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Hızır AKTAŞ 

Milli Eğitim Müdürü 
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Ar-Ge Nedir? 

   Eğitim, Bilim ve teknolojinin gelişme-

sini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek 

veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, 

ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı 

sistematik olarak yeni projeler üretebil-

mek, süreç ve hizmetler oluşturmak 

veya mevcut olanları geliştirmek amacı 

ile yapılan düzenli çalışmalar olarak ta-

nımlanmaktadır. 

   AR-GE, kişinin, toplumun ve kültürün 

bilgi birikimini artırmak ve bu birikimin 

yeni uygulamalara yol açması amacıyla 

sistematik bir temele dayalı yapılan ya-

ratıcı işleri kapsar. 

   Temel Araştırma: Spesifik bir uygula-

ma veya kullanım olmadan, araştırılan 

konunun temeli ve gözlemlenen ger-

çeklerine dair yeni bilgi kazanılması için 

yapılan deneysel veya teorik çalışma-

dır.  

   Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi kaza-

nılması için yapılan özgün araştırmadır. 

Fakat bu Temel Araştırmadan farklı ola-

rak, spesifik bir pratik uygulamaya veya 

amaca yöneliktir.  

   Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, 

ürün ve araçların üretimine; yeni işlem-

lerin, sistemlerin, hizmetlerin kurulma-

sına veya hâlihazırda üretilmiş veya ku-

rulmuş olanların geliştirilmesine yöne-

lik, mevcut bilgiye dayalı sistematik ça-

lışmasıdır. 

ARGE BİRİMİ ÜYELERİ 

Mesut KAŞ - Şube Müdürü 

ASKE PEK 

Emrah PİŞGİN Erol ŞAHİN 

Fatma ER Muhammet TÜRKMEN 

Miraç KÜÇÜK Nuray KARABAYIR 

Nilgün MİSİR Fatma Zeynep ER 

Yusuf ÇEBİ  

 ASKE’de 5 öğretmen ve Projeler 

Ekibinde 3 öğretmen olmak üzere toplam 

8 öğretmen ile hizmet verilmektedir. 
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“OkuYORUM” Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni 

 Öğrencilerimize kitabı sevdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, yaz tatilini 

kitap okuyarak değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Haziran 2016 tarihinde, Trabzon 

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığının imzaladığı işbirliği 

protokolü çerçevesinde planlanan ve 30 Ekim 2016 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleşti-

rilen “Kitap Okuma Yarışması”nda dereceye girerek ödül almaya hak kazanan öğrencileri-

mize, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde düzenlenen törenle ödülleri verildi. 

  Törene Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Or-

han Fevzi Gümrükçüoğlu, Milli Eğitim Müdürümüz Hızır Aktaş, Erzurum Eski Milletvekili 

Mücahit Daloğlu ,Vakfıkebir Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy, Büyükşehir Belediye Baş-

kanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Kaş, 

Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başlayan program, İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Hızır AKTAŞ’ın konuşmasıyla devam etti. Müdürümüz; “Bugün hakikaten he-

pimizin çok sevdiği, çocuklarımızın da çok sevindiği bir programın sonundayız. Çocukları-

mıza hak ettikleri ödülleri tevdi etmek üzere buradayız. Okuma ile alakalı bir faaliyeti niha-

yetlendiriyoruz. 
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 Ben, okumayla ilgili birkaç hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi 

kâinatın öznesi insandır. İnsanın mükemmelliği söz konusudur. Dolayısıyla insanın mü-

kemmelliği, bu insanların yaşadığı dünyanın mükemmelliği ile doğru orantılıdır. Bizim bu 

uğraşımız da geleceğimizin teminatı, geleceğimizin mimarları olacak bu çocuklarımızın 

yaptıklarıyla, konuştuklarıyla, düşündükleriyle samimi olmaları noktasında bir gayret sarf 

etme hadisesidir. Yani daha doğrusu dil ile kalp arasındaki bu irtibatı, bu birlikteliği sağla-

yabilmek uğraşısıdır. Bizim meselemiz aslında insanlığın meselesi, dil ile kalp arasındaki 

iletişimi sağlamaktır. Burada sağlıklı iletişimi kurduğumuz zaman, bu samimiyeti tesis 

ettiğimiz zaman, bizim önümüzde durabilecek herhangi bir güç söz konusu değildir. Sa-

mimi insanlardan oluşan bir milletin karşısında durabilecek herhangi bir güç söz konusu 

değildir. Dolayısıyla biz çocuklarımızın samimi olmalarını, konuştuklarıyla, yaptıklarıyla, 

hayalleriyle, samimi ve doğru olmaları noktasında bir mücadele veriyoruz. 

 Bu uğraş esnasında bizlere en büyük desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımı-

za, bu faaliyetin koordinasyonu ile alakalı çalışan AR-GE birimimizdeki öğretmen arka-

daşlarımıza ve diğer okullarımızdaki öğretmen arkadaşlarımıza, katılım sağlayan öğrenci-

lerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” şeklinde konuştu. 

  Ardından kürsüye çıkan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi 

Gümrükçüoğlu “Ben bu programa, en başta şehrin mülki amiri olarak destek veren Valili-

ğimize, Milli Eğitim Müdürümüze, eğitimin gizli kahramanları öğretmenlerimize teşek-

kür ediyorum. Sayın Müdürüm ve öğretmen arkadaşlarım, bizim Türkiye illeri içindeki 

eğitim seviyemizi yükselttiler. Bize bu programı Sayın Milli Eğitim Müdürümüz ve arka-

daşları sunduğunda çok sevindik. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak ne kadar katkı 

sağlayabildiysek, ne kadar destek verebildiysek, ne mutlu bize. Bu birliktelikler, bu proje-

ler her zaman bizleri mutlu etmekte ve güçlendirmektedir. Destek veren herkese teşekkür 

ediyorum.” dedi. 

 Yarışmada 1. olan öğrenciler “Yurtdışı Seyahati”, 2. olan öğrenciler “Bilgisayar”, 3. 

olan öğrenciler “Tablet” ve mansiyon derecesi alan öğrenciler “Çanakkale Gezisi” kazandı-

lar. 
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  Öğrencilerimizdeki düşünme becerileri geliştirmeyi amaçlayan, hür ve geniş bir 

dünya görüşüne sahip kişiler olarak yetişmelerini sağlayarak yaratıcı düşünme ve araştır-

ma yeteneklerini geliştirebilmelerini amaçlayan “Felsefi YazıYORUM” Deneme   Yazma 

Yarışması 7 Mayıs 2017 Pazar günü gerçekleştirildi. 

 Trabzon iline bağlı tüm resmi/özel kurumlardaki ortaöğretim öğrencilerine yöne-

lik yapılan yarışmada öğrencilerden felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak verilen 

üç alıntıdan birisini seçerek deneme yazmaları istendi. 9 ilçeden 26 farklı okulda okuyan 

105 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler okuma, anlama ve yorum-

layabilme becerilerinden yola çıkarak konulara çok yönlü bakmaya çalıştılar. Projenin fi-

kir öncüleri olan Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi ve Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi-

nin projesini il genelinde hayata geçirdiğimiz yarışma öğrencileri düşünmeye sevk etmesi, 

tutarlı düşünmeye ve düşündüklerini temellendirmeyi amaçlamasıyla diğer yarışmalardan 

farklı olduğunu hissettirdi. 

“Felsefi YazıYORUM” Deneme Yazma Yarışması 

Felsefi yazıYORUM yarışması 
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      Ödül Töreni 

 Ar-Ge birimi tarafından yürütülen yarışmanın deneme yazıları Trabzon Milli Eği-

tim Müdürlüğü’nün oluşturduğu 2 öğretmen ve 2 akademisyenden oluşan komisyon tara-

fından değerlendirildi. Birinci öğrenciye dizüstü bilgisayar, ikinci öğrenciye notebook, 

üçüncü öğrenciye tablet, 4. ila 10. öğrenciye hediye çeki ve katılımcı tüm okul öğrencilere 

teşekkür/katılım belgeleri Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde düzenlenen törenle 

ödülleri verildi. 

 

Felsefi yazıYORUM  sınav uygulaması 

Ödül Töreni 
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 Trabzon Valiliğimizin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik 

Üniversitesi arasında yapılan protokole göre, İlki 2015’te yapılan ve bu yıl 3’üncüsü düzen-

lenen Üniversiteye Yolculuk Projesinin 2’nci basamağı olan YGS İLK PROVA deneme sı-

navı 12 Şubat 2017’de KTÜ Merkez ve Fatih Eğitim Kampüslerinde yapıldı. Sınavda öğren-

cilere ÖSYM sınavlarının birebir tatbikatı yaptırıldı. Bu sayede ÖSYM’nin yaptığı son de-

ğişiklikler de öğrencilere aktarılmış oldu. 

 Türkiye genelinde başka bir örneği olmayan ve ilk kez 

Trabzon’da düzenlenen “İlk Prova Deneme Sınavı” 12 Şubat 2017 Pazar günü saat 10.00’da 

başladı. Toplamda 26 sınav merkezindeki 275 sınav salonunda 690 idareci ve öğretmenin 

gözetiminde 10.033 (on bin otuz üç) öğrencinin başvuru yaptığı sınav YGS’nin gerçeğini 

aratmadı. 

 Trabzon’da eğitim gören 12. sınıf öğrencileri, mezun öğrenciler, açık öğretim lise-

sinde okuyan öğrenciler ile  çevre illerden gelen öğrenciler trabzonarge.meb.gov.tr adre-

sinden temin ettikleri sınav giriş belgesi ve kimlik kartlarıyla sınava girdiler. Sınav günü 

öğrencilerin kalem, silgi ve kalemtıraşları Müdürlüğümüzce temin edildi. Sınav merkezle-

rine gelen öğrenciler girişte polisler nezaretinde üst araması, kimlik kontrolleri yapıldık-

tan sonra salonlara alındı. 

  Sınav sonrasında Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibince cevap anahtarının yayın-

lanmasının ardından cevap kâğıtları okutularak http://trabzonarge.meb.gov.tr adresinde 

 il düzeyinde okul türleri ve ilçelere göre sınav analizleri sonuçları açıklandı. 

 

YGS İlk Prova Deneme Sınavı 

Optik Cevap Formu 
YGS İlk Prova 
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YGS Son Prova Deneme Sınavı 

YGS Son Prova YGS Son Prova 

 Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Aydın Üniversitesi  işbirliği ile yü-

rütülen YGS Son Prova deneme sınavına 26 Şubat 2017 Pazar günü 10.00’da Trabzon ili 

tüm ilçeleri genelinde 12. sınıf seviyesinde öğrenim gören  8.574 örgün, 1.983 mezun, 

toplamda 10.557 öğrenci girdi. Gerçek YGS sınavı formatındaki YGS SON PROVA İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 37 sınav merkezinde 15 ilçe merkezin-

de 976 öğretmen nezaretinde gerçekleştirildi. 

 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün trabzonarge.meb.gov.tr adresinden temin ettikleri 

sınav giriş belgesi ile sınav merkezlerine gelen öğrenciler, girişte kimlik kontrolleri ya-

pıldıktan sonra salonlara alındı. 

 Sınavın gerçek bir sınav formatına uygun olarak sağlıklı işlemesi, gerekli önlem-

lerin alınması, tam bir “prova” olması ve sağlıklı işlemesi için kontrollerin sıkı tutulması 

ve sınavda öğrencilerden gerçek YGS’de uyulması gereken kurallara aynen uyulması sağ-

landı. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği soru kitapçıklarının basımı 

ve sınavın değerlendirilmesi İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yapıldı. Kırtasiye 

malzemelerini öğrencilerin getirdiği sınavda Aydın Üniversitesi tarafından sağlanan ka-

lemler öğrencilere dağıtıldı. 



Sayfa 11 TEMMUZ 2017 AR-GE BÜLTENİ 

 

Basından... 

http://www.milliyet.com.tr/ygs-nin-ilk-provasi-

trabzon-da-yapilacak-trabzon- 

https://www.haber61.net/egitim/ygsnin-ilk-provasi-

trabzonda-yapildi-h285709.html 

http://www.haberturk.com/gundem/

haber/1385796-ygsnin-ilk-provasi-trabzonda-

yapiliyor  

http://www.hurriyet.com.tr/trabzonda-ygs-provasi

-40361310 
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 Ortaöğretim kurumlarına geçişte etkin rol oynayan TEOG sınavlarına hazırlık sü-
recinde Temel Eğitim 8.sınıf düzeyinde bulunan öğrencilerimize sistemli bir hazırlık süre-
ci oluşturarak, öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini arttırıp ilgi ve becerileri doğ-
rultusunda doğru yönlendirme çalışmalarıyla ortaöğretime geçişlerini sağlayarak Trabzon 
ilinin eğitim niteliğini arttırmak amacıyla “Liseye Yolculuk Projesi” hayata geçirildi ve faa-
liyetlerine başlandı. 

 İlimiz genelinde seçilen yedi pilot okulda (Araklı Yılmaz Çebi Ortaokulu,  Arsin 
Atatürk Ortaokulu,  Çarşıbaşı Yavuzköy Ortaokulu,  Ortahisar Ata Ortaokulu,  Ortahisar 
Çağlayan Merkez Şehit Gürcan Bayrak Ortaokulu, Ortahisar İsmetpaşa Ortaokulu,  Orta-
hisar Pelitli 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu) Liseye Yolculuk projesi faaliyetleri devam et-
mektedir. 

 İlimiz ortaokullarındaki TEOG başarı puan ortalaması 55 puanın altında olan ve 
sekizinci sınıf öğrenci mevcudu en az 35 olan 7 pilot okulumuz ile proje faaliyet planı kap-
samında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir: 

 Açılış toplantısı: Pilot okullarımızın müdürleri ile proje tanıtımı ve faaliyetlerin 
istişare ve kabulü için bir ihtiyaç analizi yapmak gerekiyordu. Bu kapsamda sahada bulu-
nan, kurumlarının mevcut durum analizlerini en iyi şekilde ortaya çıkarabilecek yetkililer-
le workshop düzenlendi. 

 Birinci etap seminerleri: TEOG ortak sınavına girecek olan toplam pilot okullar-
dan okul 575 öğrenciye, bu öğrencilerin velilerine ve varsa okuldaki ücretli öğretmenlere 
sistemi tanıtıcı; sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasında (tercih dönemi) yapılacak 
olan iş işlem ve tavsiyeleri içeren seminerler verildi. 

 İkinci etap seminerler: Sınava girecek öğrencilere, uzman rehber öğretmenimiz 
eşliğinde verimli ders çalışma teknikleri, test çözme teknikleri ve sınav kaygısı kontrolü 
konularında genişletilmiş seminerler verildi ve uygulamalar yapıldı. 

 Üçüncü etap seminerleri: Sekizinci sınıf öğrenci velilerine ergen eğitimi ve sınav 
kaygıları konularında bilgilendirici seminerler verildi. 

Seminerler 1 Seminerler 2 

Liseye Yolculuk Projesi 
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Deneme Sınavı: Müdürlüğümüzce hayata geçirilen 

Liseye Yolculuk Projesi kapsamında faaliyetlerimizin 

üçüncü basamağını oluşturan deneme sınavı uygulama-

sı ilimiz geneli seçilen on dört pilot ortaokulda gerçek-

leştirildi. Yarıyıl tatiline girmeden öğrencilerin durum-

larını kazanım haritası olarak görmelerinin hedeflendi-

ği sınavdan yedi yüz elli son sınıf öğrencisi yararlandı. 

 

Lise Tanıtım Günleri   

 Milli Eğitim Müdürlüğümüz, liseye girme hazırlığı içinde olan öğrencilerin tercih 

edecekleri liseleri tanımalarına geleceklerinde yaşamlarını biçimlendirecek mesleğin kara-

rını vermelerine, bilinçli ve etkin şekilde ön hazırlık yapmalarına yardımcı olmak amacıy-

la “Liseye Yolculuk” projesinin “Lise Tanıtım Günleri” ayağını 3-4 Mayıs tarihleri arasında 

düzenlendi. 

 Açılış törenine Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Milli Eğitim Müdürümüz 

Hızır Aktaş, Şube Müdürleri Mesut Kaş, Burak Fettahoğlu, okul müdürleri, öğretmenler 

ile öğrenciler katıldı.  

 İlimiz genelinde ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler ile velileri proje kapsa-

mında bilgilendirildi. 

 Tanıtım faaliyetlerine il genelinden liseler katıldı. İlimiz genelindeki ortaokullar 

bünyesindeki öğrenciler ve velileri, bu okullar hakkındaki bütün bilgilere, ilgili stantları 

gezerek ulaştı. 

TEOG Deneme Sınavı 

Lise Tanıtım Günleri 
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Kodlama Eğitimi Merkezi 

 Proje, Trabzon Valiliğinin koordinatörlüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile 
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile yürütülecektir. Projenin hedefleri ara-
sında, öğrencilerimizin teknoloji okuryazarlığı becerilerini kazanması, teknolojiyi etkin 
bir şekilde kullanabilmeleri; bilim ve sanayi alanlarında üretken bireyler olmalarına katkı 
sağlanmasının yanı sıra, çevrelerindeki problemlerin farkında olan, problem çözme, anali-
tik düşünme, yaratıcı düşünme ve iletişim becerileri gelişmiş bireyler olmalarının sağlan-
ması yer almaktadır. 

 Proje çerçevesinde yürütülecek olan çalışmalarla kodlamayı somutlaştıran faaliyet-
lerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yapılacak ek protokollerle Trabzon Müftülüğü 
ve Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün de projeye dahil edilmesi he-
defleniyor. 

 Bu amaçla matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, din kültürü ve ahlak bil-
gisi, sanat, spor, kültürel yapı ve değerlerimiz vb. alanlarda proje amaçları doğrultusunda 
etkinliklerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca proje sürecinin yönetilmesi ve yay-
gın etkisinin artırılması amacıyla Trabzon Valiliği önderliğinde Trabzon Bilgisayar Bilim-
leri Merkezi kurulacaktır. 

Projenin amaçları çerçevesinde yürütülmesi planlanan faaliyetler: 

1.   Kodlama eğitimi etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 

1.1. Trabzon ilindeki MEB’e bağlı okullarda okumakta olan öğrencilerin teknoloji 
kullanım profillerinin ve kodlama konusundaki farkındalıklarının belirlenmesi 

1.2.  Öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda eğitim içeriklerinin kapsamının belirlenme-
si, 

1.3.  Eğitim içeriklerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda etkinliklerin geliştirilmesi 

1.4.  Eğitim etkinliklerinin uygulanması 

1.5.  Değerlendirme ve izleme çalışmalarının yapılması 

Valimizin  

katılımıyla protokol  

imzalanırken... 
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2.  Kodlamaya yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması 

2.1.  Afiş, dergi, broşür, web sayfası, seminer gibi tanıtım faaliyetlerinin gerçekleşti-
rilmesi 

2.2.  Kodlama Ligi kurulması 

2.3.  Kodlama yaz bilim kamplarının düzenlenmesi 

2.4.  Şenlik ve yarışmaların düzenlenmesi 

2.5.  Yıllık raporların yayınlanması 

3. Bilgisayar Bilimleri Merkezi kurulması 

3.1.  Bilgisayar Bilimleri Merkezi kapsamında bilgisayar bilimleri müzesinin kurul-
ması 

3.2. Bilgisayar Bilimleri Merkezi kapsamında kütüphane kurulması 

3.3.  Bilgisayar Bilimleri Merkezi kapsamında kariyer ve rehberlik birimi kurulması 

3.4.  Bilgisayar Bilimleri Merkezi kapsamında yayın biriminin kurulması 

 

Uygulama Süreci 

Bilgilendirme Toplantısı  

 Trabzon Merkez Fen Lisesi konferans salonunda müdürlüğümüze bağlı okulları-
mız tarafından belirlenen KodlaYAP okul koordinatörlerine KodlaYAP projesi hakkında 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

 Strateji Geliştirme (Ar-Ge) Birimi Şube Müdürümüz Mesut KAŞ başkanlığında ger-
çekleştirilen toplantıda, KodlaYAP Projesi kapsamında yapılanlar ve bundan sonraki sü-
reçte yapılacak çalışmalar, Yaz kampı ve Kodlama Eğitimi Merkezinde yapılacak etkinlik-
ler hakkında bilgi Ar-Ge birimi üyesi il KodlaYAP Projesi koordinatörlerinden Emrah PİŞ-
GİN ve Fatma ER tarafından verildi. Soru cevaplardan sonra toplantıya son verildi. 

Ar-GE üyemiz Emrah Pişgin  -Bilgilendirme Sunusu 
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Mülakat/Öğrenci Seçimi 

 Problem çözme becerileri yüksek, algoritmik düşünmeye yatkın, kodlama alanında 
yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla uzman öğretmen ve akademisyenlerden oluşan 
4 komisyon dört gün boyunca 862 öğrenciyi randevu usulüyle değerlendirmeye aldı. Tem-
muz ayında yapılacak değerlendirmeler sonucu seçilen öğrenciler http://kodlayap.org/ ve 
http://trabzonarge.meb.gov.tr web sitelerinden velilere duyurulacaktır. Bu öğrenciler Ey-
lül ayında yapılacak olan kamp eğitiminden sonra Kodlama Eğitimi Merkezinde eğitime 
tabi olacaklar. 

Kodlayap.org web sitesi 
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 Verilerimizin sağlıklı bir şekilde depolanması, istenildiği anda istenilen verilere 

ulaşılabilmesi amacıyla İstatistik Data Sistemi kurulmuştur. Bu sistemle ilimize ait son üç 

yılın ve bundan sonra yapılacak merkezi sınav sonuçları sisteme dahil edilip, İlçe MEM’ler 

bünyelerinde bulunan tüm okulların sınav istatistiklerini, sıralamalarını, il genelindeki 

durumlarını; Okullar sınav istatistiklerini (puan ve ders bazlı ortalamalar, öğrenci puan 

dağılımları, öğrenci ders bazlı net dağılımları), sıralamalarını, ilçe ve il genelindeki du-

rumlarını     trabzonarge.meb.gov.tr  adresinde yer alan İstatistik Data Sistemine kullanıcı 

adı ve şifreleriyle giriş yapıp anında öğrenmeleri sağlanmıştır.  

 TEOG sınav sonuçlarının istatistiklerini oluşturmak ve değerlendirme yapmak adı-

na oluşturulan Data Sistemi üzerinden okulların kurum kodları ve belirledikleri şifreleriy-

le giriş yapıp verileri online yüklemeleri sağlanarak anında istatistiklerin oluşturulması, 

online olarak sonuçların görülmesi ve değerlendirilmesi imkanı sunulmuştur. 

 

 

 YGS sınav sonuçlarının istatistiklerini ve analizlerini oluşturmak adına YGS Data 

sistemi oluşturulmuştur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve 

okullar kendilerine verilen şifreyle son üç yılın YGS verilerine online olarak ulaşabilmek-

teler. 

 

Data Sistemi 

TEOG Data Sistemi 

YGS Data Sistemi 
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 Trabzon MEM Ar-Ge biriminin düzenlediği projelerde  öğretmen ve öğrencilerimi-

zin rahatça başvuru yapabildikleri bir DATA Başvuru sistemi oluşturuldu. Bu sistemde 

öğretmenler ve öğrenciler projede istenen adı, soyadı T.C. kimlik numarası gibi bilgileri 

metin kutularına elle yazarken, ilçe ve okul bilgilerini açılır listeden seçerek rahatça baş-

vuru yapabiliyorlar. Ar-Ge birimimiz tarafından bu bilgiler gizlilik esaslarına dikkat edile-

rek kaydedilmekte,  kişilerin ilgili projelerle ilgili bilgilerine ulaşması için kullanılmakta-

dır. 

 2016-2017 eğitim-öğretim yılında YGS İlk Prova, YGS Son Prova deneme sınavları, 

Öğretmenim Okuyor projesi, Çocuğumla Okuyorum, Siyer Yarışması, Mahmut Celalettin 

Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıf seçme sınavı, gibi projelerde bu sistem gerekli 

değişiklikler yapılarak kullanılmıştır. 

DATA Sisteminden Örnekler 

Data Başvuru Sistemi  
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 Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun imzasıyla yürürlüğe giren Trabzon Valiliği 

koordinasyonunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği ‘Kanuni Evi Gezi Etkin-

likleri’ projesinde Trabzon’un tarihi ve kültürel değerlerinin öğrencilere tanıtılması amaç-

lanmaktadır. Aynı zamanda  öğrencilerin milli, manevi, evrensel değerleri benimsemeleri 

hedeflenmektedir. Bu projede öğrencilerin günümüzü sağlıklı bir biçimde kavrayabilmesi, 

geleceğe yönelik hedefler belirleyebilmesi için geçmiş tecrübelerden faydalanması amaç-

lanmaktadır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 11 bin öğrenciye ulaşmak hedeflenmektedir. 

 Kanuni evinde öğrencilere özellikle Trabzon’u fetheden Fatih Sultan Mehmet, 

Trabzon’da valilik yapan Yavuz Sultan Selim, Trabzon da doğup  çocukluğunu burada ge-

çiren Kanuni Sultan Süleyman ve Trabzon’u üç kez ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk 

tanıtılmaktadır. Öğretmenler sunum esnasında tarihi olaylarla ilgili hikâyelere yer vererek 

öğrencilerde ahlâk şuuru uyandırmaktadır. Gezinin sonunda öğretmenlerin sorduğu soru-

ları cevaplayan öğrenciler padişah, şehzade, yeniçeri ve sultan kıyafetlerinin kopyasını 

giymekte, çocuklar adeta geçmişe dönmekte, kendilerinde özgüven hissi uyanmakta ve 

mutlulukları yüzlerine yansımaktadır. 

 Proje Kazanımları 

 Tarih konularını öğrenciler için daha zevkli hale getirmek için tarihi yerlerle öğre-

tim yöntemi etkili olmaktadır. Tarihi yerler öğrencilerde ilgi ve heyecan yaratır ve onları 

araştırmaya sevk eder. 

Kanuni Evi ve Tarihi Mekanlar Projesi 

Sayın Bakanımız Süleyman Soylu  protokol metnini imzalarken 
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 Müzeler içinde bulundukları yazılı ve görsel materyallerle sınıfın dar mekânı dışın-

da öğrenciye daha etkili bir öğrenme ortamı sunar. Öğrencilerin birçok duyu organına hi-

tap edildiği için bilgiler daha kalıcı olur ve öğrenciler eğlenerek öğrenir. 

 Öğrenciler sosyolojik bağlamda teşekkür etme, yüksek  sesle konuşmama gibi mü-

zede uyulması gereken görgü kurallarını öğrenirler.   

 Müzeler öğrencilerde kültürel mirasa sahip çıkma duyarlılığı geliştirir. 

Bütçe : Kanuni Evi Ziyaretlerinden ilimiz genelindeki tüm 7. sınıf öğrencilerinin yararlan-

ması planlanmaktadır. Bu ziyaretlerde öğrenci ulaşımı ve yapılan yiyecek içecek ikramları 

Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. 

İl Milli Eğitim Müdürümüzün Öğrencilerle Kanuni Evi Ziyareti 



Sayfa 21 TEMMUZ 2017 AR-GE BÜLTENİ 

 Müdürlüğümüz ile Avrasya Üniversitesi Arasında "Eğitimde İşbirliği Projesi" Proto-

kolü kapsamında yapılan “Avrasya Günleri” eğitim gezileri 27 Şubat 2017- 03 Mart 2017 ta-

rihleri arasında gerçekleştirildi . 

  Eğitimde İşbirliği Avrasya Günleri 15 okuldan 12.sınıfta okuyan 330 öğrencinin katı-

lımıyla Üniversitenin Yalıncak Ömer Yıldız Yerleşkesindeki Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağ-

lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Yomra Merkez Yerleşkesi Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesinde gerçekleşti. Programa Yomra ilçesinden Yomra Anadolu Lisesi, Kaşüstü 

ÇPAL,  Ortahisar ilçesinden Çağlayan Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mes-

leki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Affan Kitapçıoğlu Anadolu Lisesi, Fa-

tih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Pelitli Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi, Yavuz Sultan 

Selim Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, 88.Yıl Cumhuriyet Anadolu 

Lisesi, Tevfik Serdar Anadolu Lisesi ve Kanuni Anadolu Lisesi katıldı.  

“Eğitimde İşbirliği” Avrasya Günleri 

ÖĞRENCİLERİMİZLE ŞEHİTLER ANITI ÖNÜNDE 

Eğitimde İşbirliği Protokolü imzalanırken... 
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 Yalıncak Ömer Yıldız Yerleşkesinde 

Meslek lisesi öğrencileri “Çocuk Gelişim, Op-

tisyenlik, Spor Bilimleri, Gastronomi, Hemşi-

relik vb. alanlarda uygulama yapma fırsatı bu-

lurken diğer lise öğrencilerimiz Yomra Mer-

kez Yerleşkesinde Mühendislik ve Mimarlık 

sergilerini gezerken laboratuvarlarda uygula-

ma yapıp bölümlerle ilgili bilgi aldılar. Avras-

ya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 

eğitim gezilerinde öğrenciler okulun sosyal 

imkânlarını tanıyıp kampüsteki öğrencilerle görüştüler. Mühendislik ve Mimarlık Fakül-

tesinde sınıf ve amfilere girip ders dinleme fırsatı bulan öğrencilerimiz mimarlık bölü-

münde yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı buldular.   

 Avrasya günleri eğitim gezilerinde, programda belirtilen bütün okullarımız üniver-

sitenin konferans salonunda I. Dünya Savaşı hakkında teorik bilgilerin ardından günün 

sonunda Yomra Merkez Yerleşkesinde bulunan “I. Dünya Savaşı Trabzon Şehitleri Anıtı’nı 

gezdiler. Öğrencilere yapılan ikramlar ve toplu fotoğraf çekimleriyle Avrasya Günleri eği-

tim gezileri sona erdi. 

Bütçe : Eğitimde İşbirliği Avrasya Günlerinde öğrencilerin ilgili fakültelere ulaşımı Mü-

dürlüğümüzce sağlanmış olup Fakültede yapılan ikramlar Avrasya Üniversitesi tarafından 

karşılanmıştır.  

 

AVRASYA GÜNLERİ—AMFİ 

ATÖLYE ÇALIŞMASI 

İKRAMLAR 
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 Müdürlüğümüze bağlı tüm Okul ve kurumlarımızın 

eğitim öğretim faaliyetleri ve kurumsal stratejilerine katkı 

sağlamak için  yaptığı veya yapmayı planladığı çalışmaların 

ve faaliyetlerin proje mantığı içerisinde sunulmasını sağla-

mak amacıyla yürütülen bir  Proje Yarışmasıdır. 

 HOPO Yarışmasının Amacı 

  Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına eğitim alanında geliştirilecek projeler ile 

destek vermek, 

  Okul ve kurumlarımızın 2014-2019 Stratejik planlarında belirledikleri hedeflere ulaş-

malarını desteklemek ,  

  Okullarda proje tabanlı çalışma konusunda farkındalık yaratmak , 

  Okullarda uygulanan proje tabanlı çalışmalarının il genelinde yaygınlaştırılmasını 

sağlamak 

  Proje tabanlı çalışmalarla öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel anlamda gelişimleri-

ne destek vermek 

 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kategorisinden 8, Bilim Kategorisinden 12, Diğer Ka-

tegorisinden 23, Erasmus Plus Kategorisinden 3,  E-Twinning Kategorisinden 7, Sosyal ve 

Kültürel Çalışmalar Kategorisinden 43, Yönetim Kategorisinden 5 olmak üzere toplamda 

101 proje başvurmuştur. 

 Bu başvurular arasından 87 projemiz için proje sonuç raporu gönderildi ve bu 

okul/kurumlarımızın projelerinin değerlendirilmesi için içerik ve saha  değerlendirme ko-

misyonları oluşturuldu ve bu komisyonlarla değerlendirmeler yapıldı. 

 

HOPO—Her Okulun Projesi Olsun 

HOPO—Tanıtım Toplantısı 
Başvuru Listesi 
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 İçerik değerlendirme kurulunda 

toplam 15 öğretmen görev almıştır. İçerik 

puanlamasında 25 ve üzeri puan alanlar 

saha değerlendirmesine kalmışlardır. Sa-

ha değerlendirme kurulu İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ARGE biriminde görevli öğ-

retmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

MESBİL’den bir temsilci, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü  Fatih Projesi BT İl koordina-

törü, farklı okullarda görevli  proje yaz-

ma ve uygulama deneyimine sahip 20 

öğretmenden oluşturuldu. 

 Saha Değerlendirme çalışmalarına 29 öğretmenimiz katılmıştır. Projeleri 2-3 kişilik 

komisyonlar halinde ziyaretler gerçekleştirildi. 30 puan ve üzeri alan projeler başarılı sa-

yılmış ve  puan üstünlüğüne göre sıralanmıştır.  İlk üç dereceye giren okullarımız için 

ödül süreci başlamıştır. Ayrıca en yüksek değerlendirme puanını alan iki adet projeye özel 

ödül verilmiştir. 

HOPO Ödül Töreni 

 Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlarımızın katıldığı HOPO 

proje yarışması kapsamında projelerin ön ve saha değerlendirmelerinde görev alan komis-

yon üyesi öğretmenlere teşekkür belgeleri, yarışmada ödül almaya hak kazanan proje sa-

hibi öğretmenlere ödülleri verildi. Proje yarışmasında dereceye giren okul ve kurumlara 

beratları takdim edildi. Son olarak ise en yüksek puan alan iki projenin öğretmenlerine 

yurt dışı seyahat çekleri verildi.  

 

 

Saha değerlendirme komisyonu toplantısı 
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 14 Mart 2017 tarihinde M. Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Maths 

in Our Life” isimli E-Twinning projesinin “Pi günü” etkinliğine, 15 Mart 2017 tarihinde 

Çamlık İşitme Engelliler İlkokulu’nda “Engelsizseniz Engelsizsiniz” isimli E-Twinning pro-

je etkinliğine, 11 Mayıs 2017 tarihinde Vakfıkebir Fevziye İlkokulu’nda “Çemberimde Gül 

Oya”  E-Twinning projesi sergisine, 26 Mayıs 2017 tarihinde Düzköy İlçe Milli Eğitim Mü-

dürlüğü’nde “Engelsizseniz Engelsizsiniz” isimli E-Twinning projenin Yıl Sonu Kapanış 

gösterisine katılım sağlanmıştır. 

 10 Ocak 2017 tarihinde Düzköy Nazım Kayhan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde, 3 

Şubat 2017 tarihinde Vakfıkebir Fen Lisesi’nde,  20 Haziran 2017 tarihinde Köprübaşı Çok 

Programlı Anadolu Lisesi’nde e-Twinning bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır. 

 1 Mart 2017 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek binasında  “e-Twinning Projesi 

Hazırlama Yöntem ve Teknikleri” semineri verilmiştir. 

E-Twinning Kapsamında Yapılan Çalışmalar 
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 Okullarımızda yer alan iyi uygulamalarını paylaşıma açmak,  2017-2018 eğitim ve 

öğretim yılında ilimizde yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 6. geleneksel eğitimde iyi 

örnekler paylaşımı 14 Eylül 2017 Perşembe günü Trabzon Merkez Fen Lisesinde yapılacak-

tır. 

 6. kez düzenlenecek olan İyi örnekler 2017 paylaşımında,  

  Kurumlarımızda yapılan iyi uygulamaların, 

  Paylaşıma açılması durumunda katkı ağlayacağı düşünülen çalışmaların,  

  Ders uygulamalarının, ders içi iyi uygulama araçlarının,  

  Okul uygulamalarının, kurumsal kapasitenin etkin kullanımını sağlayan uygulama-

ların yaygınlaştırması başta olmak üzere kurumlarımızın iyi örnekler yolu ile yeni 

eğitim öğretim yılında kendi uygulamalarına katkı sunmak hedeflenmektedir. 

 Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar ile paylaşımda bulunacak çalışmaların seçi-

minde komisyonlar marifeti ile; bilimsellik, amaca uygunluk, anlaşılırlık, hedef grubun 

sürece katılımı, farklı gruplarla iş birliği, özgünlük, uygulanabilirlik gibi değerlendirme 

ölçüleri olarak kullanılarak sunum yapacak çalışmalar belirlenmektedir. 

 97 çalışmanın başvuruda bulunduğu İyi Örnekler 2017 paylaşımında sunum için 20 

çalışma sunum için belirlenmektedir. Ekip çalışmalarının daha ağırlıklı yer aldığı başvuru-

larda sosyal içerikli ve proje bazlı iyi uygulama sayısın fazla olduğu görülmüştür.  24 Okul 

öncesi, 35 ilkokul, 22 ortaokul, 14 lise, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Eğitim alanın-

da başvurular gerçekleşmiştir. İlçelerimize göre dağılıma bakıldığında 72 çalışma Ortahi-

sar, Düzköy 8, Akçaabat 4 çalışma ile ilk üç sırada yer almıştır.  

 İyi örnekler 2017 paylaşımı atölye, sunum ve sergi olarak 3 farklı alanda uygulan-

ması planlanmaktadır. İyi uygulama örneği olması adına da milli eğitim müdürlüğü olarak 

İyi örneklere başvuru sürecinden bugüne kadar tüm aşamalarda çalışmalar “elektronik 

ortamda” yürütülmüştür. İzleyici olarak başvuruda bulunanlar için elektronik ortamda 

“katılım başvuru formu” düzenlenerek başvurular alınması planlanmaktadır.  

Eğitimde İyi Örnekler 2017 
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 ERASMUS+ KA101 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ PROJESİ : 

Eğitimde Yenilikçi  Öğretim Yöntemleri; Proje Tabanlı Öğrenme ve  "Ters 

Yüz Edilmiş Sınıflar"  

 ERASMUS+  KA2 STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ: School Without 

Walls (Duvarsız Okullar)  

AB  

Projeleri 
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 Erasmus+ programı kapsamında ilimizde proje hazırlamak üzere hazırlık yapan 

istekli öğretmenlere 2017 dönem başvurularına yönelik Ab Proje Hazırlama Teknikleri 

Kursu, Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde 19-20 Ocak 2017 tarihle-

rinde gerçekleştirildi. Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal 

Ortaklar ve Proje Daire Başkanlığı proje uzmanı Özlem Demir’in katılımı ile gerçekleştiri-

len kurs etkinliklerinde proje hazırlama atölyelerinde projeler yazılmıştır. 

 Katılımcılar atölyelerde kurs kapsamında yer alan çalışmalarda öncelikle bir başvu-

ru döneminde başvuru süreci ile ilgili tüm aşamaları uygulamalı olarak görmüşlerdir. Baş-

vuru form doldurulmasından başlayarak proje içeriğini bire bir gerçekleştirme imkânı 

bulmuşlardır. Her bir katılımcının ve ekibin okulu adına başvuru formunu doldurduğu 

kursta katılımcılar proje aşamalarını yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı bulmuşlardır. 

 Özellikle hibe teklif çağrısı hazırlıklarında hizmet içi eğitim kurslarına katılımın, 

atölye çalışmalarında da daha başarılı sonuçlar ortaya koyduğu, proje hazırlama eğitimle-

rinde bir programa başvuru hazırlığında olan katılımcı profiline uygun olacağı görülmüş-

tür. 

 

Erasmus+ Programı Proje Hazırlama Teknikleri Kursu ve 

Atölye Çalışmaları Gerçekleştirildi. 
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      Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünün 

koordinatör olarak yer aldığı projede Romanya’dan Yaş Teftiş Kurul Başkanlığı, Yunanis-

tan’dan Doğu Makedonya-Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğü ve Polonya’dan Zywiec Beledi-

yesinin ortak yer aldığı projede ilimizden Trabzon Bilim Sanat Merkezi, Ortahisar İMKB 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yer almaktadır. 

      Proje ziyaretine müdürlüğümüz adına Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Fatma Zehra 

Aydın’ın yanı sıra ARGE Projeler Ekibinden proje koordinatörü Muhammet TÜRKMEN ve 

Nuray KARABAYIR ile Bilim Sanat Merkezini temsilen Tarih Öğretmeni İlhan KÜÇÜK 

katılmışlardır. 

      İki yıl sürecek olan projede okullarda müfredatı destekleyen okul dışı etkinliklerle 

(çevresel etkinlikler, kültürel etkinlikler ,müze ziyaretleri, sanatsal faaliyetler, arkeolojik 

geziler gibi) okul hayatını zenginleştirmek ve özellikle akademik başarı düzeyi düşük olan 

öğrenciler ve devam sorunu yaşayan öğrencilerin okula devam oranlarını arttırmayı he-

deflemektedir. Ayrıca Öğretmenlere yönelik “Okullarda Çevre Eğitimleri” konulu eğitim 

faaliyeti ve Öğrencilere yönelik “Çevre ve Doğa Kampı” ile “Okullarda Müze Eğitim” ko-

nulu etkinlikler gerçekleştirilecektir.  

Romanya Hareketliliği  
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Erasmus+ KA201 Projesi Yunanistan Hareketliliği 

 Müdürlüğümüzün koordinesinde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 

desteklenen Erasmus+ KA201 “School Without Walls” (Duvarsız Okullar) isimli projenin 

Öğretmen ve Öğrenci Öğrenme Hareketliliği Yunanistan’ın Komitini (Gümülcine) şehrin-

de gerçekleştirildi. Moranias Çevre Eğitim Merkezinin ev sahipliği yaptığı eğitim faaliyeti-

ne ilimizden Trabzon Bilim Sanat Merkezi ve Ortahisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesinden 10 öğretmen ve 10 öğrenci, Romanya, Yunanistan ve Polonya’dan 15 öğretmen 

ve 12 öğrenci olmak üzere toplam 47 kişi katılmıştır. Eğitim faaliyetinde öğretmen ve öğ-

rencilere yönelik çevre eğitim faaliyeti, doğa gezileri, geri dönüşüm etkinlikleri ve müze 

eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. 
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 Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Müdürlüğümüzün koordinesinde yü-

rütülen Erasmus+ KA201 “School Without Walls” (Duvarsız Okul) isimli projemiz kapsa-

mında 25-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde proje toplan-

tısı gerçekleştirildi. Toplantıya Romanya, Yunanistan ve Polonya’dan içinde okul müfettiş-

leri, okul müdürleri ve öğretmenlerin bulunduğu 11 kişilik ziyaretçi grubu katıldı. 

 Proje ziyareti çerçevesinde projenin başlangıcından bu yana yürütülen faaliyetler 

gözden geçirilerek bundan sonraki süreçte yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin öneriler 

ve planlamalar görüşüldü. Ayrıca ziyaret heyetiyle Trabzon Şehir Müzesi ziyareti ve proje 

ortaklarımızdan Ortahisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştiri-

lerek okul hakkında tanıtım yapıldı. Trabzon Ortahisar Halk Eğitimi Merkezine gerçek-

leştirdiğimiz öğrenme etkinliğinde proje ortağı okullarımızdan öğrenci ve öğretmenler ile 

ziyaretçilerimiz bölgemize ait geleneksel el sanatları ve yöresel ürünlerimize ait atölye ça-

lışmalarına katılım sağlamışlardır. 

 İlimizin tarihi ve doğal güzelliklerini de yakından görme fırsatı bulan ziyaretçileri 

Ayasofya Müzesi, Sümela Manastırını görme fırsatı da yakalamışlardır. 

Erasmus+ KA201 Projemizin Trabzon Ziyaretine Ev Sahipliği 
Yaptık 
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 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu Erasmus+ KA1 Bireylerin Öğ-

renme Hareketliliği Projesi kapsamında  “Eğitimde Yenilikçi Öğretim Yöntemleri; Proje 

Tabanlı Öğrenme ve Ters Yüz Edilmiş Sınıflar” konulu kursa Fatih Sultan Mehmet Anado-

lu Lisesinden 4 öğretmen, Tevfik Serdar Anadolu Lisesinden 4 öğretmen ve Mahmut Cela-

lettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2 öğretmen olmak üzere toplamda 10 öğret-

men 6-10 Mart 2017 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde "Motivated Learning 

For Everyone" kurumunda katılmıştır. 

 5 gün süren eğitimde, öğretmenler Barselona’daki okulları gözlemleme, eğitim sis-

temlerini inceleme ve eğitimde teknolojinin kullanımı hakkında bilgi edinme fırsatı yaka-

lamışlardır. Türkiye’ye döndüklerinde bu eğitimi alan öğretmenler sınıflarında Fatih pro-

jesi kapsamında teknolojiyi kullanarak dersleri daha eğlenceli hale getirdiklerini ve öğren-

cilerden gelen dönütlerin olumlu yönde olduğunu belirtmişlerdir. Bu uygulamaları okul-

larındaki diğer öğretmen arkadaşlarıyla da paylaşıp eğitimde teknolojinin kullanımını 

yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtmişlerdir. 5 günlük bu eğitimin sonunda katılımcı-

lar sertifikalarını başarıyla almayı hak kazandılar. 

 

"Eğitimde Yenilikçi Öğretim Yöntemleri; Proje Tabanlı 
Öğrenme ve Ters Yüz Edilmiş Sınıflar" Projemizin 
Barselona Hareketliliği Gerçekleştirildi. 
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 Türkiye Ulusal Ajansı  tarafından desteklenen Erasmus+ Programı kapsamında  

Müdürlüğümüzün proje sahibi olduğu “Eğitimde Yenilikçi Öğretim Yöntemleri; Proje Ta-

banlı Öğrenme ve Ters Yüz Edilmiş Sınıflar” isimli Erasmus+ KA1 Bireylerin Öğrenme Ha-

reketliliği  Projesi kapsamında  14-20 Mayıs  2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinin 

Prag  kentinde “EDUCANET  Okulu tarafından verilen ” “Eğitimde Proje Tabanlı Öğren-

me “ konulu kursa Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinden 4 öğretmen, Tevfik Serdar 

Anadolu Lisesinden  5 öğretmen ve Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip  Lise-

sinden 2 öğretmen olmak üzere toplamda 11 öğretmen katılmıştır.  

 5 gün süren eğitimde öğretmenler Prag’daki eğitim kurumlarını ve okulları göz-

lemleme, eğitim sistemlerini inceleme ve eğitimde proje tabanlı öğrenme modelinin  kul-

lanımı hakkında bilgi edinme fırsatı yakalamışlardır.  

ERASMUS KA101 Projemizin Çekya Hareketliliği  
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 Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ Programı kapsamında Mü-

dürlüğümüzün proje sahibi olduğu “Eğitimde Yenilikçi Öğretim Yöntemleri; Proje Tabanlı 

Öğrenme ve Ters Yüz Edilmiş Sınıflar” isimli Erasmus+ KA1 Bireylerin Öğrenme Hareket-

liliği Projesi kapsamında şuana kadar Barselona ve Prag’a olmak üzere 2 akış gerçekleşti-

rilmiştir.  Bu akışlardaki kurslara Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Tevfik Serdar Ana-

dolu Lisesi ve Mahmut Celalettin Ökten Anadolu Lisesi’nden toplamda 21 öğretmen katı-

lım göstermişlerdir. Kurslara katılan öğretmenler seminer dönemi   19-22 Haziran 2017 

tarihleri arasında okullarındaki diğer öğretmenlere yurtdışında edindikleri bilgi ve dene-

yimlerini paylaşmak ve projeyi yaygınlaştırmak amacıyla bir paylaşım toplantısı yapmış-

lardır.  

Erasmus+ Paylaşım Toplantısı Yapıldı 
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  2015-2019 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında 10-12 Nisan tarihleri arasında Trab-

zon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından 18 ilçenin Stratejik Planlama ve 

Koordinasyon Ekibi üyelerine Stratejik Planın İzleme-Değerlendirmesi ile ilgili eğitim ve-

rildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Bina’da verilen izleme-değerlendirme seminerinde, iz-

leme değerlendirmeye ve rapor yazımına yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. 

Eğitim sonunda strateji planlama konusunda uzmanlaşan ekipler ilçelerindeki performans 

programını ve faaliyet raporlarını hazırladılar. Ayrıca ilçelerinde bulunan okulların strate-

jik planlarını, faaliyet raporlarını ve performans programlarını hazırlamalarında rehberlik 

ettiler. 

 Seminer sonunda ilçelerine dönen ekip üyeleri tarafından ilçelerinin Stratejik Plan 

dönemsel ve yılsonu  İzleme değerlendirme raporu yazıldı ve ekibimiz tarafından bu ra-

porların incelemeleri yapıldı.  

  

 

İlçe Stratejik Planlama Koordinatörlerine Stratejik 
Planlama (İzleme-Değerlendirme) Eğitimi Verildi. 



Sayfa 36 Sayı 7 

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayına Katılım 

 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayına ilimizi temsilen iki proje katılmıştır. 

 Ar-Ge ekibimizde görevli İngilizce öğretmeni Fatma Zeynep ER’in İngilizce dersi-
nin işlenmesinde materyal geliştirerek oluşturduğu kelime ezberleme ve cümle içinde 
kullanma becerisini geliştirdiği çalışması ile sunum yapmıştır. Katılımcıların ilgi ile takip 
ettiği sunumda projenin uygulama aşamaları tanıtılmıştır. 

 Gazipaşa Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğretmeni Hatice RİZELİ de çalıştaya 
özel eğitim alanındaki projesini sergilemiştir. Çalışma sosyal ve kişisel gelişimlerini des-
tekleyecek materyallerin öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve destekleyici materyaller olduğu, bir-
likte geliştirilen materyallerin kendilerini daha kolay ve özgürce ifade edebildikleri birey-
ler haline getirmelerinin sağlandığı ve tüm kurumlarda aynı yöntemler ile geliştirilerek 
kullanılabilecek özgün materyaller olması bakımında oldukça yoğun ilgi görmüştür. 
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Yemekte Denge  

 Bakanlığımız ile Sabri Ülker Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğiyle  ilkokul ça-
ğındaki çocukların fizyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli ve uzun yaşam sürdürmeleri için 
yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarına katkı sunmak amacıyla Yemekte 
Denge Projesi yürütülmektedir. Bu yıl projeye ana sınıfı ve 1. sınıflar da dâhil edildi. 
Sabri Ülker Vakfı tarafından, projenin yürütülmesi hususundaki yenilikleri tanıtmak üze-
re proje yürütücülerine İstanbul’da eğitim düzenlendi. Yenilikler ve materyaller hakkında 
bilgiler verildi. 

50 proje okulunun idareci ve öğretmenleri ve Sabri Ülker Vakfı temsilcilerinin de katıldığı 
Zorlu Grand otelde proje tanıtımı, materyal tanıtımı ve dengeli beslenme eğitimi veridi. 

Bu yıla kadar 2. 3. 4. sınıflarla yürütülen projeye bu yıl ana sınıfı ve 1. Sınıflar da eklendi. 
Bu gelişme ile ana sınıfı ve birinci sınıflar da projeden yararlanmış oldular.  

 Bu yıl öğrencilerimize  devlet tiyatrosu sanatçılarının rol aldığı “Yemekte Den-
ge” konulu tiyatro gösterisi özellikle köy okullarından seçilen 10 ilçe okulundan toplam 
300 öğrenciye yapıldı. Öğrencilerin heyecan ve memnuniyetleri gözle görülecek düzey-
deydi. 

 İyi örnekler yarışması için komisyon düzenlendi ve sonuçlandı. 

 Resim yarışması için komisyon düzenlendi ve sonuçlandı.  

          RESİM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ  

 Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim 

Genel Müdürlüğü ile Sabri Ülker Gıda Araş-

tırmaları Enstitüsü Vakfı işbirliğinde yürü-

tülen Yemekte Denge Eğitimi Projesi kapsa-

mında düzenlenen Yemekte Denge Resim 

Yarışması sonuçlanmıştır. "Dengeli Besleni-

yorum" konulu yarışmada İlimizde projenin 

uygulandığı 50 ilkokulumuzun öğrencilerinin sağlıklı beslenme konusunda edindikleri 

bilgileri yapılan resimlerde  kullanmaları hedeflenmiştir. 

 Yarışmaya ilimizden 65 adet 

resim katılmış ve 3 kategoriden 9 

eser dereceye girmiştir. Dereceye gi-

ren öğrencilerimize düzenlenen tö-

renle ödülleri takdim edilmiştir. 
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 Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı iş birliği ile iki yıldır yürüttüğümüz proje 

ile SOSYAL GİRİŞİMCİLİK seminerlerinde toplamda 1.200 öğretmenimize ulaştık. 

 Başarılı eğitmenlerin de katkısıyla  öğretmenlerimizin ilgi ve istekleri daha da arttı. 

Bu yıl İskenderpaşa İlkokulunda Doç. Dr. Teoman Hekimoğlu tarafından 200  öğretmene 

Öğrenci Koçluğu eğitimi, Anadolu Eğitim Yardım Vakfı eğitmeni emekli Öğr. Gör. Nalan 

HEKİMOĞLU tarafından 200 öğrenciye Öğrenci Sosyal Girişimcilik Eğitimi veridi. 

 Trabzon Fen Lisesi öğrencilerine ve Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerine 

Sosyal Girişimcilik Eğitimi ile kendi sosyal sorumluluk projelerini ortaya koyabilecekleri 

uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı. 

 Fen Lisesinde 100, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda 100 olmak üzere 200 öğret-

men ve idarecimize Yönetişim yetkinlikleri gelişimi semineri verildi.  

 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 

Eğitmeni Hüseyin Aktürk tarafından 27-28 Şubatta 60 kişilik öğretmen grubumuza iki 

gün, 12-13 Mayısta Trabzon Fen Lisesinde yine 60 kişilik gruba iki gün olmak üzere PCM 

eğitimi yapıldı ve katılım belgeleri verildi. 

 Bu eğitimler sonrasında öğretmenlerimizin kendilerini değerli hissettiklerini ve bu 

eğitimlere olan ilginin arttığını gözlemlendi.  

 Eğitimleri öğretmenlerimizin ayağına giderek (Araklı Arsin, Akçaabat, Beşikdüzü) 

kendilerine verdiğimiz değeri göstermeye çalıştık. 

 Eğitimleri farklı okullarda vererek birçok öğretmenimizin diğer okullarla iletişimi-

ni güçlendirdik. Eylül ayı itibariyle eğitimler devam edecektir.  

Teoman Hekimoğlu—Sosyal Girişimcilik Eğitimi 

Değerli Öğretmenim Projesi 
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Anadolu Eğitim Ve Yardım Vakfı ile birlikte yapmış olduğumuz eğitimler: 

Sosyal Girişimcilik Eğitimi Semineri; 10 eğitim toplam 1.000 kişi, 

Öğrenci Sosyal Girişimcilik Eğitimi; 2 eğitim toplam 200 kişi, 

Yönetişim Yetkinlikleri Gelişimi Eğitimi; 2 eğitim toplam 200 kişi, 

Öğrenci Koçluğu Eğitimi ;2 Eğitim toplam 200 kişi, 

PCM (PROJE DÖNGÜSÜ Eğitimi) 6 Eğitim toplam 360 kişi, 

 Eylül ayı itibariyle Öğrenci koçluğu 2, Yönetişim Yetkinlikleri Eğitimi 2, Öğrenci 

Sosyal Girişimcilik Eğitimi 4 olarak devam edecek olup; 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 

da yeni başlıklar açmaya çalışacağız. 

 Bütçe: Değerli Öğretmenim projesi kapsamında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğü tarafından salon tahsisi ve teçhizat ayarlaması yapılmıştır. Eğitimlere katılan öğret-

menler, gönüllülük esasına göre online sistemden başvuru yapmışlardır. Öğrenciler ise 

okullar tarafından belirlenmiştir. 

Anadolu Eğitim ve Sosyal Vakfı tarafından eğitmenlerin eğitim ücreti, konaklaması gibi 

giderler yanında öğrencilere yapılan ikramlar karşılanmaktadır. 

Nalan Hekimoğlu ile Öğrencilere Sosyal 

Girişimcilik Eğitimi 

Teoman Hekimoğlu—Sosyal Girişimcilik Eğitimi 
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