
TRABZON AR-GE 

2018 

ŞUBAT AYLIK 

BİLGİLENDİRME 

BROŞÜRÜ 

AR-GE BİRİMİ 

 
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe 

Birimi , İnönü Mh. Trabzonspor Bulvarı 

Meslek Lisesi Yanı Ortahisar / Trabzon 

ORTAHİSAR / TRABZON 

Telefon: 0 (462) 223 55 52 

Faks: 0 (462) 230 43 74  

E-posta: argetrabzon@gmail.com 

Web sitesi: http://trabzonarge.meb.gov.tr 

 

KÜNYE: Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi aylık bilgilendirme 

broşürüdür.  

Sorumlu : Ar-Ge Şube Müdürü Mesut KAŞ 

      Yomra Merkez İlkokulu’nda yürütülen “Çiçek Kardeşliği” 
adlı e-twinning projesi kapsamında, Türkiye’nin farklı ille-
rinden proje ortağı okullardan öğrencilerin gönderdiği çi-
çek tohumlarının saksılara dikilerek okulda oluşturulan 
“Çiçek Sokağı”nın açılışı gerçekleştirildi.  İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü   Strateji Geliştirme Bölümü Şube Müdürü  Mesut 
KAŞ, Yomra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gönül ERTURAN, 
Trabzon ARGE çalışanları, okul müdürleri, öğretmen, öğ-
renci ve velilerin katılımıyla gerçekleşen tören şenlik hava-
sında geçti. 
     Türkiye çapında gerçekleştirilen projede 26 ilimizden 
okul yer alıyor. Yomra Merkez İlkokulu öğrencileri, Kırşehir, 
Adıyaman, Nevşehir, Muğla, Konya ve Burdur illerinden 
“Çiçek Kardeşlerinin” gönderdiği tohumları ektiler. 

Erasmus+ Projesi Kapsamında Dünden 

Bugüne Trabzon Fotoğraf Sergisi 

      Müdürlüğümüzün 
koordinesinde yürütü-
len Erasmus+ KA201 
“School Without Walls” 
(Duvarsız Okullar) isimli 
projemiz kapsamında  
proje yerel ortağımız 

olan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğ-
retmenler tarafından hazırlanan “Dünden Bugüne Trabzon” 
isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Şube Müdürü Mesut KAŞ ve proje ekibinde gö-
revli öğretmen ve öğrenciler katılarak sergilenen fotoğ-
rafları incelediler. Sergide 1800’lü yıllardan günümüze ka-
dar olan Trabzon’a ait fotoğraflar sergilenmektedir. Bir 
hafta sürecek olan sergi, öğretmen ve öğrencilerimizin ziya-
retine açık olacaktır.  

     2018 dönemi Erasmus+ KA2 projelerine başvuru hazırlı-
ğında olan kurumlarımızın proje hazırlıklarını tamamlamak 
ve proje yazım kalitelerini geliştirmek amacıyla Müdürlüğü-
müz Ar-Ge binasında 26-28 Ocak 2018 tarihlerinde 08.30 - 
15.30 saatleri arasında proje yazma atölye çalışması yapıl-
mıştır. Çalışmaya il genelinde farklı okullarımızdan toplam 
26 öğretmenimiz katılarak projelerine son halini verdiler. 

Çiçek Sokağı, Çiçek Kardeşliği 

SP Performans Programı 

      Bakanlığımızın genel amaçları-
nı oluşturan erişim, kalite ve ka-
pasite temaları altında bulunan 
performans göstergeleri ve faali-
yet maliyetlerinin il ve ilçe perfor-

mans programlarına yansıtılması için 5-23 Şubat tarihleri 
arasında 18 ilçemizde görev yapan SP ekipleriyle atölye 
çalışması gerçekleştirildi. Performans Programlarının Stra-
tejik Planlarla ilgisi, performans programı hazırlamada izle-
necek yollar, performans programı hazırlama tekniği, per-
formans programı hazırlamada mantık çerçevesi, faaliyet 
raporu hazırlama tekniği, performans programında yer alan 
bazı kavram ve hesaplama çeşitleri ile ilçe performans 
programlarında sıkça yapılan hatalar üzerinde duruldu. 

Erasmus+ KA2 projeleri  Atölye Çalışması 



Valimiz Sayın Yücel YAVUZ ve Milli Eğitim 
Müdürümüz Hızır AKTAŞ, Trabzon Bilgisayar Bilimleri 
ve Kodlama Eğitimi Merkezini Ziyaret Ettiler. 

   Kodlama Merkezi binasını üstlenen hayırsever Naci OR-
HAN beyin de hazır bulunduğu Kodlama Eğitimi Merkezin-
de Valimiz Yücel YAVUZ, danışman öğretmenlerin gözeti-
minde öğrencilerimize teknolojiyi üretim amaçlı kullanma 
imkanı sunan “KodlaYap Projesi” hakkında şube müdürü 
Mesut KAŞ ve öğretmenlerden bilgi aldı. Geleceğin yazılım-
cıları olmayı hedefleyen öğrencilere başarılar diledi. 

     Proje, Valiliğimiz koordinatörlüğünde, Müdürlüğümüz ile 
KTÜ arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen 
bir kodlama eğitimi projesi olup ortaokul öğrencilerine yö-
neliktir. 

           Trabzon Valiliği hi-
mayesinde hayata geçirilen 
Kodlayap projesi kapsa-
mında Bilgisayar Bilimleri 
ve Kodlama Eğitim Merke-
zine devam eden Beşikdü-
zü Merkez Ortaokulu  öğ-
rencilerinden oluşan robo-
tik takımı (38-HIRÇIN DALGA), 14. Sezon Hidrodinamik te-
malı Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League ulus-
lararası turnuvalarının Ankara yarışmalarında proje, özde-
ğer ve robotik alanlarında performansını sergiledi.  Turnuva 
sonucunda robotik takım en iyi koç, en iyi eğitimci lider 
anlamına gelen “Aslan Koç” ödülünü aldı. Geçen yıl 13. se-
zon turnuvalarına da katılan robotik takımı Trabzon’da bu 
alanda kurulan ilk robotik takım olma unvanına da sahiptir. 

KodlaYAP Hırçın Dalga Ekibi FLL Turnuvasından 

Ödülle Döndü 

Eğitimin Yıldızları – HOPO Yarışması tam başvuru 
süreci başladı. 

      Eğitimin Yıldızları – HOPO Yarış-
ması tam başvuru süreci başladı. 
Bu aşamada; 
• Ön Değerlendirmeyi geçen 470 

öğretmen projelerinin tam başvuruları,  

• Yılın Okulları (yılın bilim okulu, yılın kültür sanat okulu 
gibi) kategorilerin başvuruları, 

• Yılın Duyarlı Öğrencisi ve Yılın Duyarlı Velisi kategorisi 

başvuruları yapılacaktır. 
      Başvurular 16 Mart 2018 tarihinde saat 17.00’de sona 
erecektir. 

Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları Kursu  

      Kurumlarımızın proje 
hazırlama kapasitelerini 
gerçekleştirmek amacıyla 
düzenlenen hizmetiçi eği-
timler kapsamında Sürme-

ne ilçemizde Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
sinde 19-22 Şubat’ta Proje Hazırlama Yöntem ve Uygula-
maları Kursu gerçekleştirildi. Katılımcılar, başvuru döne-
minde başvuru süreci ile ilgili tüm aşamaları uygulamalı 
olarak form doldurmadan başlayarak proje içeriğini bire bir 
gerçekleştirme imkanı bulmuşlardır.  

     İstanbul Aydın Üniversi-
tesi ile Müdürlüğümüz ara-
sında imzalanan protokol 
çerçevesinde ilimiz lisele-
rinde tüm 12. sınıf öğrenci-
lerine dönük 9 Şubat 2018 

tarihinde TYT Deneme Sınavı uygulaması yapılmıştır. Sınava 
9.819 öğrenci katılmıştır. Deneme Sınavı sonuçları 28 Şu-
bat’ta açıklanmıştır. 

12. Sınıf Öğrencilerimize TYT Deneme Sınavı 

Robotik Takımımız Milli Eğitim Müdürümüz Hızır 
AKTAŞ’ı Makamında Ziyaret Ederek Ödüllerini 
Takdim Ettiler 

      İl Milli Eğitim Müdürümüz Hızır AKTAŞ elde edilen bu 
başarıdan dolayı Beşikdüzü Merkez Ortaokulu Müdürü Yü-
cel OKTAY ve takım üyelerini makamında kabul etti. Şube 
müdürümüz Mesut KAŞ’ın da hazır bulunduğu kabulde, 
takım üyeleri aldıkları ödülü Müdürümüz Hızır AKTAŞ’a 
hediye ederek proje çalışmaları hakkında Müdürümüze 
bilgi sundular. Öğrencileri, aldıkları ödülden ve yaptıkları bu 
çalışmalardan dolayı kutlayan Müdürümüz, öğrencilerimi-
zin bu kıymetli çalışmalarının ve başarılarının kendilerine 
gurur verdiğini ifade ederek bu başarıların artarak devam 

etmesini temenni etti. Milli 
Eğitim Müdürümüz Hızır AK-
TAŞ: “Bu tip faaliyetler akade-
mik başarıları da beraberinde 
getirecek, hayatta mutlu ve 
başarılı olacaksınız. Girişken 
olun. Hepinize Allah zihin 
açıklığı versin. Biz Milli Eğitim 

Müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız.” diye konuştu.  

KODLAYAP PROJESİ- OKUL EĞİTİMLERİ BAŞLAYACAK 

      KodlaYap Projesi kapsamında okullarda çeşitli eğitim-
ler verilmesi planlanmaktadır.  

•İlkokul- Kodu Game Lab Eğitimi 
•Ortaokul-Scratch Eğitimi  
•Lise-Sosyal Medya Okur Yazarlığı Eğitimi 
      Başvurular için trabzonarge.meb.gov.tr üzerinden 
yayınlanan talep formu doldurulacaktır. 

      14-16 Şubat 2018 
tarihlerinde İl Müdür-
lüğümüz AR-GE Bina-
sında  “eTwinning 
Proje Hazırlama Tek-
nikleri Semineri” ve-

rildi. Seminere çeşitli okullardan ve branşlardan öğretmen-
ler katıldı. Katılımcı öğretmenlere, “eTwinning“ platfor-
munda projelere ortak bulma, proje oluşturma, etkinliklere 
ve çevrimiçi seminer/kurslara katılma konusunda bilgiler 
verildi ve bu platformun daha fazla kullanması konusunda 
öğretmenler teşvik edildi.  

E-Twinning Proje Hazırlama Teknikleri Semineri 


