
Ġzleme ve Değerlendirme       

      Projemizin tüm uygulama basamaklarının sonun-

da katılımcılara değerlendirme anketi sunulmuş ve iş 

başında değerlendirilebilme imkânına kavuşulmuştur. 

Ayrıca yapılacak tüm etkinlerin bilgilendirme ve planla-

ma toplantıları, etkinlik akabinde de ve değerlendirme 

toplantıları ilgili birim ve okul idarecilerinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir.       Elde edilen veriler arşivlenerek 

elimizde önemli bir veri havuzu oluşturmuştur. Oluş-

turduğumuz DATA sistemi sayesinde uygulanan dene-

me sınavı sonuçlarıyla gerçek sınav sonuçları istatisti-

ki olarak örtüşmekte olduğu görülmüştür. Bu veriler 

sayesinde okul, ilçe ve il geneli istatistikî verilerin so-

mut bir şekilde takibi kolaylaşmıştır.  Bu veriler saye-

sinde okul, ilçe ve il geneli istatistikî verilerin somut 

bir şekilde takibi kolaylaşmıştır.  

Sonuçlar 

Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaş-

ma düzeyi 

      10 ayrı komisyonla idareci, branş öğretmenleri, 

rehber öğretmenler, öğrenci, veli ve sivil toplum kuruş-

larından oluşan toplam 120 temsilciyle gerçekleştiri-

len çalıştayda tüm paydaşlar temsil edilmiş ve alınan 

çözüm kararlarının %70’i hayata geçirilmiştir. Çalıştay 

sonucunda ortaya çıkan raporlar derlenerek kitapçık 

haline getirilmiş ve toplam 500 adet basılıp ilgililere 

dağıtılmıştır. 

      Velilere sınav sistemi ve kaygısına yönelik, öğrenci-

lere sınav kaygısı ve motivasyon, okul türlerine göre 

sınav sistemi bilgilendirme ile birlikte “Kaygı ve Stres 

Kontrolü” seminerleri kapsamında 20 ayrı seminer 

verilerek il genelinde yaklaşık 5.000 öğrenciye ulaşıl-

mıştır. Bu sayı toplam öğrenci sayımızın yaklaşık %

50’sine tekabül etmektedir. 

     TÜĠK eğitim sıralamasına göre ilimiz ilk 40’tan ilk 

20’lere yükselmiştir. Rehber öğretmeni olmayan lise-

lerimizin %50’sine ulaşılıp gerekli çalışmaların plan-

lanmıştır. Ġlk deneme sınavımız olan YGS ĠLK PROVA 

için ilimizden 12. sınıf öğrenci sayımız olan 9.970 

mevcudun 9.241’i başvurmuş 6.152 öğrenci sınava 

katılmıştır. Yapılan ikinci il geneli YGS SON PROVA 

sınavına 9.952 öğrenci başvurmuş, bu öğrencilerin 

7.113’ü sınava katılmıştır.  

      Kariyer Günleri için il genelinde 14 panel gerçek-

leştirilmiştir. Her panel iki oturumdan oluşmaktadır. 

Bu panellere 12. Sınıf öğrencilerimizin 3.500’ü katıl-

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Bilgilendirme Broşürü 

Üniversiteye Üniversiteye 
Yolculuk Yolculuk 
ProjesiProjesi  

Telefon: 0 (462) 230 20 94 

Faks      : 0 (462) 230 43 74  

E-posta : trabzonmem@meb.gov.tr 

Web       : http://trabzon.meb.gov.tr 

TRABZON ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MEB 

mıştır. Bu sayı toplam öğrenci sayımızın %35’ini 

ihtiva etmektedir. 

      DATA sistemimize 132 liseyi içeren veri tabanı 

oluşturulmuş ve bu liselerimize ayrı ayrı kullanıcı 

kodu ve şifre verilmiştir. Bu sayı tüm liselerimizin 

%100’ünü ihtiva etmektedir. 

      Yılsonunda il geneli 11 merkezde oluşturdu-

ğumuz Tercih Merkezlerinden 3.500 öğrencinin 

faydalandığı bilgisi elimize ulaşmıştır. Bu sayı da 

12. sınıftaki toplam öğrenci sayımızın %35’ini 

oluşturmaktadır. 

 Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik 

            Çalışmamızın ulusal basında yer almasıyla 

farklı illerden bilgi almak için tarafımıza birçok 

başvurunun olması göstermektedir ki ülke geneli 

diğer iller tarafından da ortak bir problem olduğu 

kanaati hasıl olmuştur. Çalışmamız ülke genelin-

de de takdir toplamış bir çalışmadır. 25 ilden ge-

len başvurularla beraber çalışmamızın yaygınlaş-

tırılır olduğu kanaati bizde oluşmaktadır. Diğer 

iller için de yapılması gereken etkili bir planlama 

ve paydaş konsorsiyumuyla bu potansiyeli hare-

kete geçirmektir. Tüm bu özellikler çalışmanın 

yaygınlaştırılabilirlik katsayısını artırmaktadır. 

      Sürdürülebilirlik konusuna gelince; mevcut 

problem durumunun kendine özgü bir dinamizmi 

içinde barındırması, yıllara göre her öğrenci kuşa-

ğının aynı ihtiyaçlarla yüz yüze gelmesinden dola-

yı hizmet veren kurum olarak bu ihtiyacı yerine 

getirme gerekliliği,  ihtiyaçların değişkenliği ve bu 

değişkenliğin doğal sonucu olarak kurumsal ka-

pasitenin gelişmesi gerekliliği projemize her yıl 

ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. 

 



nen mesleklerden olu-

şan akademisyenleri 

üniversitemiz işbirliği 

ile KARĠYER GÜNLERĠ 

etkinliği kapsamında 

ilçeler ve il merkezi 

gibi iki kısımda ve 34 oturum olacak şekilde panel dü-

zenleyerek öğrencilerimizle buluşturduk. 

      Gerçek YGS ve yapılan denemeler sonucu Ülke, Ġl, 

Ġlçe, okul ve branş bazında sıralamaları içeren son üç yılı 

içeren sonuçlarının değerlendirildiği ve depolandığı veri 

tabanın oluşturulması ve proje sürecinde izleme değer-

lendirme ayağında aktif olarak kullanıldığımız DATA sis-

temi oluşturulmuştur.  

E. Tercih Merkezi 

Nüfusun yoğun olduğu merkez ilçe 

ve diğer ilçe merkezlerinde tercih 

merkezleri açılmış,  görevlendirilen 

uzmanlar sayesinde tüm öğrencile-

rimiz bu hizmetten mahrum bırakıl-

mamıştır. 

      Öğretmen ve veliler üzerinde 

memnuniyet anketi uygulanmış, 

testlerin hazırlama ve uygulama 

basamaklarında paydaşımız olan 

üniversitelerimizden uzman desteği alınmıştır. 

      Proje sürecinde tüm faaliyetlerin tanıtımına yönelik 

broşür, afiş, bülten, basın-yayın duyurusu, kurumsal web 

site yayınları ve sosyal medya kullanımı ile görünürlük ve 

yaygınlaştırılma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

      Projemize başından sonuna kadar destek veren ve 

görev alan tüm pay-

daşlara yemekli bir 

toplantı düzenlen-

miştir. Bu toplantıda 

eğitimcilerin konuş-

maları, sinevizyon 

gösterimi yapılarak 

ve çeşitli ödüller ve 

plaketler verilerek 

program kapanışı yapılmıştır. 

 

 

Giriş 

      Eğitim-öğretim çalışmalarında merkezi sınavlara 

hazırlık ve yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarının 

öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak sonuçlarının 

analiz ve değerlendirilmesi, bölgesel gelişmişlik düzeyi, 

insan kaynaklarının kapasitesi ve ölçme değerlendirme 

ve rehberlik faaliyetleri için yapılandırılmış bir sistemin 

bulunmaması problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ġlimizin 2014 TÜĠK eğitim verilerine göre ülke genelinde 

40’lı sıralardadır. Başarıyı artırmak için  

 Problem Durumu 

      Ġlimizin TÜĠK eğitim verilerine göre istenilen düzeyde 

olmaması, eğitimin sacayakları olan öğrenci, öğretmen 

ve velilerin aktif katılımına yönelik ilimizde daha önce 

yapılmış etkin bir çalışmaya rastlanmaması, eğitimde 

bilinçlendirme ve yönlendirme, ölçme değerlendirme, 

yordama, kariyer planlama ve doğru tercihte bulunma 

çalışmalarının istenilen düzeyde bulunmaması eğitimde 

kaliteyi ve standardı olumsuz etkileyen unsurlardan 

biridir. 

Çalışmanın Amaç ve Hedefleri 

      Projede Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; öğrenci, 

öğretmen ve velilerin aktif katılımı ile eğitimde bilinçlen-

dirme ve yönlendirme, ölçme değerlendirme, yordama, 

kariyer planlama ve doğru tercihte bulunma çalışmaları 

aracılığıyla kaliteli ve etkili eğitim faaliyetleri sunma 

amaçlanmıştır. 

Yöntem ve Plan 

      Projenin yazım aşamasında çalıştay düzenlenmiş ve 

SWOT analizi yapılmıştır. Elde edilmiş verilerle aksiyon 

(eylem) yöntem kuramına uygun olarak alınan kararların 

saha uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 

      Oluşturulan DATA sistemimiz sayesinde “tarihsel 

araştırma yönteminin” ışığından da yararlanılmış, geç-

miş verilerle mevcut veriler karşılaştırılarak yordama 

yapılmıştır. 

Uygulama 

A. Çalıştay 

     Durum değerlendirmesi yapmak ve çözüm önerileri 

oluşturmak amacıyla ilimiz eği-

tim paydaşlarının uzman temsilcilerini ve 

taraflarını doğrudan bir araya getirip etkin bir katılımla 

tüm gün süren bir çalıştay yapılmıştır. Bu çalıştay son-

rası oluşan raporlar kitapçık haline getirtilip ilgili birim, 

okul ve katılımcılara dağıtılmıştır. 

B. Seminer 

      Ġlgili raporları referans alarak projemizi hayata ge-

çirmek için öncelikle rehber öğretmeni olmayan liseler 

başta olmak üzere öğrenci-öğretmen ve velilere yönelik 

bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri yapılmış, 

sunumlarda ihtiyaç odaklı bilgilere yer verilmiştir. Ulu-

sal anlamda isim yapmış uzmanlar eşliğinde de sınava 

yönelik “Kaygı ve Stres Kontrolü” seminerleri bu çalış-

malarımızı takip etmiştir. 

C. Deneme Sınavları (YGS Ġlk Prova, YGS Son Prova) 

     ÖSYM standartla-

rıyla bire bir örtüşen 

deneme sınavları 

gerçekleştirilmiş, il 

geneli tüm lise öğ-

rencilerinin sınav 

başvuruları alınmış 

ve oluşturduğumuz 

yazılım sayesinde TC. Kimlik numarası girilerek sınava 

giriş belgeleri alınmıştır.  Üniversite-Ġl MEM işbirliği ile 

soru hazırlama komisyonları tarafından oluşturulan 

orijinal sorular sınav kitapçığı haline getirilmiştir. Dağı-

tılan diğer materyaller Soru kitapçıkları salon ve bina 

bilgilerine paketlenerek bina ve salon görevlilerine tes-

lim edilmiştir.  

     YGS ĠLK PROVA sınavı, sınav gününde ve saatinde, 

emniyet mensuplarının sınavda aldığı önlemler eşliğin-

de başlamıştır. Sınav sonrası kuryeler eşliğinde sınav 

evrakları toplatılıp üniversitede bulunan UZEM merke-

zinde okutulmuştur. YGS SON PROVA, vakıf üniversitesi 

konsorsiyumunda aynı özene yapılmıştır.  

D. Kariyer Günleri  

ÖSYM’nin yapmış 

olduğu YGS sonrasın-

da ilimiz liselerindeki 

öğrencilerin seçmeyi 

düşündüğü meslek-

ler belirlendi. Belirle-
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