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Hızır AKTAŞ
Milli Eğitim Müdürü

Sayın Cumhurbaşkanımızın 
riyasetinde, Sayın Bakanımızın bizlerle 
paylaştığı ve sadece eğitim camiamızda değil, 
toplumun tüm katmanlarında büyük karşılık 
bulan “2023 Eğitim Vizyonu” yeni bir başlangıcı, 
yeni bir heyecanı ve oluşumu ifade etmektedir.

Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden, dünyada ve münhasıran 
coğrafyasında liderlik libasını giyinmiş, genç ve dinamik nüfusa sahip, 
geleceğe dair idealleri ve iddiaları olan ülkemizin hede�erine ulaşması, nesil-
lerini nitelikli bir eğitim-öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır.

Kaliteli eğitim-öğretim ise öğrencilerin zihni gelişimlerini kolaylaştırmak-
tan, onlara ufuk kazandırmaktan, manevi yönlerini güçlendirmekten geçmek-
tedir.

Bizler, Trabzon ili olarak “2023 Eğitim Vizyon Belgesi”ni yakinen inceleyip, 
felsefesini ve şifrelerini çözerek, tüm birimlerimizce eşgüdümlü bir şekilde, 
Bakanlığımızın öngördüğü yol haritası doğrultusunda çalışmalarımıza devam 
etmekte; yavrularımızı yeni dünya koşullarına, yeni bir anlayışla hazırlamanın 
gayreti içerisindeyiz.

Çocuklarımızı, sadece akademik bilgi ve becerilerle donatmıyor aynı 
zamanda medeniyetimizin kavi ve kadim değerleriyle de bezeyip mükellef bir 
şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda yerel, ulusal ve küresel düzeyde 
birçok projemiz uygulanmaya devam etmekte, ilimizdeki tüm öğretmenler ve 
öğrencilerimizle �kir paylaşımı yapılarak yenileri üretilmektedir.

Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarımızı 
bütün ortaklarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. 

Bu tanıtım kitapçığımızda Müdürlüğümüzce 
yürütülen,  uygulanan projeler, eğitimde örnek 

uygulamalar, stratejik planlama çalışmaları, 
ulusal projeler, TÜBİTAK projeleri, AB proje 

leri ve yerel projelere ilişkin paylaşımları 
göreceksiniz. Bu vesileyle çalışmalarımıza 

katkı sunan tüm ekibimize teşekkür 
ediyor, başarılar diliyorum.
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TRABZON
ÖĞRETMEN AKADEMİSİ

Trabzon Öğretmen Akademisi, ilimizde eğitimde kaliteyi yük-
seltmek, tüm paydaşlarımızın; kişisel ve mesleki gelişimini destek-
leyip, akademik kariyerlerini zenginleştirirken, gelişimlerine katkı 
sunmak, derslerde uygulanan yöntem, teknik ve kullanılan 
materyaller ile tecrübelerinin artmasını sağlamak, sürekli gelişen 
dünyada teknolojik yetkinliklerini geliştirmek, karşılaşılan sorun-
ları belirleyerek bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, 
eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını 
sağlayarak özgün çalışmaları ve öğretmenlerin iş birliği halinde 
yeni öğretim materyalleri hazırlamalarını, geliştirmelerini 
desteklemek böylece ilin eğitim kaynaklarını etkili olarak kullan-
mayı amaçlamaktadır. 
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Hede�miz İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yap-
makta olan öğretmen ve yöneticilerin bilişsel, pedagojik, 
yöntem ve bilimsel yeteneklerini artırmak, ülke genelindeki iyi 
örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları destekle-
mek, üniversiteler ile iş birliğini kuvvetlendirmektir. Yeni eğitim 
ve öğretim metotlarının öğretmelerimize ulaşmasını sağlamak,  
tüm paydaşlarımızın gelişimine katkı sağlayacak eğitimleri plan-
lamak ve uygulamaktır.

TRABZON
ÖĞRETMEN AKADEMİSİ

İnternetin dünyayı küçük kasaba yaptığı, teknolojinin sürekli 
geliştiği dünyada değişime ayak uydurması gereken en önemli 
alan hiç kuşkusuz eğitimdir. Çünkü bu değişimler eğitim alanında 
farklı uygulama ve yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır. Bu 
değişime eğitimin tüm paydaşlarının en kısa sürede ayak uydur-
masıda mecburidir.
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Öğretmen kalitesi ve yeterli-
likleri dünyanın her yerinde 
olduğu gibi bizim eğitim 
sistemimizin de tam ortasında 
yer almaktadır. Eğitim – öğretim 
ile ilgili sorunların, projelerin, 
tartışma ve çalışmaların hemen 
hepsinin gelip dayandığı yer bir 
şekilde öğretmen kalitesi 
sorununa ve velilerin eğitime 
aktif katılımına dayanmaktadır. 

2023 Eğitim Vizyonu belgesinde “Unutulmamalıdır ki her 
eğitim sistemi, öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve hiçbiri 
öğretmeninin niteliğini aşamaz.” şeklinde eğitimin temeli belir-
tilmiştir. Öğretmen Strateji Belgesinde de “Ülkemizde eğitime 
ilişkin tartışma ve değerlendirmeler son yıllarda, her zamankin-
den daha fazla gündemin ön sıralarında yer almaktadır.” 
Şeklinde belirtilmektedir. Bu nedenle temelde öğretmenlerimiz-
in niteliğinin yükseltilmesi, tartışmaları dindirecek ve eğitim 
kalitesinin yükselmesini sağlayacaktır.

TRABZON
ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
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Bakanlığımız, gelecek nesilleri her gün değişen şartlara 
uygun olarak yetiştirebilmek amacıyla geleceği hede�eyerek 
eğitimin birçok alanında atılımlar gerçekleştirmekte ve önemli 
reformlara imza atmaktadır. 

Bununla beraber sürekli değişen, gelişen bir dünyada, öğret-
menlerimiz de kendilerini geliştirmek ve dönüştürmek için çalış-
mak zorundadır.   

Bu bağlamda sürekli öğrenen, gelişen bireyler olan öğret-
menlerimizin gelişimini devam ettirmek, yeni eğitim yöntem 
ve modellerini onlara tanıtmak, etkili öğretim metodlarını pay-
laşmak için projeler oluşturmak önem arz etmektedir.

Bu nedenle “Trabzon Öğretmen Akademisi” projesi 4 alt 
başlık altında faaliyetlerde bulunmaktadır.

Belirlenen Akademilerimiz;
1. Teknoloji Akademisi
2. Eğitim Bilimleri Akademisi
3. Çevre ve Sosyal Bilimler Akademisi
4. Sanat Akademisi

TRABZON
ÖĞRETMEN AKADEMİSİ

Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen akademide 130 eğitim 
çevrimiçi olarak verilmiştir. Eğitimler seminer şeklinde düzenlen-
miş, katılımcılara eğitimler sonunda serti�kaları verilmiştir. Ayrıca 
6 ayrı eğitim kurs şeklinde uygulanmıştır. Bu eğitimlere 14.382 
öğretmen katılmıştır. Akademi web sitemizde 3.945 kullanıcı 
üyemiz bulunmaktadır. Eğitimler öncesinde akademinin sosyal 
medya hesapları üzerinden duyurular ve içerikler hakkında 
haftalık bilgilendirmeler yapılmaktadır. Öğretmenlere yönelik 
eğitimlerin başında içerik belirleme ve ortasında süreç değer-
lendirme anketleri uygulanmış yol haritası öğretmenlerin tale-
pleri doğrultusunda belirlenmiştir. 
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“yazıYORUM” Felse� 
Deneme Yazma Yarışması Trab-
zon ili dâhilindeki tüm resmi ve 
özel ortaöğretim kurumlarında 
öğrenim gören öğrencilerin 
bilgi ve becerilerini kullanarak 
bilgi üretebilmelerini, özgüven 
ve sorumluluk duygularını 
geliştirebilmelerini, felsefenin 
temel sorunları hakkında 
düşünebilmelerini geliştire-
bilmek amacıyla ilki 2017'de 
gerçekleştirilen 2020/2021 
eğitim öğretim yılında 4.sü ilk 
kez online olarak gerçekleştiril-
erek geleneksel hale getirilmek 
istenen bir projedir.

Yarışmada öğrencilere 
Felse� düşünür ve yazarların 
eserlerinden seçilmiş alıntılar-
dan deneme yazmaları istenme-
ktedir. Yarışmada öğrencilerin 
okuma, anlama ve yorumlay-
abilme, felse� bir dille, felsefe 
kavramlarını kullanarak deneme 
yazabilme, tutarlı düşünebilm-
elerini ve düşündüklerini temel-
lendirebilme becerilerini 
ölçmek hede�enmektedir.

“yazıYORUM” 
FELSEFİ DENEME YAZMA

YARIŞMASI
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“yazıYORUM” Felse� 
Deneme Yazma Yarışması her yıl 
aralık ayında duyuruya çıkmakta 
ve yarışma belirlenen sınav 
merkezlerinde  veya mart ayı 
içerisinde trabzonmebgov.tr, 
t r a b z o n a r g e . m e b . g o v . t r 
adreslerinde online ortamda 
gerçekleştirilmektedir. 

Yarışmaya katılım gösteren 
tüm öğrencilere “Katılım Belge-
si”; dereceye giren tüm öğren-
cilere “Başarı Belgesi” verilmek-
te olup dereceye giren ilk beş 
öğrencimizin yazıları 
Müdürlüğümüzün web 
sayfalarında yayımlanmaktadır. 

Yarışmanın gerçekleştir-
ilmesinin ardından nisan ayı 
içerisinde ödül töreni yapıl-
makta, her yıl dereceye giren 
1. öğrenciye “Çeyrek Altın”, 2. 
ve 3. öğrenciye “Gram Altın”, 
4. ve 5 öğrenciye “Power-
bank”, 6-10. arasındaki öğren-
cilere kablosuz kulaklık ve 
başarı belgeleri verilmektedir.

“yazıYORUM” 
FELSEFİ DENEME YAZMA 
YARIŞMASI
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Katılımcı öğrenciler 
sınıf seviyesinde belirlenen 
kitapların tamamından 
sorumlu olmakla birlikte 
yarışmada öğrencilerin 
okuma, kavrama, anlama 
ve dikkat düzeyleri 
ölçülmektedir.

“OKUyorum” Kitap Okuma 
Yarışması Müdürlüğümüz ve 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
iş birliğinde öğrencilere okuma 
alışkanlığı kazandırmak ve 
sevdirmek, öğrencilerimizin yaz 
tatillerini kitap okuyarak değer-
lendirmelerini sağlamak 
amacıyla ilki 2016 yılında 
gerçekleştirilen ve geleneksel 
hale gelen bir projedir.

Her yıl haziran ayında 
duyurusu yapılan “Merkezi Kitap 
Okuma Yarışması” öğrencilerin 
yaz sezonunda kendi seviyel-
erinde kitapları okumalarının 
ardından kasım ayı içerisinde 
gerçekleştirilmektedir.

“OKUyorum”
KİTAP OKUMA YARIŞMASI
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Sınav işlemlerinin tamamının 
Merkezi sınav standartlarında 
dijital ortamda trab-
zonarge.meb.gov.tr ve  trab-
zonarge.meb.gov.tr adresinden 
gerçekleştirildiği sınav, merkezi 
sistem sınav kriterlerine göre 
yapılmaktadır. Yarışmaya il gene-
linde 2.sınıftan 12. sınıfa kadar 
resmi ve özel okullarda okuyan 
tüm öğrencilerin başvurabildiği 
gibi eklenen yeni kategori ile 
birlikte bu yıl üniversite öğrencil-
eri ve yetişkinler de yarışmaya 

Kazananların Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ödüllendirildiği 
yarışmada her sınıf seviye-
sindeki 1.lere “Dizüstü Bilgi-
sayar”, 2.lere “Tablet”, 3.lere 
“Bisiklet”; mansiyon ödüle 
layık görülen ilkokul öğren-
cilerine “Eğitim Seti”, orta-
okul, lise, üniversite öğren-
cileri-yetişkinler seviye-
sindeki öğrencilere ise 
“Çanakkale Gezisi” hediye 
edilmektedir. 

“OKUyorum”
KİTAP OKUMA YARIŞMASI

Okuma eyleminin tüm yıllara yayılması amaçlanan projede 
öğrenciler her yıl ara karne döneminde gerçekleştirilen tören ile 
ödüllendirilmektedir.
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Trabzon Valiliği koordi-
nasyonunda İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü ve 
Büyükşehir Belediyesinin 
ortak protokolü kapsamın-
da imzaladığı Trabzon’  un İl 
ve ilçelerinde öğrenim 
gören 7.sınıf öğrencilerine 
yönelik Trabzon’un tarihi 
ve kültürel değerlerinin 
tanıtılması amaçlı ‘’Kanuni 
Evi Gezi Etkinlikleri projesi’’ 
2016-2017 Eğitim -Öğretim 
yılında hayata geçirilmiştir.

Amacımız Milli Tarih şuuru 
kazandırmak istediğimiz genç 
nesillerimize Trabzon’un tarihi ve 
kültürel değerlerini tanıtmak, bu 
kültürel mirasa sahip çıkma 
bilincini aşılamaktır.

KANUNİ KÜLTÜREVİ
GEZİ ETKİNLİKLERİ
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Hede�erimiz

KANUNİ KÜLTÜREVİ
GEZİ ETKİNLİKLERİ

* 4000 yıllık tarihi geçmişi ile 
kadim şehir Trabzon birçok 
medeniyete ev sahipliği yap-
mıştır. Fatih Sultan Mehmet’in 
fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in 
yönettiği Kanuni Sultan Süley-
man’ın doğup çocukluğunu 
geçirdiği, M.Kemal  Atatürk’ün 
üç kez ziyaret ettiği tarihi şehir 
Trabzon’un önemini  bu proje 
kapsamında öğrencilere en 
güzel şekilde ifade etmek. 

* Öğrencilerimize müze 
gezme alışkanlığı kazandırmak.

* Türklerin zengin ve köklü tarihi geçmişi ile gelecek arasında 
bağlar kurarak analiz yapabilmelerini kendilerine yeni hede�er 
belirlemelerini sağlamak. 

* Türklerin geçmişten günümüze dünya medeniyetlerine 
katkıları, yetiştirdiği büyük şahsiyetler, devlet adamları ilim ve 
bilim insanlarını tanıtarak rol model almalarını sağlamak. 

* Öğrencilerimizde kültürel mirası koruma ve bu mirasa 
sahip çıkma duyarlılığı geliştirmek.

* Proje sayesinde geçmiş, bugün ya da gelecek algılarını 
güçlendirmek 

* Tarihi terminolojileri doğru ve yerinde kullanma becerisi 
kazandırmak.

* Eğitimin sadece okullarla sınırlı olmayıp okul dışı mekanlar-
ları (şehitlik- müze -tarihi mekanlar) eğitimin bir parçası haline 
getirmek.
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Uygulama Adımları:
Rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilere sunum 

yapılarak Kanuni Evi gezilir ve tanıtılır.
Gezi sırasında rehber öğretmenlerin sorduğu ödül soru-

larını cevaplayan öğrencilere Padişah -Şehzade -Yeniçeri 
-Valide Sultan kıyafetleri giydirilerek tarihimizde iz bırakmış 
şahsiyetleri tanıtıp rol model almaları,  ilgi ve sevgi duymaları 
sağlanır.

Geziye katılan öğrenciler Kanuni Evinin içinde Fatih Sultan 
Mehmet  -Yavuz  Sultan  Selim  -Kanuni  Sultan  Süleyman’a ait   bal 
mumu heykelleri ve kılıçlarla hatıra fotoğra�arı çektirmektedirler.

Trabzon Büyük Şehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin 
katkıları ile öğrenciler - öğretmenler ve idarecilere Şehzade 
çayı ve ikramlıklar sunulur.

Öğrencilere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırladığı 
broşürler dağıtılarak Büyükşehir Belediyesinin ulaşım aracı ile 
öğrenciler okullarına uğurlanır.

KANUNİ KÜLTÜREVİ
GEZİ ETKİNLİKLERİ

 

 Başlama Tar�h� Açıklamalar  
2016-2017 Eği�m -Öğre�m Yılı Ortalama 
(Öğrenci -Öğretmen -İdareci) Ziyaretçi Sayısı 

Kasım-Aralık-Ocak-Şubat -
Mart-Nisan-Mayıs 

7457 Kişi 

2017-2018 Eği�m -Öğre�m Yılı Ortalama 
(Öğrenci-Öğretmen -İdareci) Ziyaretçi Sayısı  

Ekim-Kasım-Aralık-Ocak 
Şubat-Mart-Nisan-Mayıs 

6255 Kişi 

2018-2019 Eği�m -Öğre�m Yılı Ortalama 
(Öğrenci-Öğretmen -İdareci) Ziyaretçi Sayısı 

Ekim-Kasım-Aralık-Ocak 
Şubat-Mart-Nisan-Mayıs 

5485 Kişi 

2019-2020 Eği�m -Öğre�m Yılı Ortalama 
(Öğrenci -Öğretmen -İdareci) Ziyaretçi Sayısı  

Ekim-Kasım-Aralık-Ocak 
Şubat-Mart- 

4572 Kişi 
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2020-2021 Eğitim -Öğretim 
yılında Kanuni Evi Gezi Etkin-
likleri projesi, pandemi dönemi-
nin yaşanması neticesinde yüz 
yüze eğitimine ara vererek 
öğrenci ziyaretlerini uzaktan 
eğitim platformu zoom üzerin-
den gerçekleştirmiştir. Aylık 
sunum takvimi hazırlanarak okul 
idaresi ile iletişime geçilmiştir. 
Öğrencilerin Eba ders saatleri 
dışındaki serbest saatleri ayarla-
narak sunumlar gerçekleştirilm-
iştir. Toplamda 103 okul, 5185 
öğrenci Kanuni Evi Gezi Etkin-
likleri tanıtım projesi ile 
buluşturulmuştur.

KANUNİ KÜLTÜREVİ
GEZİ ETKİNLİKLERİ
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PROJEMİZİN AMACI:
Projemizin amacı ; öğrencilerimize unutulmaya yüz tutmuş 

değerlerimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi hatırlat-
mak, öğretmek ve aşılamaktır. 

Öğrencilerimizde paylaşma ve yardımlaşma duygu ve bilinci-
nin geliştirilmesi, toplumsal sorunlara karşı farkındalık, duyarlılık ve 
sorumluluk duygularının geliştirilmesi, öğrencilerimizin geçmiş ve 
gelecek arasında köprü oluşturup geleceğe sahip çıkmaları 
konusunda teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

HAYATA DEĞER KAT 
PROJESİ

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜMKİAD (Tüm Kalkınma 
ve İşadamları  Girişimciler Derneği)  iş birliğinde imzalanan  
HAYATA DEĞER KAT Projesi  “ Değerlerin Kadar Değerlisin “sloganı 
ile öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimini, duygusal zekalarını 
geliştirmeyi hede�emektedir.
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HAYATA DEĞER KAT 
PROJESİ

Projenin Uygulama Aşamaları; 
Hayata Değer Kat Projesine 27 Eylül – 20 Ekim 2019 tarihleri 

arasında müdürlüğümüz web sitesi üzerinden 821 öğrenci projeye 
başvurmuştur.

Başvuru yapanların ve kabul edilenlerin listesi web sitemizde 
yayınlanmıştır. Gençlerin toplumsal değerlere yabancılaştığı, 
şiddete eğilim gösterdikleri, değer yargılarında zedelenme olduğu, 
daha çok yalnızlaşıp sanallaştıkları (bilgisayar ve internet bağım-
lılığında artış olduğu), iletişim kopukluğu yaşadıkları, sosyal bağım-
lılık ve dayanışma ruhunun yok olduğu günümüzde öğrencilerimiz-
in hayata daha sıkı bağlanması yolunda öğrencilerimizi teşvik 
etmek amacıyla başlattığımız "Hayata Değer Kat" projesi tanıtım 
toplantısı Yol-İş Holiday Otel toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

Hayata Değer Kat Projesi; katılımcı öğrencilerin, projede belirtilen 
görevleri, belirtilen zaman içinde yaparak sosyal medya hesabından 
yayınlaması üzerine kurgulanmış bir projedir. 

Katılımcı öğrenciler için her ay görev listesi yayınlanıp belirtilen 
görevleri sadece ait olduğu ay içerisinde yapmaları istendi. Görevleri 
gerçekleştiren öğrenciler etkinliklerini sosyal medya hesaplarından 
yayınladı. Gönüllü öğretmenler arasından 50 danışman öğretmen 
belirlenip aylık puanlama yapacağı sisteme tanımlandı.

Projeye başlayan her öğrenciye bir danışman öğretmen atandı. 
Yapılan görevler belirtilen kriterlere göre aylık olarak danışman 
öğretmenlerce değerlendirilip web adresimizde aylık olarak yayın-
landı. 
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HAYATA DEĞER KAT 
PROJESİ

Hayata Değer Kat projesi yarışması sonucunda ;
Öğrencilerin yaptığı etkinlikler içerisinde şehit aileleri ziyaret 

edilerek acıları paylaşılmış ,huzur evleri ziyaret edilerek 
yaşlılarımızın anılarına ortak olunmuş, makam ziyaretleri yapılarak 
yaşam alanlarındaki sorunlar dile getirilmiş ve çözülmesine katkı 
sağlanmış,yöresel yemekler yapılarak atma türkü, mani söyley-
enlerle röportaj yapılıp  kültürel değerler ve mekanlar  tanıtılmış, 
her ay bir iyilik yap temasıyla sosyal sorumluluk anlayışına destek 
verilmiştir. 

Proje sonucuna göre ilk üç 
dereceye giren  öğrencilerimize  
TÜMKİAD Sponsorluğunda ödüller 
verildi.

Dereceye Giren Öğrenciler;
1) Eylül Alp – Kemaliye Adnan 

Demirtürk İlkokulu 
2) Defne Yılmaz – Boztepe 

İlkokulu
3) Tarık Aydın –Mahmut 

Celaleddin Ökten Aihl
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HAYATA DEĞER KAT 
PROJESİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminde gerçekleştirilen ödül 
törenine okul müdürleri veliler ve danışman öğretmenler 
katılmıştır. Dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini Ar-Ge Birimi  
Şube Müdürü Serkan HARPUT ile TÜMKİAD Başkanı Ahmet KIRIM-
LIOĞLU takdim etmişlerdir. Katılımcı öğrencilerimizin yarışma 
sürecince hazırladıkları etkinlikleri içeren video sunumu törene 
katılan veliler, okul müdürleri ve danışman öğretmenlere izletil-
erek öğrencilerimizin özverili çalışmaları bir kez daha takdir edilm-
iştir. Tören ödül  plaketleri ve katılım belgelerinin dağıtılması ile 
sonlandırılmıştır.
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Müdürlüğümüz ile Trabzon Üniversitesi arasında "Bilgisayar 
Bilimleri Merkezi (Kodlama)", "Üniversiteye Yolculuk Projesi", "Trab-
zon Öğretmen Akademisi" ve " Ölçme Değerlendirme Merkezi 
Projesi"  alanlarında iş birliği ve ortak çalışma yapmak üzere  
Müdürümüz Hızır AKTAŞ ile Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Emin AŞIKKUTLU arasında protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm O�si tarafından bu yıl ilk kez 
düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda 1 milyon öğrenci  
(ilkokul, ortaokul ve lise) arasında ilk 100' e giren öğrencilerimizi 
Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz makamlarında kabul ederek 
ödüllendirdi. Bu öğrencilerimiz;

Eren Nemli / Yol-İş Sendikası Ortaokulu
İrem Kayıkçıoğlu /Yol İş Sendikası Ortaokulu
Lise düzeyinde;
Talha İskender /Araklı Sa�et Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İlkokul düzeyinde;                     
Ege Alkın Şen /  Boztepe İlkokulu 
Zeyneb Serra Kibar / Pelitli Mareşal 
Fevzi Çakmak İlkokulu

Ortaokul düzeyinde;  
Eylül Sena Cinel/ Bener Cordan 
Ortaokulu

KTÜ ve TRÜ 
İLE PROTOKOL

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI
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BİLİM, KÜLTÜR, DOĞA ve 
ORMAN OKULU PROJESİ

Trabzon Bilim, Kültür ve Doğa 
Okulu Projesi, öğrencilerin doğa 
bilinçlerinin artırılmasını, 
yaparak-yaşayarak ve gözleme 
dayalı öğrenmelerinin desteklen-
mesini, öğrenmelerinin kalıcı hale 
getirilmesini; bilginin mümkün 
olduğunca oyunlaştırılarak, 
etkileşimli uygulamalarla anlaşılır 
bir biçimde kazandırılmasını ve öğrencilerin bilimsel olguları fark 
etmelerini sağlayarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve 
öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi amacıyla yapılacaktır. Bu 
projede Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve Tarım Gıda ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü proje paydaşımız olarak yer alarak etkinliklerin planlan-
ması, güncellenmesi ve çeşitlendirilmesi noktasında bizlere güç 
verecektir.
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Amacımız Trabzon Eğitim Tarihi Belgeseli Çalışmasının amacı 
Türk Milletinin eğitim ve öğretimle ilgili benimsediği düşünceleri, 
meydana getirdiği kurumları, gerçekleştirdiği uygulamaları Trab-
zon eksenli ortaya koymaktır.

 
    Trabzon Eğitim Tarihi Belgeseli çalışmasında;
 1. Türk Eğitim Tarihindeki dönemlerde eğitimin amacı, 

programı, eğitim – öğretim yöntem ve teknikleri 
 2. Türk Eğitim Tarihindeki dönemlerde Türk eğitimini 

etkileyen Trabzon’daki düşünür ve eğitimciler
 3. Türk Eğitim Tarihindeki dönemlerde Trabzon’daki 

örgün ve yaygın eğitim kurumları, yapılar, eserler araç gereçler
 4. Türk Eğitim Tarihindeki eğitim ve öğretimle ilgili olgu 

ve olaylar 
 5. Türk Eğitim Tarihindeki eğitim ve öğretimle ilgili teori 

ve uygulamalar
 Tarih biliminin gerektirdiği bilimsel kıstaslar çerçevesinde 

incelenecektir.
 Trabzon Eğitim Tarihi Belgeseli çalışması dünden 

bugüne eğitimde nerelere geldiğimize, neler yapmamız gerek-
tiğine ışık tutacaktır. Böylece yalnız geçmişteki eğitim olaylarını 
kavramamıza değil, geleceği de doğru okumamıza katkıda bulu-
nacaktır.

 Trabzon Eğitim Tarihi Belgeseli çalışmasında; Tarihi 
kaynaklar, eğitim öğretimle ilgili eserler,  biyogra�k eserler, seya-
hatnameler, edebi eserler, felse� eserler, resmi ve özel belgeler, 
kayıtlar, yapılar ve kalıntılar gibi kaynaklardan yararlanılacaktır.

TRABZON
EĞİTİM TARİHİ 

BELGESELİ 
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Trabzon Eğitim Tarihi Belgeseli çalışmasında Osmanlı Devleti 
Döneminden Cumhuriyet Dönemine kadar Trabzon’da eğitimin 
tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır.

    Trabzon Eğitim Tarihi Belgeseli çalışmasında;
1. Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Anlayışı
2. Osmanlı Eğitiminin Modernleşme Dönemi
3. Türkiye Cumhuriyeti’nde Eğitim, bölümleri doğrultusunda 

Trabzon’da Eğitim tarihi ile ilgili konulara yer verilecektir. 

TRABZON
EĞİTİM TARİHİ 
BELGESELİ 
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EĞİTİMDE BÖLGESEL
İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI

'YKS Son Prova' Bölgeye Açılıyor
Bu yıl  7.sini düzenlediğimiz YKS 

Son Prova Sınavımızı Doğu Karadeniz 
Bölgesi İllerimize de taşıdık. Sayın 
Valimiz İsmail USTAOĞLU'nun başkan-
lığında, Ölçme, Değerlendirme ve 
Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz 
Sayın Dr. Sadri ŞENSOY'un online 
katılımları ile gerçekleştirdiğimiz 
toplantıda Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 
Gümüşhane ve Bayburt İl Milli Eğitim 
Müdürlerimiz ile 'YKS Son Prova' sınavı 
iş birliği ve uygulama esasları değer-
lendirildi. Bölgemizin eğitim kalitesini daha da artıracak bu 
çalışmalara katılım ve desteklerinden dolayı Sayın Valimize, Sayın 
Genel Müdürümüze ve katılımcı İl Milli Eğitim Müdürlerimize 
şükranlarımızı sunuyoruz.
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EĞİTİMDE BÖLGESEL
İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

Müdürlüğümüzde gerçekleştir-
ilen protokol törenine Müdürümüz 
Hızır AKTAŞ, Gümüşhane İl Milli 
Eğitim Müdürü Seydi DOĞAN, 
Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri 
ACAR, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Fatih VARGELOĞLU, Gire-
sun  İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul 
TOSUNOĞLU, Bayburt İl Milli Eğitim 
Müdürü Cengiz KARAKAŞOĞLU ve Rize İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Selçuk TORPİL katıldı.

Valiliğimizde düzenlenen 
toplantıdan sonra 'YKS Son Prova' 
sınavı iş birliği kapsamında 
Müdürlüğümüz ile Artvin, Giresun,   
Gümüşhane, Ordu, Rize ve 
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlükleri 
arasında "Üniversiteye Yolculuk 
Projesi" ile  lise seviyesinde öğren-
cilere merkezi sınavlara hazırlık 
amacıyla yapılacak deneme sınavı 
ve değerlendirme alanlarında iş birliği ve ortak çalışma yapmak 
amacıyla  protokol imzalandı.
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Müdürlüğümüzün çatı projesi 
Üniversiteye Yolculuk Projesi 
kapsamında Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik 
Üniversitesi arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde yürütülmek-
te olup, bu yıl YKS SON PROVA’nın 
7.si düzenlenmiştir.

Amacımız Öğrencilerin 
kendini deneyebileceği, heye-
canlarını yenebileceği, A’dan 
Z’ye ÖSYM standartlarında bir 
sınav tecrübesi yaşatarak, 
sınav günü karşılarına çıkabi-
lecek, başarıyı etkileyen iç ve 
dış etkenleri kontrol altına 
alarak ilimizin YKS’de ülke 
genelinde başarı sırasını daha 
yukarılara çıkarmaktır. 

Hede�miz İl genelindeki YKS sınavına girecek öğrencilerin 
%90’ına ulaşarak ÖSYM sınavlarında;

*Gerekli belgelerin unutulması, 
*Sınava zamanında başvurmamak, 
*Sınav kaygısı ve heyecanı, 
*Optik formda kaydırma, 
*Zamanı doğru kullanamama,
*Sınava gireceği merkeze ulaşım
gibi hazırlık sürecinden sınav sonuçlarının değerlendirilmesine 

kadar tüm aşamaları ile ÖSYM formatında uygulamalarla, öğrencil-
erce yaşanabilecek olumsuz durumları en aza indirerek, ilimizin 
ÖSYM verilerine göre ilk 10 arasına girmesine katkı sağlamaktır.

ÜNİVERSİTEYE 
YOLCULUK PROJESİ 

YKS SON PROVA
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Uygulama Aşamaları
*Soru hazırlama komisyonlarının oluşumu ve çalışması 
*Online öğrenci başvuruları
*Online öğretmen görev başvuruları 
*Dizgi çalışması 
*Sınav kitapçıklarının basımı 
*ÖSYM salon bilgilerinin alınması
*Öğrenci-Öğretmen dağıtımı
*Kırtasiye malzemeleri ve paketleme
*Online öğrenci giriş belgeleri ve öğretmen görev kartı 
*Bina sorumluları toplantısı 
*Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği
*Sınavın uygulanması ve sonuçlanması

2015 Yılından itibaren yapılan ve bölgedeki illerin katılımı ile 
genişleyen "YKS Son Prova"nın 7.si bu yıl Covid-19 tedbirleri 
kapsamında online platforma taşınarak Trabzon, Ordu, Giresun, 
Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt illeri olmak üzere 7 ilde uygulan-
mıştır.

ÜNİVERSİTEYE 
YOLCULUK PROJESİ 
YKS SON PROVA
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Üniversiteye Yolculuk kapsamında yürütülen Fakülte Gezileri 
öğrencilerimizin gelecekteki mesleklerini yaparken karşılaşacakları 
durumları yerinde görerek onları nasıl bir iş hayatının beklediğini 
öğrenme fırsatına sahip olmaları hede�enmektedir.

2020 yılında 3 haftalık bir süre içinde 1100 öğrencimizin 
kariyer günlerine katıldığı gezilerde dersliklere ve laboratuvarlara 
giren öğrenciler derslerin nasıl işlendiğini ve üniversite ortamının 
nasıl olduğunu yerinde görerek öğrenmişlerdir. Hede�miz salgının 
ardından çok daha fazla öğrencimize bu imkanı sağlamaktır.

Salgın döneminde online ortamda öğrencilerimizin üniversi-
telerdeki öğretim görevlileriyle iletişim kurmaları ve üniversitelerin 
imkanları hakkında bilgi almaları sağlanmıştır.

Fakülte Gezileri

ÜNİVERSİTEYE 
YOLCULUK PROJESİ 
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Okullarımızdaki ortaöğretim öğrencileriyle protokol ortağımız 
Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin okullarda bir araya 
gelerek abi kardeş ilişkisi kurmalarını ve informal bir ortamda 
öğrencilerimizin merak ettiklerini sormalarını, bölümleri tanıma-
larını sağlamak amacıyla başlattığımız “Öğrenci – Öğrenci 
Buluşmaları” uygulaması ile öğrencilerimize farklı bir rehberlik 
faaliyeti düzenledik. 

Düzenlediğimiz bu faaliyette üniversite öğrencileri deneyimler-
ini, çalışma stillerini, hayat hikâyelerini, üniversitede katılmış olduk-
ları proje ve yarışmaları, okumuş oldukları bölümlerin imkânlarını ve 
geleceğe dair planlarını anlattılar.

Öğrenci – Öğrenci buluşmaları ile öğrencilerin üniversite öğren-
cileri ile daha yakın bir iletişime girmeleri ve onlardan özellikle robo-
tik kodlama alanında eğitim almaları ve dünya çapında yürütülen 
projelerden haberdar olarak geleceğe dönük planlarını şekillen-
dirmeleri sağlandı. Projemizin salgın sürecinde uygulanmasına 
online ortamda devam edilmiş olup öğrencilerimizin üniversite 
öğrencileriyle sanal ortamda buluşmalarına devam edilmiştir.

Öğrenci Buluşmaları

ÜNİVERSİTEYE 
YOLCULUK PROJESİ 
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Okullarımızda yapılan iyi uygulamaları paylaşıma açmak ve 
ilimizde yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla,  “Eğitimde İyi 
Örnekler Trabzon” paylaşımı düzenlenmektedir. 2020-2021 
eğitim ve öğretim yılında 10. su düzenlenmiştir. 2020 yılında 
yaşanan pandemi (covid 19) süreci nedeniyle paylaşım çalıştayı 
ertelenmiştir. 2021 yılında fotoğraf, video, anı ve slogan alan-
larında yürütülen faaliyetlerin toplandığı çalışmada bu dört farklı 
alandaki çalışmalar belirlenerek program yürütülmüştür. 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 
TRABZON

Eğitimde İyi Örnekler 
Paylaşımı ile  eğitim ve öğretim 
faaliyetleri kapsamında, okul 
içinde ve dışında uygulanan 
özgün çalışmalar belirlenmekte 
ve iyi örnekler paylaşıma 
açılmaktadır. Paylaşım çalışma-
larında iyi örneklerin tanıtımı 
yapılarak okul ve kurumlarımız 
tarafından yeni eğitim ve öğre-
tim yılında model alınması 
hede�enmektedir.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 
TRABZON

2021 yılı itibariyle İlimizde 10. kez düzenlenen Eğitimde İyi 
örnekler paylaşımında,  değerlendirme komisyonlarınca belirlenen 
çalışmaların; sunumlar halinde katılımcılara tanıtılması, uygulama 
atölyeleri ile katılımcıların yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamları 
ve sergi çalışmaları olmak üzere çeşitli uygulamalar içermektedir. 

Paylaşımda bulunacak 
çalışmaların seçiminde, alanında 
uzman değerlendiricilerden 
oluşan komisyonlar marifeti ile 
bilimsellik, amaca uygunluk, 
anlaşılırlık, hedef grubun sürece 
katılımı, farklı gruplarla iş birliği, 
özgünlük, uygulanabilirlik gibi 
değerlendirme ölçütleri kullanıl-
maktadır.

Eğitimde İyi Örnekler Trabzon, başvuruların “birbirleriyle 
rekabet ettiği" ya da başvuruların "iyiden kötüye doğru sıralandığı" 
bir yarışma olmayıp, öğretmenlerimizin geliştirdikleri iyi örnekleri 
birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine rol model teşkil etmeler-
ine imkân sağlayan bir ortamdır. Bu bağlamda geliştirilen bilimsel 
seçim ölçütleri ile paylaşımda sunulacak kaliteli örneklerin seçilmesi, 
dolayısıyla katılımcıların iyi örnekleri öğrenme fırsatlarını yakalaması 
amaçlamaktadır. Sunulması için belirlenen iyi örneklerin "paylaşım-
da sunulmak üzere" geliştirilmesi değil; "eğitim sürecinde yeni bir 
katkı sunmak, eğitim sürecinde bir gelişim sağlamak." için geliştir-
ilmesi önemsenmektedir. 
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 “Eğitimde İyi Örnekler” paylaşımında her yıl ortalama 100-120 
arası iyi örnek çalışması, yine ortalama 100 kurum tarafından eğitim 
öğretim döneminde uygulanmış ve başarılı bulunmuş çalışmalar 
başvuruda bulunmaktadır. 2021 yılında ise 206 başvuru alınmıştır. 
Başlangıç itibari ile tüm proje içerikli çalışmalar ile birlikte alınan iyi 
örneklere son 5 yıl içinde özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul 
ve lise kategorilerinde başvurular alınmaktadır.  

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 
TRABZON

Her bir kategori için alanında uzman akademisyenler ve proje 
işlemler ile ilgili çalışmalarda bulunmuş değerlendiriciler belirlen-
miştir. Tüm kurumlarımızın katılımı yaygınlaştırma çalışmaları 
yürütülmektedir. 2021 yılında salgın koşulları gereğince gelişen 
şartlar çerçevesinde ödül töreni online veya yüz yüze gerçekleştiri-
lecektir.

2021 yılında Eğitimde İyi Örnekler kataloğunda yayınlanan 
çalışmalar aşağıdaki linkte yer almaktadır.

http://trabzonarge.meb.gov.tr/www/egitimde-iyi-ornekler 
2021/icerik/662

Eğitimde iyi örnekler çalışmasının sonrasında yılın enleri 
başvuruları alınarak değerlendirme için oylamaya çıkılmıştır.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 
TRABZON

Yılın EN'leri çalışmaları Eğitimde İyi Örnekler kataloğumuzda yer 
alan yaşanmış süreci anlatan çalışmalar YILIN EN'LERİ oylamaları ile 
eğitim paydaşlarımızın beğenilerine https://forms.gle/vPJ1mx-
1kT-K1uDBS89 linki üzerinden açılmıştır. Söz konusu oylama öğret-
men öğrenci ve velilerimize sosyal medya hesaplarımızdan ve resmi 
yazıyla kurumlarımız tarafından duyurulmuştur.

2021 Temmuz ayında sona erecek oylama ile paydaşlarımızın 
katılımıyla Yılın EN'leri belirlenecektir. Ödül töreni salgın koşulları 
gereğince belirlenecek şartlar çerçevesinde online ya da yüz yüze 
olarak gerçekleştirilecektir.
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Değerli Öğretmenim Projesi, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı arasında 2015 yılında 
imzalanan protokol gereği beş yıldır ilimizdeki öğretmenlere yöne-
lik gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır.

Proje kapsamında 2015 yılından itibaren Öğretmenlere Sosyal 
Girişimcilik, Etkin İletişim, Liderlik, Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) 
eğitimleri verilirken 2018 yılından itibaren de öğrencilere Mülakat 
Teknikleri ve CV Hazırlama Teknikleri Eğitimi de eklemiştir.

Projeyle öğretmenlerin kişisel gelişimlerine destek verilirken; 
kendi yetenekleri, hayalleri ve vizyonları konusunda farkındalık 
kazandırmayı hede�lemektedir. Bu iş birliği kapsamında; 2016’dan 
itibaren.

DEĞERLİ
ÖĞRETMENİM

• Öğrenci Sosyal girişimcilik başlığı ile 14 Eğitim sonucu 
1400 öğrenciye,

• Proje Döngüsü eğitimi (PCM) başlığı ile 9 Eğitim sonucu 
480 Öğretmenimize,

• Öğrenci Koçluğu Eğitimi başlığı ile 9 Eğitim sonucu 900 
Öğretmenimize,

• Yönetişim Yetkinlikleri başlığı ile 5 Eğitim sonucu 500 
idareci ve öğretmene,

• İnovasyon eğitimi ile 100 öğretmene
• Mülakat teknikleri ve CV hazırlama Teknikleri eğitimleri 

kapsamında 450 öğrenciye ulaşılmıştır. 
• 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısında yukarıda 

belirtilen başlıklarda öğretmen ve öğrenci eğitimleri ilimizde altı 
merkezde verilmiş olup 2020 mart ayı itibari ile  Covid-19 nedeni-
yle planlanan eğitimlere ara verilmiştir.

• Farklı başlıklarla 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca da 
eğitimler devam edecektir. 

PROJESİ
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Ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi dönemi itibariyle öğret-
men ve idarecilerimize İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısı altında 
kurduğumuz Öğretmen Akademisi’nin uzaktan eğitim çalışmaları 
kapsamında aşağıdaki eğitim başlıkları da online olarak verilmekte-
dir: 

24 farklı eğitim başlığında toplam 1500 öğretmene;
• Resilience Esneklik ve Direnç
• Sosyal Ben - Sosyal Biz
• Zihin Haritalama (Mınd Mappıng)
• Nlp (Neuro-Lınguıstıc Programmıng) Teknikleri
• Eğitimde Mandela Etkisi
• Erasmus+ Ka1-Ka2 Proje Yazma
• Peer To Peer (P2P) Bire Bir
• Yeni Dünyada Yeni Eğitim Yaklaşımları
• Öğrenci Koçluğu
• İnovasyon Mühendisliği
• İleri Seviye Sosyal Girişimcilik eğitimleri verilmiştir.

DEĞERLİ 
ÖĞRETMENİM
PROJESİ
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YEMEKTE DENGE
PROJESİ

Yemekte Denge 
Projesi ilk olarak 
2 0 1 1 - 2 0 1 2 
e ğ i t i m - ö ğ r e t i m 
yılının II. döneminde 
u y g u l a n m a y a 
başlanmıştır. Proje, 
uygulana geldiği 10 
pilot ilden biri olan 
ilimizde, 50 okulda 
1.081 öğretmen ve  26.080 öğrenci ile devam ederken Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğünün ve SÜGAV’ın  2020 yılı itibariyle  aldıkları karar 
doğrultusunda iller bazında pilot okul sayısında azalmaya gidilirken 
projeye dahil edilen il sayısında artış yapılmıştır. Bu kapsamda 2020 
yılı itibari ile ilimizde Yemekte Denge Projesine 10 pilot okul ile 
devam edilmektedir. Proje kapsamında okul öncesi, 1. 2. 3. ve 4. sınıf 
öğrencilerine yönelik materyal destekli uygulamalar yapılmakta, 
öğretmenlerimize eğitimler verilmekte, her yıl yarışmalar düzenle-
nerek süreç taçlandırılmaktadır.

   Ana amacı temel eğitim çağındaki (ana sınıfı 1.2. 3. ve 4. Sınıfta 
öğrenim gören) çocukların �zyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli ve 
uzun bir yaşam sürdürmeleri için hijyen alışkanlığı, yeterli ve dengeli 
beslenme alışkanlığı geliştirmelerini sağlamak olan projenin önemi 
Covid-19 sürecindeki daha da öne çıkmıştır. Proje web sitesinde 
eğitici çizgi �lmler, interaktif oyunlar, sesli kitaplar ve elektronik 
materyal desteği bulunmaktadır.  Her eğitim öğretim yılının başında 
ilimiz pilot okullarına sağlanan materyal desteği sayesinde uzaktan 
eğitim döneminde de öğrencilerimizin ellerinde �ziki materyal 
bulunma imkanı sağlanmış olup önümüzdeki eğitim öğretim 
dönemlerinde projenin ilimizde başarıyla yürütülmesi için gerekli 
tüm hazırlıklar ve koordinasyon çalışmaları devam etmektedir. 
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Projenin Eğitim Konuları Şu Şekilde Sıralanabilir:
1- Değerler Eğitimi, Sağlık Kavramı
2- Sağlığın Korunmasında Yeterli ve Dengeli Beslenme ile 

Hareketli Yaşamın Esasları
3- Besin Öğelerinin Yeterli ve Dengeli Beslenmedeki Önemi
4- Besin Grupları ve Besin Ögeleri
5- Besin Grupları Ne Kadar Tüketilmeli
6- Besin Güvenliği Hazırlama Ve Pişirme
7- Çocukların Büyüme ve Gelişmesinde Yeterli ve Dengeli 

Beslenmenin Esasları
8- Çocukların Büyüme ve Gelişmelerinin Okul Öncesi ve Son-

rasında İzlenmenin Önemi
9- Akademik Başarıda Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Dengeli 

Beslenme ile Hareketli Yaşamın Önemi.
10- Çocukların Yeterli ve Dengeli Beslenme Hareketli Yaşam Ve 

Hijyen Kurallarını Öğrenmesi.
Salgın döneminde pilot okul öğretmenlerinin birbiriyle iletişim 

kurması, çalışmalarını paylaşması ve evrak paylaşımı gibi etkileşim-
lerini sağlamak için yemekte denge projesi web sitesi üzerinden 
platform açılmıştır.

YEMEKTE DENGE
PROJESİ
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PATENT OFİSİ

MEB ile TÜRKPATENT iş birliğinde başta Mesleki ve Teknik okul-
lar olmak üzere tüm okullarımızın �kri ve sınai mülkiyet hakları, 
patent faydalı model, marka, tasarım, ürün konularında yaptığı 
çalışmaları yakından takip etmek, gelişmeleri izlemek ve destekle-
mek Türkiye’nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda 
bulunmak üzere okul ve kurumların yönetici, öğretmen ve öğrencil-
erinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu kurumlarda 
yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve 
�kri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağla-
mak üzere çalışmalar yapılmıştır.

Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 
2019-2020 Eğitim Öğretim yılının teması “Patent, Faydalı Model ve 
Tasarım Yılı” olarak belirlenmiş olup; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Türk Patent Marka Kurumu arasında Eğitim İş birliği protokolü 
imzalanmıştır. Yapılan bu protokol gereği bakanlığımızda patent 
o�si kurulmuş ve tüm okullarımızın patent faydalı model ve tasarım 
konularında yaptığı çalışmaları yakından takip etmek, gelişmeleri 
izlemek ve desteklemek amacıyla okul uygulamaları içerisine 
“Patent Faydalı Model İzleme Modülü” eklenmiştir.
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EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
-Fikri ve sınai Mülkiyet Hakları
-Tasarım
-Marka
-Patent/Faydalı Model
-Veri Tabanlarının Kullanımı 
-Patent Sistemine Giriş

PATENT OFİSİ

Bu bağlamda 18 
ilçemizde bulunan Mesle-
ki ve Teknik okullar tek tek 
gezilerek okul uygulama-
ları modülü tanıtılmış, 
uygulamalı eğitimler ile 
okullarımızın sisteme giriş 
yapmaları sağlanmıştır.

Yine aynı amaçla okul-
larımızdan bir idareci bir 
danışman öğretmen 
irtibat kişileri ile whatsapp 
grupları oluşturularak 
danışmanlık yapıldı. 

Öğretmen ve idarecil-
erimizden oluşan 100 
kişilik gruba iki doğu iki 
batı olmak üzere dört gün süreyle “Sınai Mülkiyet ve Farkındalık 
Semineri” teorik ve uygulamalı hizmet içi eğitim verildi. Hazırlanan 
broşür ve bakanlığın göndermiş olduğu kitapçıklar okullara 
dağıtıldı.
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PATENT

PATENTLE TÜRKİYE

YAPILAN ÇALIŞMALAR: 

OFİSİ

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk 
Patent ve Marka Kurumu iş birliği ile 
bu yıl ilk defa düzenlenen MEB’e 
bağlı öğrenim gören lise öğrencile-
rine yönelik Patent Faydalı Model 
yarışması düzenlendi.

Patentle Türkiye sloganı ile 
başlayan yarışma lise öğrencilerine 
yönelik patent/faydalı model konu-
larında farkındalık oluşturulması, 
öğrencilerin gelecekte profesyonel 
meslek hayatında veya akademik 
çalışmalarda kullanacakları teknik 
bilgilerle donatılması ve öğrencile-
rin ülkemizin teknolojik gelişme-
sinde önemli yer tutan buluş faali-
yetlerine özendirilmesi, okullarımız-
da üretilen bilginin patente 
dönüştürülerek ülke ekonomisine 
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Patentle Türkiye sloganıyla yapılacak olan patent/faydalı model 
yarışmasına ilimizden başvuru sayısını artırmak amacıyla İl Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze bağlı liselerden her okuldan temsilci 
oluşturularak irtibat kişileri belirlendi. 

Müdürlüğümüze bağlı liselerde görevli öğretmen ve öğrencilere 
yönelik düzenlenen "1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model 
Yarışması Tanıtım Webinarı" TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip 
ASAN ve İl Milli Eğitim Müdürü Hızır AKTAŞ’ın açılış konuşmalarıyla 
gerçekleşti.
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 İlimizde bulunan 18 ilçeyi kapsayacak şekilde lise öğrencilerine 
yönelik “Patent Faydalı Model” webinar takvimi oluşturuldu. 
İlimizden yarışmaya katılacak olan öğrenci gruplarıyla “Patent ve 
Faydalı Model” başvuru dokümanları üzerine teknik eğitim desteği 
verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE bünyesinde “Patent Atölyesi” 
kurularak Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında patent, faydalı 
model, marka, tasarım, coğra� işaretler ve entegre devre 
topografyaları bilincini geliştirmek, eğitimler ve teknik destek 
vermek amaçlanmaktadır. 

Türk Patent Marka Kurumu uzman personeli tarafından “Buluş 
ve Patent Kavramı, Buluş Örnekleri, Patent Sistemi ve İşlem 
Süreçleri, Patent Veri Tabanlarında Araştırma” konularıyla ilgili 500 
katılımcıya yönelik webinar düzenlendi. Ayrıca öğrencilere 1. Ulusal 
Liseler arası “Patent /Faydalı Model” yarışması tanıtıldı 

PATENT OFİSİ
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TRABZON’DA FİDAN
DİKMEYEN ÇOCUK KALMASIN

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yayın-
lamış olduğu genelge ile Tüm 
Türkiye’de 11 Kasım “Milli  
Ağaçlandırma Günü” ilan 
edilmişti.

Sayın Cumhur-
başkanımızın, “11 Kasım 
Ağaçlandırma Seferberliği” 
nedeniyle yayımladığı genelge 
kapsamında, “Ülkemizin orman 
sahasını ve ağaç servetini 
çoğaltmak, erozyon 
kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan deng-
eyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, toplumun 
çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak maksadıyla; 11 Kasım 
günü saat 11.11’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonun-
da; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları kapsamın-
da, tüm yurtta eş zamanlı olarak �dan dikme etkinliği gerçekleştiril-
di.

81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon �danın 
toprakla buluşmasını ve dünya rekorunu hede�eyen bu etkinliğe, 
7'den 77'ye gönüllü olan tüm vatandaşlarımız gibi bizler de Trab-
zon Milli Eğitim Müdürlüğü Ailesi olarak okullarımızla birlikte dahil 
olduk.

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü ve Tema Vakfı Trabzon İl 
Temsilciği iş birliğiyle ”TRABZON’DA FİDAN DİKMEYEN ÇOÇUK 
KALMASIN” etkinliğini birlikte başlattık. Trabzon’da eğitim gören 
özellikle ağaç dikim sahasına en yakın olan ilçelerimiz Ortahisar, 
Akçaabat ve Düzköy’deki okullarımızdaki tüm çocuklarımıza bilg-
ilendirme yaparak söz konusu etkinliğe katılımlarını sağladık.
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11 Kasım Çarşamba günü, 
saat 11.11’de Trabzon Üniversite-
sinde Sayın valimiz  İsmail 
Ustaoğlu’nun açılış konuşmasının 
ardından �dan dikimi etkinliği 
gerçekleştirildi.

11-12-13-14-15 Kasım 
tarihleri arasında Düzköy İlçesi 
Akçaköy Harmancık mevkiinde 
Orman Bölge müdürlüğüne ait 
arazide yaklaşık 1000 öğrencimiz-
in velileriyle birlikte katılımıyla 
COVİD-19 salgın tedbirlerini de  
dikkate alarak, yaklaşık 1000 ceviz 
�danını toprakla buluşturduk.

Daha yeşil bir Türkiye için 
�danlarımızı toprakla buluştur-
duk, geleceğe nefes olsun 
diyoruz.

TRABZON’DA FİDAN 
DİKMEYEN ÇOCUK KALMASIN
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“HER ÇOCUK ÖZELDİR
HER ÇOCUK GÜZELDİR”

PROJESİ 

Trabzon İl Milli Eğitim bünyesinde yürütülen proje; taşradaki 
okullarımızda öğrenim gören çocuklarımızın fırsat eşitliğini sağla-
mak ve öğrenciler arasında farkındalık oluşturarak, kendilerini 
değerli,  güzel ve özel hissettirmelerini sağlamak amacıyla hayata 
geçirilmiştir.

2019-2020 Öğretim yılında 12 ilçede 22 okulda 1107 öğrenciye 
uygulanmıştır. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte projemizin 
başlangıcını Yomra ilçemizde bulunan Oymalıtepe Şehit Sedat 
Kaplan Ortaokulu ve Oymalıtepe ilkokulunda öğrenim gören öğren-
cilerimizle gerçekleştirdik. Projemizin açılışı Yomra ilçemizden 
Kurum ve Okul Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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“HER ÇOCUK ÖZELDİR
HER ÇOCUK GÜZELDİR”
PROJESİ 

Trabzon Ortahisar Mesleki Eğim Merkezi Güzellik ve Saç 
Bakım Hizmetleri Bölümünde eğitim gören kalfa ve ustalık belge-
si almaya hak kazanmış öğrencilerimiz ile başlattığımız proje 
sayesinde öğrencilerimizin gülen yüzleri içimizi ısıttı. Kendi 
istekleriyle kuaföre gitmek isteyen ancak imkan bulamayan 
öğrencilerimizin okullarına giderek onlara özel olduklarını hisset-
tirdik.

Projemiz, eğitim öğretim yılı içerisinde yüz yüze eğitim ve 
öğretim devam ettiği sürece uygulanmaya devam edecek olup 
ilimizden özellikle taşrada bulunan okullarımız ziyaret edilecektir.
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UZAKTAYKEN DE YAKINIZ

"MUTLULUĞUNU BİZİMLE PAYLAŞ"

“EVDE KAL HAYATI PAYLAŞ”

PROJESİ

22 Mayıs 2020 tarihinde Müdürlüğümüzce ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerine yönelik “EVDE KAL HAYATI PAYLAŞ” konulu online 
yarışma düzenlendi. Söz konusu yarışmada Müdürlüğümüzce 
hazırlanan soruları en kısa sürede cevaplayan 5 öğrenciye ödülleri 
verildi.

 21 Nisan 2020 tarihinde 
Müdürlüğümüzce anaokulu, 
ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 
yönelik 23 NİSAN Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kapsamında online ortamda 
"MUTLULUĞUNU BİZİMLE 
PAYLAŞ" konulu etkinlik düzen-
lendi. Söz konusu etkinlikte 
Müdürlüğümüz sosyal medya 
hesaplarındaki ilgili gönderilerin 
altına öğrencilerimizin aileleri ile 
çektikleri 23 Nisan konulu 
fotoğraf veya videoların iletişim 
bilgileri ile paylaşılması istendi.
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“TRABZONSPOR” 

UZAKTAYKEN DE YAKINIZ
PROJESİ

23 Mayıs 2020 tarihinde Müdürlüğümüzce ortaokul ve lise 
öğrencilerine yönelik TS forma ödüllü TRABZONSPOR konulu online 
yarışma düzenlendi. Söz konusu yarışmada soruları en kısa sürede 
cevaplayan 5 öğrencinin Trabzonspor forması ile ödüllendirileceği 
duyuruldu.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
"UZAKTAYKEN DE YAKINIZ" projesi kapsamında ilimiz anaokul, 
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik online ortamda "MUT-
LUĞU BİZİMLE PAYLAŞ", "EVDE KAL HAYATI PAYLAŞ" ve "TRAB-
ZONSPOR" konulu online yarışmalarda dereceye giren öğrencilere 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hızır AKTAŞ tarafından çeşitli 
ödüller verildi. 
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TÜBİTAK 4004
PROJESİ

“Enerjimi Doğadan Alıyorum-2” isimli projemiz, Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde; Trabzon Büyükşehir Bele-
diyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi ortak-
lığında 2019-2020 çağrı döneminde TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve 
Bilim Okulları programına sunulmuş ve TÜBİTAK tarafından 
desteklenerek hibe almaya hak kazanmıştır.

Doğu Karadenizde bulunan 7 ilde (Artvin, Rize, Trabzon, Gire-
sun, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt) öğrenim gören 20 fen lisesi ve 
BİLSEM öğrencileri ile yine aynı kurumlarda görev yapan 20 öğret-
menin katılımcı olduğu projede covid-19 pandemisine dönük 
birçok önlem alınarak,  9 gece konaklamalı 10 günlük bilim kampı 
gerçekleştirilmiştir.
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10-19 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki bu 10 günlük süreç 
içerisinde Trabzon ve Trabzon’un yakın çevresinde (Ayder Yaylası, 
Kürtün, Bayburt, Düzköy, Tonya, Trabzon Üniversitesi Kampüsü, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsü, Devlet Su İşleri Kampüsü) 

-Enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları, 
-Astronomi, 
-Doğada yaşam becerileri 
-Sanal gerçeklik/Artırılmış gerçeklik alanlarında; alanlarında 

uzman akademisyen ve öğretmenlerin rehberliğinde teorik ve 
uygulamalı eğitimler yapılmıştır. Eğitimlerin içinde yaklaşık 10 tane 
enerji santrali ziyareti (hidroelektrik, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, 
jeotermal enerji) ve arazi çalışması (fosil sahası incelemesi, kayaç 
türleri incelemesi, Çal Mağarası incelemesi) gibi uygulamalı etkin-
likler yer almıştır.

TÜBİTAK 4004
PROJESİ
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Hali hazırda 2020 yılı 
içerisinde 54 okulumuz fuar 
düzenleme hakkı kazanmış 
fakat covid-19 pandemisi 
sebebi ile fuarlar, ileri tarihe 
ertelenmiştir. 2021 
sonuçlarının açıklanması ile 
bu sayının daha da yukarıya 
çıkması beklenmektedir.

TÜBİTAK 4006
PROJESİ

Program ile 
5-12. sınıf öğrencilerinin bilimsel 
çalışmalar gerçekleştirme 
konusunda teşvik edilerek, soru ve 
sorunlara çözüm bulma yoluyla 
bilimsel süreç becerilerinin kazan-
dırılmasına katkı sağlanması; farklı 
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
seviyedeki her öğrenciye proje 
hazırlama fırsatının sunulması; 
bilimsel araştırma yöntem ve 

tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere 
kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan 
kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda 
yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanmaktadır. 

Son 5 yılda 18 ilçemizde eğitim öğretim faaliyetleri yürüten 
okullarımızda yaklaşık 350 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlenmiş, 
bu fuarlarda 14.000 öğrenci görev alarak proje sunmuş ve bu 
projelerden okullarımız toplamda yaklaşık olarak 2 milyon 100 bin 
TL hibe almışlardır. 

trabzon_mem trabzon_mem trabzonmem trabzonarge.meb.gov.tr47



Ayrıca Beşikdüzü İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından 
sunulan "Beşikdüzü Bilim Şenliği: 
Eğlenerek Bilim" adlı TÜBİTAK 
4007 projesi de 84.000 TL hibe ile 
desteklemeye değer bulunmuş-
tur.

TÜBİTAK 4007

PROJESİ

2020-1 Döneminde 
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi 
tarafından çağrıya çıkan, 7. TÜBİTAK 
4007 Bilim Şenlikleri Destekleme 
Programına Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından sunulan 
"Trabzon Bilim, Teknoloji ve Kültür 
Şenliği" Projesi 105.450 TL hibe 
alarak TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye değer bulunmuş-
tur. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 
Trabzon Üniversitesi ortaklığında 
gerçekleştirilecek projede; Prof. Dr. 
Hasan KARAL, Prof. Dr. Halil İbrahim 
OKUMUŞ, Prof. Dr. Tev�k ÖZLÜ, 
Prof. Dr. Uğur ÇEVİK, Prof. Dr. Ünal 
ÇAKIROĞLU, Prof. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU, Prof. Dr. Hakan 
Şevki AYVACI gibi bilim dünyasının önemli isimleri yer alacak-
tır.
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TÜBİTAK 2204 
Lise(A)/Ortaokul(B) 
Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Yarışması

Çağrının amacı, lise/orta-
okul öğrenimine devam etme-
kte olan öğrencileri temel, 
sosyal ve uygulamalı bilim 
alanlarında çalışmalar yapma-
ya teşvik etmek, çalışmalarını 
yönlendirmek ve mevcut 
bilimsel çalışmalarının gelişi-
mine katkı sağlamaktır.

Lise ve Ortaokul Öğrencile-
ri Araştırma Projeleri yarışmalarına ilimizden son 5 yılda yaklaşık 
olarak 1200 proje başvurusu olmuş, bu projeler ile 2400 öğrencimiz 
bizzat bilimsel çalışmalar içinde yer almıştır. 

2204 ortaokul/lise yarışmalarının 10 ilin katılımı ile gerçekleştir-
ilen ve Erzurum’da yapılan bölge �nallerinde son 5 yıl içerisinde 
100’ün üzerinde derece alınmıştır. Yine bu yarışmalarda 2019 yılında 
12 kategorinin 11 tanesinde birinciliği ilimiz öğrencileri almıştır, 2020 
yılında ve 2021 yılı sonuçlarına göre 12 kategorinin 7 sinde birinciliği 
yine Trabzon almıştır. Bölgede birinci olup Türkiye Finallerine giden 
projelerimizden ise yine bir çok derece elde edilmiştir. Son olarak 

2020 yılında yapılan Türkiye 
Finallerinde 1 Türkiye birin-
ciliği, 2 üçüncülük ve 1 
teşvik elde edilerek büyük 
bir başarıya imza atılmıştır. 
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2204 -A
2204-A Lise Öğrencileri Araştır-

ma Projeleri Yarışmasına ilimizden 
115 proje başvurusu olmuş ve bu 
projelerden 39’u Erzurum Bölge 
Finallerine  katılma hakkı elde 
etmiştir. Bölge �nallerinde 7 proje 
birincilik elde ederek Türkiye Final-
lerine katılım hakkı elde etmişlerdir.

52. TÜBİTAK Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye 
Finalleri sonuçlarına göre Trabzon; 

1 Türkiye Birinciliği
3 Türkiye Üçüncülüğü
1 Teşvik Ödülü elde etmiştir.

2204 -B
2204-B Ortaokul Öğrencileri 

Araştırma Projeleri Yarışmasına 
ilimizden 64 proje başvurusu 
olmuş ve bu projelerden 8’i 
Erzurum Bölge Finallerine katıl-
ma hakkı elde etmiştir. 

15. TÜBİTAK Ortaokul 
Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması Bölge Finalleri 
sonuçlarına göre Trabzon; 

1   Bölge Birinciliği
2   Bölge İkinciliği
1 Bölge Üçüncülüğü elde 

etmiştir.

TÜBİTAK 2204 
Lise(A)/Ortaokul(B) 
Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması
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Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon Emniyet 
Müdürlüğü iş birliğinde, Tra�k Tescil ve Denetleme Şube 
Müdürlüğü Eğitim Büromuz faaliyetleri içinde yer alan “Evdeyim 
Ama Tra�k Kuralları Aklımda” projesi kapsamında Komiser 
Yardımcısı Hatice ÖZDOĞAN tarafından tra�k konularında 
geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek amacıyla Zoom üzerinden 7-11 yaş grubundaki 
öğrencilere yönelik eğitim verilmiştir. 

Eğitimin konusu;
 * Özel araçlar ile Okul Taşıtlarında Emniyet Kemeri kullanımı 

ve önemi,
 * Yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı,
 * Tra�k ışıklarının kullanımı,
 * Araç yolları ile yaya kaldırımların doğru kullanımı,
 * Polis, yaya geçitleri ve tra�k ışıklarının bulunmadığı yerle-

rde Yaya olarak güvenli geçiş ve hareket kuralları,
 * Tra�ği düzenleyici işaretler ve kurallar hk.
 Eğitimler verilerek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı 

hayata hazırlamak, tra�k konuları hakkında bilgilendirmek ve mey-
dana gelen tra�k kazalarında çocuk faktörünü en aza indirmek 
hede�enmektedir.

“Evdeyim Ama 
Tra�k Kuralları Aklımda”

PROJESİ
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Eğitim sonunda 12 sorudan oluşan bir sınav düzenlenmiş olup, 
eğitim sonunda yapılacak online uygulamada  en yüksek puanı 
alacak olan ilk üç öğrenciye PoliRobot isimli oyun ile araçlarda emni-
yet kemerleri üzerine takılabilen polis maskotu öğrencinin evine 
gidilerek hediye edilmiştir.

“Evdeyim Ama 
Tra�k Kuralları Aklımda”
PROJESİ
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TEFBİS
TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN FİNANSMANI

VE EĞİTİM HARCAMALARI
BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 01.01.2011 tarihi itibariyle 
yeni kamu işletmeciliği anlayışı gereği kurulan ve okul yöneticile-
rine yetki devri sağla-
yarak mali konuların 
kayıt altına alınmasını 
sağlayan sistemdir.

Bakanlık tarafından 
her yıl düzenlenen 
eğitim seminerlerine 
katılım sağlanmıştır. 
Bakanlığımız ilgili birimi 
ile sürekli bilgi alışverişi 
yapılmaktadır.

İlimizde de 01.01.2011 tarihi itibariyle TEFBİS’e geçiş 
yapılmıştır. Bakanlığımız il koordinatörlerine sistem ile alakalı bilg-
ilendirme semineri verildikten sonra ilimiz genelinde okul idarecil-
erimizi kapsayan TEFBİS eğitimleri yapılmıştır.

İlçe koordinatörlükleri oluşturulmuştur. İlçe sorumluları ile 
yoğun eğitim çalışmaları yapılmıştır. İlçe sorumluları ile sürekli 
temas halinde çalışılmıştır.

Tüm ilçelerimizde tefbis ilçe sorumlularına düzenli ve sistemli 
eğitimler verilmiştir. İlçelerdeki okulların tefbis sorumlusu idarecil-
erine yılda en az iki sefer eğitim seminerleri düzenlenmiştir. 
Seminerler ilçe merkezlerinde yüz yüze düzenlenmiştir. İhtiyaç 
duyan okullara gidilerek mahallinde çalışmalar yürütülmüştür. 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 600 resmi kurum ile 
ilgili çalışmalar yürütülmekte olup ilgili modüller üzerinden 
kurumların çalışmaları kontrol edilmekte, gerekli rehberlikler 
yapılmaktadır.
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İlimizde “Randevulu Çalışma Sistemi” geliştirilerek önce her 
ilçedeki okullar listelenmiş, önce büyük ilçelerden başlanarak her 
okula belli süre ayıracak şekilde planlama yapılmıştır. Kantini olan 
okullar İl Ar-Ge binamıza davet edilmiştir. Burada her okula tanımla-
nan kendi saat aralığında okulların sistemine girilerek inceleme 
yapılarak ilgili formlar doldurulmuş, eksiklikleri giderilemeyen okul-
larımızdan gerekli belgeler istenerek bu okullarımıza yeniden 
randevu verilmiştir. Üç ay süren bu çalışma neticesinde 2011’den 
günümüze kadar sehven yapılan hatalar tespit edilmiş, özellikle 
4+4+4 eğitim sistemine geçiş sürecinde yaşanan değişimlerden 
kaynaklı hatalar  düzeltilmiş, daha sonraki süreçlerde idareci 
değişimlerinde oluşan boşluklardan kaynaklı durumlar tespit 
edilerek gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Salgın döneminde eğitimler uzaktan eğitim sistemiyle 
yapılmıştır. Bu süreçte toplam 63 eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. 
Her ilçe için planlamalar yapılmıştır. Planlamalar resmi yazı ile ilçel-
ere bildirilmiştir. Zamanında bütün ilçelerimizdeki idarecilerle 
eğitim çalışmaları yapılmıştır. İhtiyaç duyan okullarımıza yardımcı 
olunmuştur. 

Salgın döneminde erişim imkanı olmayan öğrencilere yapılan 
tablet yardımlarının kayıtları Tefbis sistemi üzerinden yapılmıştır.

Bakanlığımız tarafından sağlanan tablet sayısı    : 8 .209 Adet
Hayırseverler tarafından sağlanan tablet sayısı    : 4 .618 Adet 
Toplam sağlanan tablet sayısı                                     :12 .827 Adet

TEFBİS
TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN FİNANSMANI
VE EĞİTİM HARCAMALARI
BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

54trabzon_mem trabzon_mem trabzonmem trabzonarge.meb.gov.tr



KARADENİZ’DE
BİR LİSAN 

BİR DÜNYA İNSAN

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
tarafından desteklenen, Trabzon İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaden-
iz Uluslararası öğrenci derneğinin  ( 
KULDER ) ortak çalışması olan “Kara-
deniz’de Bir Lisan Bir Dünya İnsan 
Projesi” 05.11.2019 tarihinde 
başlatılmıştır. Proje kapsamında, 
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi’nde Lisans, Yüksek Lisans ya da 
Doktora eğitimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrenciler ile 
liseli öğrenciler İngilizce derslerinde buluşarak,  Lise İngilizce 
ders müfredatı doğrultusunda günlük konuşma dersleri yaptılar 
ve kültürel paylaşımlarda bulundular. Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı Ortaöğretim düzeyindeki 10 okulda, her bir 
okulla 2 haftada bir, 2 ders saati belirlenerek proje çalışmaları 
yürütüldü. Projenin sonunda projedeki katılımcı öğretmen ve 
öğrencilerin görüşlerinin yer aldığı bir proje bülteni basıldı. 
Projemizin amacı; İlimizde üniversite eğitimine devam eden 
yabancı uyruklu öğrenciler ile belirlenen okullardaki lise öğren-
cilerini bir araya getirerek, kültürel paylaşımda bulunmalarını 
sağlamak ve lise öğrencilerine yabancı dilde iletişim kurma 
fırsatı sunarak, dil gelişimini desteklemektir.
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Bu kapsamda çalışmalara katkı sağlayan katılımcılarımıza, 
düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürümüz tarafından “Teşekkür 
Belgeleri” verildi.
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ERASMUS
AKREDİTASYON

ERASMUS Akreditasyonu, 
kurum ve kuruluşlara 2021-2027 
yılları arasında Erasmus 
Programı kapsamındaki hede-
�erini ve hareketliliklerini uzun 
vadeli olarak planlama imkanı 
sunmaktadır. Akreditasyonun 
genel hede�; Avrupa eğitim ve 
öğrenim hede�erinin 
gerçekleşmesi, Avrupa mirası ve 
çeşitlilikteki zenginlik hakkında 
bilgilerin aktarılması ve Avrupa 
genelinde profesyonel ağların 
geliştirilmesi desteklenmektedir.

Trabzon Avrupa´nın neresinde ?

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Erasmus+ karnesi 
incelendiğinde program kapsamında 2014-2020 yılları  arasında 
toplam 104  adet proje yürütülmüş ve projelerin tamamlanmasıyla 
toplamda yaklaşık 4 milyon 756 bin Avro hibe kullanılmış olacaktır. 
Projelerden toplam faydalanan öğretmen sayısının 1038;  öğrenci 
sayısının ise 1053 olması hede�enmektedir. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2014-2020 döneminde ise 
toplam 10  adet projenin koordinatörlüğü yapılmıştır.Bu projelerle 
yaklaşık 1 milyon Avro bütçe kullanılarak 238 öğretmen, 35 
öğrencinin programlardan faydalanması sağlanmıştır.
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ERASMUS AKREDİTASYON
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İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Hızır AKTAŞ'a, 
Okul Eğitimi ve Mesleki 
Eğitim alanında Erasmus+ 
Akreditasyonuna sahip olan 
kurumumuzun Akreditasyon 
ekibi tarafından 
Müdürlüğümüz toplantı 
salonunda Akreditasyon 
sisteminin yapısı ve işleyişine 
ilişkin bilgilendirme yapıldı.  
Okul Eğitimi ve Mesleki 
Eğitim alanlarının ihtiyaçları 
doğrultusunda  yürütülecek 
çalışmaların  önemi dile 
getirildi.

Mesleki Eğitim alanında Erasmus Akreditasyonuna sahip olan 
Müdürlüğümüz tarafından ilimizdeki Mesleki Eğitim Kurumları ile 
çevirim içi bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; Mesleki Eğitim 
alanında Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde akreditasyon 
kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlara üye okulların belir-
lenme süreci ve akreditasyonun yapısı hakkında Mesleki Eğitim 
kurumlarımızın Müdürlerine ve öğretmenlerine bilgilendirme 
yapıldı.

ERASMUS 
AKREDİTASYON

Erasmus Akreditasyon Toplantısı Gerçekleştirildi.

Mesleki Eğitim Kurumlarımızla 
Erasmus+ Akreditasyon Bilgilendirme 

Toplantısı Gerçekleştirildi.
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ERASMUS AKREDİTASYON

Trabzon Erasmus+ Akreditasyon Portalı 
(TREAP)

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Trab-
zon Erasmus+ Akreditasyon Portalı (TREAP) kullanıma açılmıştır. 
Portalda; Erasmus+ 2021-2027 programına ait güncel bilgiler, 
rehberler, sunumlar, duyurular ve Akreditasyon kapsamında 
yapılacak olan  Konsorsiyum üye okul başvuru formları gibi 
programla ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve belgelere kurum-
larımızın kolayca ulaşabilmesi amacıyla Trabzon Erasmus+ Akredi-
tasyon Portalı (TREAP) kuruldu. Bu portala, http://trab-
zonarge.meb.gov.tr/erasmus adresinden ulaşılmaktadır.
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ERASMUS
AKREDİTASYON

Mesleki Eğitim Akreditasyonu hakkında 
Trabzon Esnaf Sanatkarlar Odaları 
Birliği ile Toplantı Gerçekleştirildi.

Mesleki Eğitim alanında 
Erasmus Akreditasyonuna 
hak kazanan 
Müdürlüğümüz; Erasmus+ 
2021-2027 dönemi için 
Mesleki Eğitim alanında 
planlanacak yurt dışı staj 
hareketlilikleriyle ilimizde 
istihdam alanlarında kali�ye 
elaman ve ara elaman 
ihtiyacını desteklemeyi planlamaktadır. Bu kapsamda; 2020 Trab-
zon İşkur raporları, Mesleki Eğitim Kurumlarından alınan raporlar 
neticesinde elde edilen ihtiyaç alanlarına yönelik il Milli Eğitim 
Müdürümüz Hızır AKTAŞ'ın önderliğinde Trabzon Mesleki Eğitim 
Akreditasyon Ekibi üyelerinin ve Trabzon Esnaf Sanatkarlar Odaları 
Birliği'nden Erhan EROĞLU'nun katılımlarıyla bir değerlendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilimizdeki İstihdamda öncelikli 
alanlar, sektörel ihtiyaçlar ve Mesleki Eğitim kurumları ile sektörün 
ilişkisinin önemi belirtildi.
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ERASMUS AKREDİTASYON

Okul / Kurum Müdürleri için Akreditasyon 
Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Müdürlüğümüz tarafın-
dan Okulöncesi ve ˆlkokul 
kademesinde yer alan okul 
Müdürlerimize 30 Nisan 2021 
saat 11.00'de  Ortaokul ve Lise 
kademesinde yer alan Okul 
Müdürlerimizle de 30 Nisan 
2021 saat 13.30' da Erasmus 
Akreditasyonunu hakkında 
çevrim içi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 
Müdürlüğümüze bağlı okul / kurumlarımıza Erasmus+ Akredita-
syon programı kapsamında yurt dışı eğitim faaliyetlerine 
katılabilmeleri için http://trabzonarge.meb.gov.tr/erasmus adresi 
üzerinden nasıl başvuru yapılacağı ve uygulama adımları 
anlatıldı.
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Erasmus+ 2021-2027 Yeni Dönem 
Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi. 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yeni dönem Erasmus 
Programı hakkında öğretmenlerimizle toplantı yapıldı. Toplantıda 
2021-2027 dönemine ait yenilikler ve önceliklere ilişkin detaylar 
sunuldu.

Erasmus+ 2021-2027 KA1 Form Tanıtım 
Toplantısı Gerçekleştirildi.

Müdürlüğümüz tarafından 
ilimizde Erasmus Mesleki 
Eğitim ve Okul Eğitimi alan-
larında başvuruda bulunacak 
kurumlarda görev yapan 
öğretmenlerimize Erasmus 
yeni dönem KA1 formu 
tanıtıldı. Formun her bir 
bölümü için somut örneklerle nasıl doldurulması gerektiği 
açıklanarak, yeni dönemde dikkat edilmesi gereken noktalar 
belirtildi. Tanıtım toplantısı öğretmenlerimizden gelen soru-
ların cevaplanmasının ardından sona erdi.

AB PROJELERİ
ERASMUS PROJELERİ
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TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OLARAK YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJELER

PROJE TÜRÜ PROJENİN ADI Kabul Edilen Azami 

2020 – KA101
Özel Öğrencilerin Eği�me Entegrasyonu İçin: 
Ergoterapi Yöntemi

36.880,00 €

2020 – KA101 Koçuna İnan Kendine İnan 56.668,00 €

2019 – KA101
Kapsayıcı Eği�m ile Kurulacak Kültürlerarası 
Köprüler!

62.216,00 €

2020 – KA201
İngilizce Eği�minde Yeni Bir Yaklaşım: 
Oyunlaş�rma

115.752.00€

2018 – KA201
Sanat Bilim ve Teknolojinin Uyumu ile Yenilikçi 
Eği�m

120.604.00 €

2020 – KA204 Qualified Basic Skills Training 19.660.00 €

PROJE TÜRÜ PROJENİN ADI PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ OKUL

2020 - KA229 Sessiz Kodlama
TRABZON / ORTAHİSAR ÇAMLIK İŞİTME 
ENGELLİLER ORTAOKULU

2020 - KA229
Through Museum Walls to Digital 
World

TRABZON / AKÇAABAT 17 ŞUBAT ANADOLU 
LİSESİ

2020 - KA229 Think Global Act Local Across Europe
TRABZON / ORTAHİSAR CUMHURİYET 
ORTAOKULU

2020 - KA229 Fashion, Sustainability and Awareness
TRABZON / ORTAHİSAR TEVFİK SERDAR 
ANADOLU LİSESİ

2020 - KA229 Jobs 4 Future
TRABZON / ORTAHİSAR TEVFİK SERDAR 
ANADOLU LİSESİ

2020 – KA229
Shoot and Load — Becoming an 
Educated Digital Ci�zen

TRABZON / ORTAHİSAR TEVFİK SERDAR 
ANADOLU LİSESİ

2020 - KA229 Yaşam Yeni Bilgilerle Renkli TRABZON / ORTAHİSAR UĞURLU İLKOKULU

2020 – KA229
Exploring Natural and Cultural 
Treasures in Europe

TRABZON / YOMRA YOMRA MERKEZ  
ORTAOKULU

2020 – KA229 Becoming European Ecoci�zens
TRABZON / ORTAHİSAR CUDİBEY 
ORTAOKULU

2020 – KA229 Fully Avoid Bully
TRABZON / ORTAHİSAR CUDİBEY 
ORTAOKULU

2020 – KA229 I am 'more' than what you see
TRABZON / ORTAHİSAR İMKB MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2020 – KA101 Özel Eği�mde Yeni Yaklaşımlar
TRABZON / SÜRMENE YARD. VAKFI ÖZEL 
EĞİTİM UYGULAMA OKULU II. KADEME

2020 – KA101 Oyna! Öğren! Stem!
TRABZON / ORTAHİSAR OSMAN KALYONCU 
İMAM HATİP ORTAOKULU

2020 – KA101
Okul Öncesi Eği�mde Drama ve Sanat 
Terapisi İle Bütünleş�rici Yaklaşımlar

TRABZON / ORTAHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılında Geçen Projelerimiz

AB PROJELERİ
ERASMUS PROJELERİ
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2018-1-TR01-KA201-0587
26 referans numaralı projemiz 
sanatın yenilikçi eğitim uygu-
lamalarına uyarlanması ile 
yenilikçi eğitim yaklaşım-
larının  yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesini amaçlamıştır

2019-TR01-KA101-069213 
referans numaralı  Kapsayıcı 
Eğitim ile Kurulacak Kültürler-
arası Köprüler projesi ile öğret-
menlerimizin kapsayıcı eğitim 
hakkında bilgilerini ve becerile-
rini geliştirmeyi amaçlıyoruz.
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TRABZON İL MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEVAM EDEN 
ERASMUS PROJELERİ



TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEVAM EDEN ERASMUS PROJELERİ

2020-1-TR01-KA101-0919
07referans numaralı  Koçuna 
İnan, Kendine İnan projesi ile 
öğretmenlerimizin öğrencile-
rine daha iyi birer rehber 
olmalarını amaçlıyoruz.

2020-1-TR01-KA101-00819
96 referans numaralı Özel 
öğrencilerin eğitime entegra-
syonu için:  Ergoterapi yöntemi 
öğretmenlere ergoterapinin 
ilgili alanlarının öğrencilere 
uygulanan eğitim programları-
na entegre edilmesi ve eğitim 
ortamlarının ergoterapi odaklı 
düzenlenmesi için deneyim 
kazandırmaktır.
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2020-1-TR01-KA201-09467
1 referans numaralı  İngilizce 
Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: 
Oyunlaştırma projesi ile öğret-
menlerimizin dijital oyunları, 
İngilizce eğitiminde kullanma-
larını ve öğrencilerinin dil gelişi-
mini bu yeni yöntem ile geliştir-
melerini amaçlıyoruz.

2020-1-NO01-KA204-07646
0 referans numaralı Quali�ed 
Basic Skills Trainning öğretmen-
lerin öncelikle okuryazarlık 
becerisi, sayısal beceriler, 
eleştirel düşünme becerisi, 
sözlü iletişim becerisi, dijital 
okuryazarlık ve medya okury-
azalığı becerileri olmak üzere 6 
temel beceri alanında önceden 
var olan yeterliklerinin daha 
nitelikli bir düzeye ulaştırılması 
amaçlanmaktadır. 
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TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEVAM EDEN ERASMUS PROJELERİ

Sanat Bilim ve Teknolojinin Uyumu ile 
Yenilikçi Eğitim (ASTEC) Erasmus+ Projesi

Müdürlüğümüzün sahibi olduğu 
“Sanat Bilim ve Teknolojinin Uyumu ile 
Yenilikçi Eğitim” adlı proje, 24 ay süreli 
ve 120.604,00 Avro bütçeli bir projedir. 
Projenin ortakları Polonya Zywiec Bele-
diyesi ve Bulgaristan Pernik Bölge 
Eğitim Müdürlüğüdür. Projemizin yerel 
ortakları ise Trabzon Üniversitesi ve 
Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesidir.

Projenin temel amacı özellikle 
akademik becerileri düşük olan meslek 
lisesi öğrencilerimizin bilim teknoloji ve 
sanat destekli ders dışı etkinlikler yoluy-
la okul hayatına entegrasyonunu ve 
devamlılığını desteklemektir.

Projeyle meslek lisesi öğrencilerinin mezun olduklarında 
katıldıkları iş gücü piyasasında, sadece mesleki becerilerini değil 
aynı zamanda bu becerilerine yaratıcılık ve estetik becerilerini de 
katarak, fark yaratan bireyler olabilmelerini sağlamayı ve ekonomi-
ye katma değeri yüksek yaratıcı eserler üretebilmeleri için sahip 
olmaları gereken becerileri geliştirmeyi hede�emekteyiz.

Gerçekleştirilecek olan projede yer alacak olan öğrenci, öğret-
men ve diğer personel yapılacak uluslararası çalışmalar ve proje 
faaliyetleri esnasındaki etkileşimleri sonucunda kültürel farkın-
dalıkları gelişecek Avrupa’nın kültür çeşitliliği ve zenginliğinin de 
farkına varacaklardır.

“Sanat Bilim ve Teknolojinin Uyumu ile Yenilikçi Eğitim” 
projesinde 12 öğrenci ve 10 öğretmenin doğrudan yurt dışı hare-
ketliliklerden faydalanması beklenmekte olup yerel faaliyetlere ise 
yaklaşık 50 öğretmen ve 60 öğrencinin katılması planlanmaktadır.
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Kapsayıcı Eğitim ile Kurulacak Kültürlerarası Köprüler!

Müdürlüğümüzün sahibi 
olduğu, konsorsiyum üyesi Ali 
Kemal Aktürk İlkokulu, Zehra 
Kitapçıoğlu İlkokulu, Hızırbey 
Ülkü İlkokulu, Kanuni İlkokulu, 
Hızırbey İlkokuluyla birlikte 
gerçekleştirilecek “Kapsayıcı 
Eğitim ile Kurulacak Kültürlerarası 
Köprüler!” adlı proje 20 ay süreli ve 
62.216,00 Avro bütçeli bir 
projedir. Bu projemizle; katılımcı 
öğretmenlerimizin, öğrencilerin 
akademik, psikolojik ve sosyal 
ihtiyaçlarını karşılamaları 
konusunda Avrupa'da çok 
kültürlülük kapsamında eğitim 
almalarını sağlayarak ders matery-
allerini, ders planlarını, öğretim 
stratejilerini, öğrenme ortamını, eğitsel hede�eri kapsayıcılık 
anlayışına göre düzenlemelerini, Kapsayıcı Eğitim yöntem ve 
teknikleri uygulama konusunda becerilerini ve yeterliliklerini arttır-
malarını, öğrenciler arasında kültürlerarası köprüyü kurabilmelerini 
ve birbirini anlayan, birbirine değer veren bireyler yetiştirmelerini 
amaçlamaktayız. Bu genel amaç doğrultusunda öğrencilere; kendi 
etnik kültürü ve diğer kültürlerle etkileşim kurabilmelerini sağlaya-
cak beceri, tutum ve bilgiyi edindirmek, temel okuma, yazma ve 
hesaplama becerilerini kazanmada yardımcı olmak, kültürlerarası 
etkileşimi ve kültürlerarası bakış açısını kazandırmak, önyargıları 
kırarak farklı kültür, ırk, etnik köken ya da dinlere karşı daha olumlu 
bir tutum geliştirmeye yardımcı olmaktır.

TRABZON İL MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEVAM EDEN 
ERASMUS PROJELERİ
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MÜLTECİ ARKADAŞIM
HAYALLERİ VE BEN KONULU 
RESİM ve FOTOĞRAF YARIŞMASI

Türkiye Ulusal Ajans tarafından 
desteklenen Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
yürütülen "Kapsayıcı Eğitim ile Kuru-
lacak Kültürlerarası Köprüler" isimli 
Erasmus+ Ka101 Bireylerin 
Öğrenme Hareketliliği projemiz ile 
öğrencilere; kendi etnik kültürü ve 
diğer kültürlerle etkileşim kurabilm-
elerini sağlayacak beceri, tutum ve 
bilgiyi edindirmeyi, kültürlerarası 
etkileşimi ve kültürlerarası bakış 
açısını kazandırmayı, önyargıları 
kırarak farklı kültürlere karşı daha 
olumlu bir tutum geliştirmeye 
yardımcı olmayı hede�emekteyiz. Bu kapsamda anaokulu ve ilkokul 
öğrencilerimize yönelik "Mülteci Arkadaşım, Hayalleri ve Ben" isimli 
resim yarışması, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ise "Mültecile-

rin Gözünden Hayat" fotoğraf yarışması 
düzenlendi.Yarışmamızın sonucunda 
dereceye giren öğrencilerimizin ödülleri 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Hızır AKTAŞ'ın 
katılımıyla düzenlenen törende takdim 
edildi.



MÜLTECİ ARKADAŞIM
HAYALLERİ VE BEN KONULU 

FOTOĞRAF YARIŞMASI

DERECEYE GİREN FOTOĞRAFLAR
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Trabzon il Milli Eğitim M 
üdürlüğü koordinatörlüğünde 
konsorsiyum üyesi okullar; Faruk 
Başaran Bilim ve Sanat Merkezi, 
Çağlayan Adnan Menderes 
Anadolu Lisesi, Akçaabat Yıldızlı 
Anadolu Lisesi, Dursun Ali Kurt 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve 
Sosyal Bilimler Proje Okulu, 
Söğütlü Esentepe Anadolu Lisesi, 
Çarşıbaşı Anadolu Lisesi, Şehit 
Necmi Çakır Anadolu Lisesi ile 
yürütülmektedir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ Okul 
eğitimi programı kapsamında Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün proje sahibi olduğu 7 konsorsiyum üyesi okul ile 
birlikte gerçekleştirilecek “ Koçuna İnan, Kendine İnan “ isimli proje 
16 ay süreli ve 56.668,00 Avro bütçeli bir projedir.  Bu projemizle; 
katılımcı öğretmenlerimizin, Eğitim Koçluğu ilgili bilgi düzeyleri 
artırılarak alanında daha profesyonel olmalarını, eğitim koçluğu 
sürecini daha iyi bir şekilde yönetebilmelerini ve böylece öğren-
cile-rimizin akademik başarısının, derslere karşı olan ilgisinin 
artırıl-masını ve sosyal becerilerinin geliştirilmesini amaçlamak-
tayız. 

KOÇUNA İNAN, KENDİNE İNAN
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TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEVAM EDEN ERASMUS PROJELERİ



ÖZEL ÖĞRENCİLERİN EĞİTİME ENTEGRASYONU İÇİN: 
ERGOTERAPİ YÖNTEMİ

Toplam bütçesi 36.880 Euro 
olan projenin hareketlilikleri 
İtalya ve Hollanda’ya 
gerçekleştirilecektir.

31 Aralık 2020 itibariyle �ilen 
başlayan projenin yabancı dil 
hazırlıkları ve kültürel hazırlıkları 
devam etmektedir.

Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu, 
Yıldızlı TOKİ Ortaokulu,Nazım 
Kayhan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile yürütülmektedir.

Projenin amacı, özel eğitime 
ihtiyaç duyan bireylerin okul ve 
sınıf ortamında yaşadığı moti-
vasyon düşüklüğü, devamsızlık, öz 
güven düşüklüğü, sosyal izolasyon 
gibi güçlüklerin giderilmesinde, 
öğretmenlere ergoterapinin ilgili 
alanlarının öğrencilere uygulanan 
eğitim programlarına entegre 
edilmesi ve eğitim ortamlarının 
ergoterapi odaklı düzenlenmesi 
için deneyim kazandırmaktır.
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TRABZON İL MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEVAM EDEN 
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İngilizce Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Oyunlaştırma

        Bu proje, Trabzon İl Milli Eğitim 
Koordinatörlüğünde Trabzon 
Üniversitesi,Fatih Sultan Mehmet 
Anadolu Lisesi,İtalya Istıtuto Dı 
Istruzıone Superıore "G.La Pıra" 
İtalya, Slovenya Fakulteta Za 
Organızacıjske Studıje v Novem 
Mestuve, Portekiz Agrupamentode 
Escolas de Miranda do Corvo 
kurumları işbirliğiyle yürütülmekte-
dir.
  İngilizce, öğrenciler için soyut ve 
öğrenilmesi zor bir ders olduğun-
dan öğrencile-rin bu konuda sorun 
yaşadığı ve ülkelerin de bu konuda 
istenilen düzeyde olmadığı b ilinme-
ktedir. 
  Hem yeni nesil lise öğrencilerine 
göre ders kitaplarının/etkinliklerin sıradan ve sıkıcı olması hem de 
bu öğrencilerin daha çok üniversite sınavına odaklı hareket etmeleri 
İngilizce bilgi ve beceri konusunda oldukça yetersiz bir şekilde 
mezun olmalarına, gerçek hayata atıldıklarında bir anda 
İngilizce'nin gerekliliğini fark etmelerine sebep olmaktadır. Oysaki 
öğrenciler tarafından seçilen meslek ne olursa olsun, dijital yeterlilik 
ve İngilizce becerisine sahip olmaları gerektiği gerçeği göz ardı 
edilmemelidir. Yukarıda anlatılan durumlar göz önüne alındığında, 
oyunlaştırma yöntemiyle uygulanacak dijital eğitsel oyunların 
liselerdeki İngilizce eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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DEVAM EDEN ERASMUS PROJELERİ



Projemizin temel amacı; öğretmenlerin geleneksel sınıf 
ortam-larından farklı olarak İngilizce derslerinde bilgi ve iletişim 
teknolojil-eri (BIT) araçlarını kullanarak oyunlaştırma yöntemiyle 
teknolojinin İngilizce derslerine entegrasyonunu sağlayarak, özel-
likle İngilizce dersinde akademik başarısı düşük, İngilizceye karşı 
özgüven eksikliği yaşayan,  kaygı ve endişe duyan isteksiz ve ilgisiz 
öğrencil-eri İngilizce öğrenmeye karşı motive etmek; genellikle 
soyut, karmaşık ve zor olarak algılanan İngilizce dersindeki 
öğrenme öğretme sürecini daha çekici ve eğlenceli hale getirmek; 
öğrencile-rin bilgisayar oyunlarına ve teknolojiye olan ilgilerini 
eğitim adına kullanarak İngilizce dersine karşı olumlu yönde etki 
sağlamaktır. Bu projemizle; İngilizce konusunda öğrencilerde 
özgüven geliştirerek mezun olduklarında dünya piyasasına açılma 
ve daha kolay iş bulma ya da yurt dışında eğitimlerine devam 
edebilme imkanı elde edecek İngilizce bilgi, beceri ve yeterlilikleri-
ni artırmanın yanı sıra,öğrencilerin öğrenirken aynı zamanda 
düzenleme, düşünme ve sosyal becerilerini geliştirebilmelerine 
imkân sağlamaları ve böylece problem çözme ve karar verme 
becerilerini gerektiren günlük hayat problemleri ile daha rahat bir 
şekilde başa çıkmalarını hede�emekteyiz.

İngilizce Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Oyunlaştırma
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TRABZON İL MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEVAM EDEN 
ERASMUS PROJELERİ
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TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEVAM EDEN ERASMUS PROJELERİ

Quali�ed Basic Skills Trainning
Nitelikli Temel Beceriler Eğitimi 
Projesi, Norveç Ulusal Ajansı tarafın-
dan desteklenen Erasmus+ KA204 
Stratejik Ortaklıklar kapsamında 
yürütülen Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün proje ortağı olduğu, 
başta Norveç olmak üzere aralarında 
Finlandiya, Yunanistan, Bulgaristan, 
Romanya ve Türkiye'nin olduğu 7 
eğitim kurumu ile birlikte 
gerçekleştirilmekte olan 24 ay süreli 
ve toplamda 186,600 Avro bütçeli bir 
projedir. Trabzon İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne ayrılan bütçe ise 
19,660 Avrodur. Bu projeyle birlikte 
katılımcı öğretmenlerin öncelikle 
okuryazarlık becerisi, sayısal beceril-
er, eleştirel düşünme becerisi, sözlü 
iletişim becerisi, dijital okuryazarlık 
ve medya okuryazalığı becerileri 
olmak üzere 6 temel beceri alanında önceden var olan yeterliklerinin 
daha nitelikli bir düzeye ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu süreçte 
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda olan temel 
beceri alanı ise medya okuryazarlığıdır. Bahsi geçen temel beceri 
alanlarında proje kapsamında hazırlanması planlanan müfredat 
tasarımından sonra gerçekleşecek eğitim sürecinden sonra sağla-
nacak gerekli serti�kasyonla birlikte ilgili personelin bu alandaki 
yetkinliğini profesyonelce yine "Hayat Boyu Öğrenme" anlayışıyla 
yetişkin eğitimine kazandırması amaçlanmaktadır. Böylelikle yetişkin 
bireylerin 6 temel beceri alanında daha etkin olmaları ve özellikle iş 
yaşantılarına bu becerilerini entegre etmeleri sağlanacaktır.



Müdürlügümüz Ar-Ge Binasında farklı zamanlarda eTwinning-
Proje Hazırlama Teknikleri ve WEB 2.0 araçları seminerleri verilmek-
tedir.

Seminerlere çeşitli okullardan ve branşlardan öğretmenler 
katılmaktadır.

Katılımcı ögretmenlere, “eTwinning“ platformunda projelere 
ortak bulma, proje oluşturma, etkinliklere ve çevrim içi semin-
er/kurslara katılma konusunda bilgiler verilmekte ve bu platformun 
daha fazla kullanması konusunda öğretmenler teşvik edilmektedir.

eTwinning faaliyetlerini 
yaygınlaştırmak amacıyla 
"Yeni Başlayanlar için eTwin-
ning", "Bir eTwinning Projesi 
Nasıl Oluşturulur?", "eTwin-
ning Iyi Proje Örnekleri ve 
Uygulamaları« , "eTwinning 
Okulu Nasıl Olunur?", "eTwin-
ning Projelerinde Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar" 
konularında webinarlar 
düzenlendi.

Online Eğitimler 

HİZMETİÇİ KURSLAR VE SEMİNERLER
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eTwinning
FAALİYETLERİ



Her yıl ilimiz öğretmenleri-
nin kazandıkları ulusal kalite 
etiketi, Avrupa kalite etiketi ve 
Okul Etiketi sayıları, tabloda da 
görüldüğü üzere her geçen yıl 
hızlı bir şekilde artmaktadır.

2019 yılında alınan Ulusal Kalite Etiketi Sayısı 35 ve Avrupa 
Kalite Etiketi Sayısı 25 iken, 2020 yılında alınan Ulusal Kalite Etiketi 
Sayısı 117, Avrupa Kalite Etiketi Sayısı ise 70’e yükselmiştir.

eTwinning

KALİTE ETİKETLERİ

ÖDÜL TÖRENİ

FAALİYETLERİ

Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü'nün ilgi yazısı gereği eTwinning projeleri kapsamında 
ilimiz bünyesinde "Avrupa/Ulusal Kalite Etiketi Levhası", "Ulusal ve 
Avrupa Kalite Etiketi Serti�kaları" ve "eTwinning Okulu" ünvanı 
almaya hak kazanan öğretmen ve ilgili okul idarecilerine söz konusu 
tabela ve serti�kalar törenle takdim edilmiştir. 

Tören, 27 Kasım 2020 Cuma günü saat: 10.00'da ilimiz Trabzon 
Merkez Fen Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

78trabzon_mem trabzon_mem trabzonmem trabzonarge.meb.gov.tr



2021 yılında eTwinning Okul Etiketi başvurusu yapmaya hak 
kazanan 26 kurumumuz bu kapsamda ziyaret edilerek başvuru 
süreci ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

eTwinning
FAALİYETLERİ

eTwinning Okulları
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eTwinning
FAALİYETLERİ

İyi Proje Örnekleri ve Twinspace kullanımı 
webinarları düzenlendi

2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde, nitelikli eTwin-
ning projeleri üretme ve Twinspace düzeni ile ilgili 3 tecrübeli 
eTwinner öğretmen tarafından ,eTwinning projesi yürüten ya da 
yürütmeyi planlayan öğretmenlerimize yönelik çevrimiçi eğitimler 
verildi. Bu eğitimler, Zoom üzerinden 900,Youtube üzerinden ise 
toplamda 803 öğretmen tarafından izlendi.
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Zirve 10 eTwinning Çalıştayı 1

eTwinning
FAALİYETLERİ

İllerde yürütülen eTwinning projelerinin kalitesini ve öğretmen-
lerin mesleki ve pedagojik gelişimlerini arttırmak ve nitelikli projeler 
oluşturmak amacıyla Zirve 10 Çalıştayı planlanmıştır. eTwinning 
Zirvesi 10 İl iş birliği ile 22 -26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilm-
iştir. Zirve açılışında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Hakan 
BÜCÜK, Ulusal Destek Servisi eTwinning Türkiye Koordinatörü 
Mehmet Fatih DÖĞER, Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. 
Hülya BAL ile birlikte;

Bartın, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Mardin, Ordu, Siirt, 
Trabzon, Van İl Milli Eğitim Müdürleri katılım sağlamışlardır.                       

Çalıştay Program boyunca; eTwinning Proje Yazma Eğitimi& 
Twinspace Sayfalar Düzeni, Web 2.0 Araçları, Medya Okuryazarlığı 
ve Dezenformasyon & eTwinning Özel Ödülleri, eTwinning Okulu ve 
eTwinning Projelerinde eGüvenlik, Kalite Etiketine Başvuru, Prof. Dr. 
Selçuk Şirin ile “Değişen Okul Değişen Öğretmen” başlıklarında 
eğitimler düzenlenmiştir. 6 gün boyunca süren eğitimlere Zoom 
üzerinden 2900 ve Youtube kanalımız üzerinden 20.000 öğretmeni-
miz katılım göstermiştir.
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eTwinning

Zirve 10 eTwinning Çalıştayı 2

FAALİYETLERİ

İlki oldukça geniş bir kitleye ulaşan eTwinning Zirvesi 10 İl iş 
birliği ile bu kez 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen “ 
Zirve 10 Ulusal eTwinning Çalıştayı 2” programı "Kalite Etiketi" 
temasıyla gerçekleştirilmiştir. Yine ilk çalıştayda olduğu gibi bu 
programımız boyunca da Ulusal Destek Servisi Ekibinden Hülya Bal, 
Ertan Kocabaş ve Ezgi Ulutan bizleri yalnız bırakmadılar.

Çalıştay Program boyunca; Pedagojik Yenilik Öğretim 
Programına Uyum , Ortak Okullar Arasında İş birliği, Teknoloji 
Kullanımı-Güvenlik), Büyük düşler büyük işler (TRT BELGESEL) ile 19 
Mayıs, Sonuçlar, Etki ve Belgeleme, Etik ve davranış kuralları, İyi 
Örnekler ve Etiket Formu Doldurma Rehberliği başlıklarında eğitim-
ler düzenlenmiştir. 5 gün boyunca süren eğitimlere Zoom üzerin-
den 1500 ve Youtube kanalımız üzerinden 8500 öğretmenimiz 
olmak üzere toplamda 10 binden fazla öğretmenimiz katılım 
göstermiştir.
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9 Mayıs eTwinning Günü Yarışması 

eTwinning
FAALİYETLERİ

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizde eTwinnnig 
projesi yürüten öğretmenlerimize yönelik 9 Mayıs "eTwinning 
Günü " kapsamında çevrim içi olarak  düzenlenen yarışmada iki ayrı 
kategoride dereceye giren öğretmenlerimiz:      

Fotoğraf Kategorisinde;
1.Sevilay TAŞKAN / Ortahisar Ali Kemal Aktürk İlkokulu 
2.Yasemin ARSLAN / Çarşıbaşı Gazi İlkokulu
3.Şengül KOFOĞLU / Ortahisar Trabzon Anadolu İmam Hatip 

Lisesi 

Video Kategorisinde ise;
1.Aynur KORKMAZ / Şalpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi 
2.Süheyla KOFOĞLU / Of Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı 

Anadolu Lisesi
3.Şeyma BAĞÇİÇEK / Yomra Yavuz Selim İlkokulu 
olmuştur.  Öğretmenlerimize ödülleri Milli Eğitim Müdürümüz 

Hızır AKTAŞ tarafından takdim edilmiştir.
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eTwinning

Çocuklarımız için Çevrimiçi Ara Tatil 
Etkinlikleri düzenlendi

FAALİYETLERİ

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatilinde okul öncesi ve 
ilkokul öğrencilerine yönelik 3 farklı temada eğlenceli ve öğretici 
webinarlar düzenlendi. Bu webinarlara 1000 in üzerinde öğrenci 
katılım sağladı.
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eSafety Label Karadeniz Çalıştayı

"İnternette Ne Kadar Güvendeyim?" Konulu 
Webinar Yapıldı

eSafety 
(eGüvenlik)

İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanılmasına yönelik 
kamuoyu ve toplumda farkındalık oluşturmak amacı ile ilimizde ve 
ülkemizde etkinlikler düzenlenmektedir. Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak da 9 şubat 2021 Güvenli İnternet Günü 
kapsamında düzenlemiş olduğumuz "İnternette Ne Kadar Güvend-
eyim"  konulu webinarımızda 269 ( Öğretmen ve Veli) katılımcımıza 
bilgilendirme yapıldı.

eSafety Label portalının 
y a y g ı n l a ş t ı r ı l m a s ı 
kapsamında Trabzon, Ordu 
ve Giresun Il Milli Egitim 
Müdürlüklerinin iş birligi ile 
Türkiye geneli 4 günlük 
Karadeniz Çalıştayı düzen-
lenmiştir.

Çalıştay kapsamında, 
Internet Etigi, Siber Olaylar 
Işıgında Internet Güvenligi, 
eSafety Label Nedir?, eSafety Portal tanıtımı ve eSafety Label Iyi 
Örnekler Sunumu faaliyetleri gerçekleştirildi.
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FAALİYETLERİ
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Kadın Dostu kent olan Trabzon’da Valilik koordinasyonunda 
kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin destekleri ile Trab-
zon Yerel Eşitlik Eylem Planı (TYEEP) oluşturulmuştur. Trabzon Yerel 
Eşitlik Eylem Planı kapsamında eğitim, sağlık, şiddeti önleme, istih-
dam ve kentsel  hizmetler olmak üzere farklı alt başlıklarda ilimizde 
kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çeşitli faaliyetler yürütülme-
ktedir. 

   
AMAÇ: Trabzon Yerel Eşitlik Eylem Planının amacı yerelde kadın 

erkek eşitliğini gerçekleştirmeye yönelik kadınların yerel karar alma 
süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımını arttırıcı, kadınların 
gündelik yaşam koşullarını iyileştirici, yerel plan, program ve politika 
stratejilerini belirlemek, bu stratejilerin uygulanmasını sağlayacak 
yerel hizmet önerileri geliştirmek, bunun yanında yapılacak ve 
yapılmakta olan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

YEREL EŞİTLİK 
MASASI



Salgın döneminde tüm haftaları kapsayacak şekilde yeni kayıt 
ve hali hazırda devam eden öğrencilerimize Kodlayap eğitmen-
leri ve İl Milli Eğitim Arge Birimi çalışanları tarafından 15 farklı 
alanda çevirim içi uygulamalarla eğitimler verildi.

Mezun ve hali hazırda devam eden öğrencilerimizle oluştur-
duğumuz, proje gruplarımızla gerek yüz yüze gerek çevirim içi 
toplantılarla projelerimizi devam ettirdik.  

FAALİYETLERİ

Trabzon Bilgisayar Bilimleri
ve Kodlama Eğitimi Merkezi
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9 farklı projemizle Valimiz Sn. İsmail USTAOĞLU ve İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Sn. Hızır AKTAŞ’a  proje öğrencilerimizle 
sunumlarımızı gerçekleştirdik.

Çalışmalarımız ve 2 stand alanı ile, 27-29 Mayıs tarihlerinde 
Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesindeyiz.

FAALİYETLERİ

Trabzon Bilgisayar Bilimleri
ve Kodlama Eğitimi Merkezi
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Proje ve yarışma takip sistemi (PYTS) kurularak ilimizdeki 
tüm okulların verilerini toplayan bir sistem geliştirildi. Bu sistem 
sayesinde tüm okullardaki projelerden haberdar olup kurumlar 
arası etkileşimi ve veri paylaşımını arttırmak hede�enmektedir. 
Bu sistemi dinamik tutmak adına il ve ilçe koordinatörlükleri 
oluşturulup takibi sürekli yapılmaktadır.

İlimizde 8 tane tasarım becerileri atölyeleri kurulmuş olup 
tüm kurulum aşamaları takip edilmiştir.

Trabzon Bilgisayar Bilimleri
ve Kodlama Eğitimi Merkezi

FAALİYETLERİ

Teknofest 2021’e 
5 farklı alanda başvu-
ru yapılmış olup, tüm 
projeler ön elemeden 
geçmişlerdir.

*Eğitim teknolojil-
eri alanında Tarihin 
Rehberleri takımı

*Akıllı ulaşım 
alanında Kara  kate-
gorisinde Zeyrekler takımı

*Liseler arası sabit kanat kategorisinde Bianca takımı
*Savaşan iha döner kanat kategorisi mezun kategorisinde 

Siharnaq takımı
*Uçan araba tasarım alanında mezun kategorisinde Yarasa 

Kanat takımı
*Uçan araba tasarım lise kategorisi Havantaj takımı
*Akıllı ulaşım kategorisi ortaokul kategorisi Geleceği Kodlayan-

lar takımı
*Alçak irtifa roket alanında Lise kategorisinde Eylemsiz 1011 

takımı ön elemeyi geçmişlerdir.
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Teknofest 2021 de lise öğren-
cilerinden oluşan Eylemsiz 1011 
Takımı ile Roket alanında 240 
takım arasından �nallere kalarak 
ilimizi temsil edecektir. Roket 
atışları eylül ayında Tuz Gölünde 
gerçekleştirilecektir.

“Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Savaşan İHA Projesi”

Trabzon Valiliği koordinasyonun-
da, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından yürütülen “Kodlayap” 
projesi kapsamında Trabzon Naci 
Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezinde 
2020 yılından itibaren  “yapay zeka 
destekli insansız hava aracı”  geliştir-
ilmektedir.

Trabzon Bilgisayar Bilimleri
ve Kodlama Eğitimi Merkezi
FAALİYETLERİ

 Savaşan İHA Projesi”
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Trabzon Bilgisayar Bilimleri
ve Kodlama Eğitimi Merkezi

FAALİYETLERİ

Quadcopter olarak bilinen 4 
motora sahip olan insansız hava 
aracı ha�f ve sağlam karbon �ber 
malzeme ile üretilen gövdeye 
sahiptir. Geliştirilen yapay zeka 
yazılımlarının üzerinde çalıştığı 
stereo kamera ile rakip insansız 
hava araçları tespit edilebilmekte-
dir

Yapay zeka ile tespit edilen ve 
hedef çerçeve içerisine alınan rakip insansız hava araçları (drone) 
otonom olarak takip edilebilmektedir. Geliştirilen insansız hava aracı 
ileride silahlandırılarak savunma sanayisinde kullanılabilecek seviy-
eye getirilebilecektir.

Bu kapsamda geliştirilen “Siharnaq” isimli insansız hava aracı ile 
Teknofest Uzay ve Havacılık festivalinde “Savaşan İHA” kate-
gorisinde yarışılmakta olup ön değerlendirme aşaması başarıyla 
geçilmiş; �nal aşamasına ise hazırlık yapılmaktadır. Haziran ayında 
�nal aşaması da geçilerek,  Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek 
olan �nallerde Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü gururla temsil 
edilecektir.
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Gaziantep ilinde düzen-
lenen TEKNOFEST 2020 
yarışmasında, Trabzon Kız 
Anadolu İmam Hatip öğrencileri 
Tekno-Entalpi grubu ile Türkiye 
2. si oldu. Rehber Öğretmenler-
imiz Murat ÖNCEL ve Tuğba 
ÖZEKEN BERBER, Öğrencilerimiz 
Nihan BALCI, Sena DİLBER, İrem 
SOYTÜRK, Feyza BALTÜRK, 
Şeyma Nur DAY,  Betül DURAL 
ve Beyza KADI, Valimiz ve İl Milli 
Eğitim Müdürümüz tarafından 
ödüllendirildi.

“Kodlayap Eğitim Kartı” geliştirildi. Bu 
modelde eğitim kartı Türkiye’de ilk olarak 
Merkezimiz tarafından tasarlanmıştır.

Söz konusu eğitim kartının tüm 
bileşenlerinin kolayca kullanılarak hazırla-
nabilecek “100 temel örnek proje” geliştir-
ilmiştir. Kodlayap Eğitim Kartının 
kullanımını yaygınlaştırmak ve kolaylaştır-
mak adına, yazılı ve dijital olarak eğitim 
kitapçığı merkezimiz öğretmenleri 
tarafından hazırlanmıştır.

Trabzon Bilgisayar Bilimleri
ve Kodlama Eğitimi Merkezi
FAALİYETLERİ

TEKNOFEST 2020

Kodlayap Eğitim Kartı
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 8. Uluslararası Öğretim
Teknolojileri ve Öğretmen 

Eğitimi Sempozyumu
 ITTES 2021

17 Kasım-19 Kasım 2021 tarihleri arasın-
da Trabzon Üniversitesi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi ev sahipliğinde Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle  Trabzon’da  8. 
Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğret-
men Eğitimi Sempozyumu  (ITTES 2021) 
gerçekleştirilecektir. Genel teması "Eğitim ve 
Değişim" olarak belirlenen sempozyum 
kapsamında; çalıştaylar, paneller, sözlü bildiri 
ve poster sunumlarla edinilen bilimsel 
kazanımların ulusal ve uluslararası 
paydaşlarla paylaşımı hede�enmektedir.

Sempozyumda "DEĞİŞİM VE EĞİTİM" 
odağında akademisyenlerin,  öğretmenlerin, 
genel olarak ilgili tüm bilim insanlarının 
katılımı ile öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi konuları çerçevesinde 
alana katkı getirecek bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması amaçlan-
maktadır. Sempozyumda ele alınacak konular, öğretim teknolojileri ve 
öğretmen eğitimi bağlamında tüm eğitim alanlarına yönelik olması beklen-
mektedir.

Hakem değerlendirme süreci sonunda kabul edilen bildiri özet metin-
leri kongre öncesinde "ITTES-2021 Bildiri Özetleri E-Kitabı" olarak yayımla-
nacaktır. Bunun yanı sıra sempozyumda sunulan ve kitap bölümü olarak 
çalışmasını değerlendirmek isteyen bildirilerden komisyonca seçilecek olan 
çalışmalar “ Eğitim ve Değişim ” adlı kitapta basılacaktır.  Bu amaçla dileyen 
katılımcılar, bildiri özeti yükleme sırasında tercihte bulunarak çalışmalarının 
kitap bölümü olarak değerlendirilmesini talep edebileceklerdir. Kongre 
sonrasında yalnızca tam metin olarak yayımlanması istenilen bildiriler, 
“ITTES-2021 Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda basılacaktır. Ayrıca 
sempozyum danışma kurulu tarafından seçilen üç bildiriye “ITTES-2021 En 
İyi Sunum Ödülü” verilecektir.
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Stratejik Plan Çalışmaları

5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile kamu kurumlarına 5 yıllık 
dönemler için strateji plan 
yapma ve yıllık olarak perfor-
mans programı hazırlama 
uygulaması getirilmiştir.

Bakanlığımız için çok 
önemli olan 2023 Vizyon 
belgesi dogrultusunda hazır-
lanan 2019-2023 Stratejik 
Planı çalışmaları kapsamında 
Türkiye genelinde seçilen 5 pilot il (Ankara, Istanbul, Izmir, Trab-
zon, Kahramanmaraş) arasında yer aldık.

Bakanlıgımız Strateji Geliştirme Başkanlıgının 2018/16 sayılı-
Genelgesi gereği Il Milli Egitim Müdürlügümüzde 2019-2023 
Stratejik Planı çalışmaları başlamıştır. Stratejik Plan ekibimiz 
tarafından hazırlanan paydaş anketi online ortamda 6.352 kişiye 
uygulanmış, yapılan analize göre GZFT analizi oluşturulmuştur.

Il içinde tam bir uyum olması için ve planların birbirlerini 
desteklemesi için ilk olarak 18 ilçenin ekipleri ile 3 haftalık bir çalış-
ma kapsamında Ilçe Stratejik Planları hazırlanmıştır. Ardından tüm 
okul ve kurumlarımız için 2019-2023 Stratejik Plan taslagı ve 
Performans Gösterge Tabloları hazırlanmış ve il genelindeki 
kurumların Stratejik Planlarının takibi ile Vizyon 2023 belgesinde 
hede�enen veriye dayalı karar verme süreçleri ile veri ambarı 
kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Planın takibinin yapılması için her 6 aylık dönemde bakan-
lığımıza Stratejik Plan izleme Değerlendirme raporu gönderilmek-
tedir.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ
PROGRAMI

18 ARALIK ULUSLARARASI GÖÇMENLER GÜNÜ

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün 24 Kasım 1928 
tarihinde Millet Mektepleri 
Başöğretmenliği unvanını 
kabul edişinin 92. ve 1981 
yılında kabul edilen Öğret-
menler Günü'nün 39. yıl 
dönümü, Trabzon'da çeşitli 
etkinliklerle kutlandı.

18 Aralık 2020 Uluslararası 
Göçmenler Gününde Uygu-
lamalı Drama Etkinlikleri Konulu 
Webinar Çalışması Yapıldı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafın-
dan desteklenen Erasmus+ Okul 
Eğitimi Programı kapsamında 
Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün proje sahibi 
olduğu "Kapsayıcı Eğitimle Kurulacak Kültürler Arası Köprüler" isimli 
proje kapsamında 18 Aralık 2020 Uluslararası Göçmenler Gününde 
Zoom programı üzerinden "Uygulamalı Drama Etkinlikleri" konulu 
webinar çalışması düzenlendi.
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3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu 

okullarımızda yaşayamamız dolayısıyla ilimiz genelinde çocuklarımı-
zla beraber evlerimizde ve sokaklarımızda bayrağımızı dalgalandır-
arak bayramımızı kutladık.

Müdürlüğümüz Öğretmen 
Akademisi bünyesinde, Bakan-
lığımız  Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürü Sayın 
Mehmet Nezir GÜL ve Müdürümüz 
Sayın Hızır AKTAŞ'ın katılımları ile 
Ömer Burak Terzi Özel Eğitim Ana-
okulu Özel Eğitim Öğretmeni Emine 
DAMLACI moderatörlüğünde, Trab-
zon Üniversitesi Bilgisayar ve Öğre-
tim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Otizm Gönüllüsü Emine TİMUÇİN'in ''Başka Hayatlar'' teması ve 
Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışman ve 
Rehber Öğretmeni Yusuf ŞAFAK'ın ''Engelli Birey Ve Ailelerine Yöne-
lik Psikolojik Yardım Ve Farkındalık Süreçleri'' sunumları ile 3 Aralık 
Farkındalık Günü Programı online ortamda düzenlenmiştir.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlama 
etkinlikleri kapsamında 23 nisan günü doğan çocuklarımızın  
doğum günü evlerinde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının çocuklarımıza 
ithaf edildiği göz önüne alınarak çocuklarımıza sürpriz hediyeler 
verildi.

23 NİSAN
ETKİNLİKLERİ
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PROJESİ
DEDEME VE NİNEME MEKTUPLAR

Bakanlığımızca düzenlenen 
sosyal ve kültürel sorumluluk projesi 
Dedeme ve Nineme Mektuplar Proje-
si Trabzon'da iki okul ve iki huzur 
evinde yürütülmüştür. Okullar ve 
huzur evlerindeki 60 öğrenci ve 60 
yaşlı karşılıklı eşleştirilmiştir. Okul-
larımızda ve Huzur Evlerimizde mek-
tupları incelemek üzere komisyonlar 
kurulmuş olup öğrenci ve 
yaşlılarımızın mektuplar tara�ara 
iletilmeden önce komisyonlarca ince-
lenmiş ve sağlıklı bir şekilde kişilere 
gönderilmiştir. 

Öğrenci ve yaşlılarımız belirlediğimiz takvim doğrultusunda 3 
kez mektuplaşmıştır. Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması 
bulunan yaşlı ve öğrencilerimiz bu süreçte yaşadıkları sıkıntıları, 
ilginç olayları, duygu ve düşüncelerini karşılıklı paylaşarak mutlu 
olmuşlardır. Proje sayesinde öğrencilerimiz büyüklerine karşı 
saygıyı, sevgiyi pekiştirmiş oldular. Onların bu zor zamanda yalnız 
olmadıklarını, günlerini daha mutlu ve umutlu geçirmelerine vesile 
oldukları empati yaparak bunu içselleştirmelerine zemin hazırladı. 
Kurumlarımızın koordineli çalışması sayesinde proje sorunsuz bir 
şekilde Trabzon ilinde yürütülmüş ve başarılı bir şekilde sona erdir-
ilmiştir.
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 Tasarım ve başvuru 
aşamasında olan çalışmalar

TRAFİKTE BİZ DE VARIZ
Tra�kte Biz de Varız projesi, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü 

Tra�k Şube birimi ile planlanmaktadır.
1-İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğüne açık hibe programına 

tra�k kurallarının temel eğitim çağındaki öğrenciler ve aileleri 
tarafından online veya yüz yüze eğitimler ile yapılacak bilgilendirm-
eler ve tüm katılımcılar için bir sınav uygulaması yapılacaktır. Derec-
eye girenlere ödülleri takdim edilecektir.

2-  5-12 yaş grubu 100 öğrencilerimiz için Emniyet Müdürlüğü 
ve İl MEM tarafından uygun görülen bir ortamda bilgilendirme ve 
farkındalık semineri gerçekleştirilecek, katılımcılara tra�k kuralları 
içerikli broşür dağıtılacak ve hediyeler ile uğurlanacaktır.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Bilek 
Güreşi Spor kulübü

Ortaöğretim öğrencilerimizin kendi kurumlarında ilçelerinde 
ve il geneli müsabakaları ile 8 kategoride kız ve erkek öğrencilerin 
katılacağı sağ ve sol kol müsabakaları planlanmaktadır. Böylece 
spor kültürü kazanılması, lisanslı sporcu olmaları sağlanması hede-
�enmektedir. 

EKET Fuar Hizmetleri
Online ortamda 3 boyutlu fuar ortamları hazırlanarak 12. Sınıf 

öğrencilerimizin bir takvim dahilinde üniversitelerin katıldığı bir 
tanıtım günleri planlanmaktadır. 

ONLİNE FUARLAR

TRABZON BİLEK GÜREŞİ GÜNLERİ
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 Tasarım ve başvuru 
aşamasında olan çalışmalar

KTÜ Mimarlık Fakültesi
Özel eğitim uygulama okullarının bahçelerinin özel eğitim alan-

ların ihtiyaçlarına göre araç gereç ve sistemlerle donatılması 
konusunda tasarım modeli ortaya koyulacaktır. Bu model akademik 
bir çalışma ürünü olarak il geneli uygulanacaktır. Mevcut yapı ve 
içerik MEB ile de rol-model oluşturması için başvuru yapılacaktır. Bu 
çalışma için iki adet online toplantı gerçekleştirilmiştir.

TÜGVA Trabzon İl Temsilciliği
2023 vizyonu çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerimizin 

katılımı ile etkinlikler ve organizasyonlar ile yarışmalar planlanmak-
tadır. Gelecekte biz temalı yarışmalarda alanında uzman akademi-
syenler ve rol model kişiler ile öğrencilerimiz bir araya gelecek ve 
kariyer planlamaları ile ilgili farkındalıkları oluşturulacaktır.

ÖZEL EĞİTİM İÇİN ÖZEL TASARIM

GELECEKTE BİZ: 2023 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Okul Öncesi, 
İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik, ders dışı etkinlik olarak 
milli, manevi, kültürel değerleri yeni kuşaklara kazandırmak amacıyla 
Trabzon Çocuk ve Masal Evi projesi başlatıldı. Bu amaç doğrultusun-
da Trabzon Çocuk ve Masal Evi çatısında çeşitli sanat dalları ve 
kültürel değerler atölyeleri kurarak öğrencilere dönüşümlü olarak bu 
iş başı eğitimler verilecektir.

MASAL EVİ
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arka KAPAK
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TEMMUZ 2021 Ar-Ge  BÜLTENİ

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ Ar-Ge BİRİMİ

OCAK-TEMMUZ 2021

Telefon:  0 462 223 55 52
Adres : 

İnönü Mahallesi 
Trabzonspor Bulvarı
61040 
Ortahisar/ TRABZON 

INSTAGRAM

FACEBOOK
@trabzon_mem

E-POSTA

TWITTER

WEB
@trabzonmem

@trabzon_mem

trabzonarge.meb.gov.tr
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