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ARTVİN MİLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARTBAP(ARTVİN BAŞARIYI 

ARTRMA PROJESİ) KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU 

 

9 Eylül 2015 Çarşamba günü Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde geniş 

katılımlı açılış programıyla başlayan 3. Artvin Eğitim Çalıştayına  Artvin Mesleki ve 

Teknik Anadolu lisesinde devam edildi. Çalıştayda işlenecek konu başlıkları 

doğrultusunda akademisyen, yönetici, öğretmen, öğrenci, veli, kamu kurum ve STK  

temsilcilerinden oluşan gruplar 3 gün boyunca  Artvin eğitimine katkı sunmak, 2015-

2016 Eğitim öğretim yılının eğitim-öğretim faaliyetlerini planlamak, eğitim stratejileri 

konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yoğun mesai harcadılar. Çalıştay grupları 

Vali yardımcısı Ali DOĞAN ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ tarafından 

ziyaret edildi. 

 Çalıştay 11 Eylül Cuma günü, saat 13.30’da Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür 

Merkezinde yapılan törenle sona erdi. Bütün katılımcıların yer aldığı törende çalıştayı 

değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ, bu yıl 3.sü düzenlenen 

eğitim çalıştayının ilimiz için büyük önem arz ettiğini vurguladı. 

Öğretmenlerin yanı sıra akademisyenlerin, velilerin, öğrencilerin ve farklı kurum ve 

kuruluşlardan temsilcilerin dahil edilmesiyle çalıştayın içeriğinin zenginleştirilerek daha 

kapsamlı hale getirildiğini ifade etti. 

Üç günlük süre zarfında bütün çalışma gruplarını tek tek ziyaret ettiğini dile getiren 

KAHVECİ,  gözlemlerini şöyle aktardı. “Bütün gruplar büyük bir özveriyle çalıştılar, çok 

önemli kararlar aldılar. Yapılan bu başarılı çalışmalar, alınan kararlar ve önerilerle 

zenginleştirilerek çalışma grupları tarafından sunu haline getirildi. Yapılan bu çalıştayı, 

ilimizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine yol gösterici olması bakımından çok 

önemsiyoruz. Alınan kararlar ve planlanan çalışmalar il genelinde bütün okullarımızda 

uygulanacaktır. İlimizin başarı grafiğini daha yükseğe çıkarmayı hedefleyen bu çalıştay, 

inanıyorum ki siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde amacına ulaşacaktır.  Çalıştayda 

alınan kararlardan oluşan dosyalar hem elektronik ortamda hem de kitapçık olarak 

çoğaltılarak tüm eğitim kurumlarımıza ve paydaşlarımıza sunulacaktır.  

Sözlerine devam eden KAHVECİ, 2015 Haziran ayında  3 yıldır uygulanmakta olan 

ARTBAP (Artvin Başarıyı Artırma Projesi)  AYPOP (Ayın Yüksek Performanslı Okulu 

Projesi) ve Çalıştay uygulamaları hakkında eğitim paydaşlarıyla yapılan anket 

sonuçlarının bu yıl titizlikle incelendiğini, böylece ortaya çıkacak eksikliklerin en aza 

indirgenmesinin hedeflendiğini vurguladı. 

Çalıştayın sonunda bütün katılımcıların görüş ve önerilerine yer veren ve bunları 

çok önemsediğini dile getiren KAHVECİ, uzaktan yakından gelerek büyük bir özveriyle 

çalışan, çalıştaya katkı sağlayan tüm katılımcılara, organizasyonda emeği geçen ARGE 

birimi çalışanlarına, organizasyona ev sahipliği yapan Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi yöneticilerine  teşekkür ederek sözlerine son verdi. 

   İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ’nin konuşmasının akabinde çalıştay 

gruplarının sunumlarına geçildi. Her grubun yaptığı çalışmalar ve değerlendirmeler 

seçilen grup üyeleri tarafından katılımcılara sunuldu. Sunumların ardından bütün grup 

üyelerine katılım belgeleri verildi, başarılı bir eğitim- öğretim yılı temennileriyle çalıştay 

kapanış töreni sona erdi. 
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ARTVİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 

AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA GRUBU SUNUMU 

 

ADI-SOYADI ÜNVANI /GÖREVİ KURUMU 

Kıvanç BOZKUŞ Araştırma Görevlisi Artvin Çoruh Üniversitesi 

İsmail ERMİŞ Okul Müdürü Artvin Fen Lisesi 

Erdoğan ÖZTÜRK Okul Müdürü Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi 

Orhan SEVİM Okul Müdürü Ayhan Şahenk Mes. Tek.An.Lis 

Nahit TEMEL Okul Müdürü Şavşat Çok Programlı Anadolu Lisesi 

Hakan SOYDAN Okul Müdürü Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi 

Fahrettin ŞENTÜRK Müdür Yardımcısı Ardanuç Anadolu Lisesi 

İbrahim OKUR TD ve Ed Öğretmeni İskebe Anadolu Lisesi 

Serkan GÜNAY Fizik Öğretmeni İskebe Anadolu Lisesi 

Alper PEHLİVAN Müdür Yardımcısı Borçka Anadolu Lisesi 

Tevrat CANSIZ Tarih Öğretmeni Yusufeli Anadolu  Lisesi 

Halit  ÖZER Veli Artvin Anadolu Lisesi 

Bülent SÜNER Veli Artvin Fen Lisesi 

Ayça  BİLGİN Öğrenci Artvin Anadolu Lisesi 

Tutku Naz GÜMÜŞ Öğrenci İskebe Anadolu Lisesi 

Oğuzhan SÜNER Öğrenci Artvin Fen Lisesi 
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2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ARTVİN BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ (ARTBAP) KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

REHBERLİK VE MESLEKİ GELİŞİM   

 ÇALIŞMALARI 

 Ortaokul ve liselerde başarıyı artırma toplantıları yapıldı 

 Akademisyenlerce öğretmen ve yöneticilere seminerler düzenlendi 

 Uzman pdr kariyer danışmanlarınca sınava hazırlanan öğrencilerimize seminer verildi 

 Rehber öğretmenlere yönelik sınav kaygısı ile baş etme yolları semineri düzenlendi 

 

OKUMA ALIŞKANLIĞINI GELİŞTİRİME FAALİYETLERİ 

 Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla okullarımıza  z kütüphaneler 

kazandırıldı 

 Öğrencilerimiz için kitap tanıtma yarışması düzenlendi  

 Öğrencilerimiz için 100 temel okuma yarışması  düzenlendi  

 Okullarımızda kitap okuma saatleri devam etti 

 Hızlı okuma  teknikleri kursları açıldı 

 

PROJE FAALİYETLERİ 

 Tübitak projesi sayısında bölge 3.’sü olundu 

 İlimiz genelinde toplam 16 okulda 4006 tübitak bilim fuarları düzenlendi 

 Bir projemiz, 200 başvuru arasından türkiye’de kabul edilen 17 proje arasında yer aldı 

 Erasmus+ kapsamında yurtdışına öğrenci gönderildi 

 

SOSYAL FAALİYETLER 

 İl genelinde istiklal marşımızı güzel okuma yarışması düzenlendi 

 Liseler arası Türk talk Müziği solo ses yarışması düzenlendi 

 Okullarımızın halk oyunları ekipleri Türkiye dereceleri elde ettiler 

 Üniversite adaylarına grup Koliva moral konseri verdi 
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2014-2015 ÖĞRETİM YILI YGS VE LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ARTVİN İLİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLAR BAZINDA LİSANS YERLEŞTİRME BİLGİLERİ 

(2015 YILI EK YERLEŞTİRME HARİÇ) 

SIRA NO FAKÜLTELER/BÖLÜMLER 2014 2015 

1 TIP FAKÜLTESİ 6 14 

2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 3 3 

3 ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 0 

4 HUKUK FAKÜLTESİ 13 7 

5 MİMARLIK FAKÜLTESİ 6 9 

6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 85 83 

7 MÜHENDİSLİK  120 114 

8 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ - 2 

9 EĞİTİM FAKÜLTESİ 108 108 

10 SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.(Fizyoterapi-Diyetis.-Sağlıkyön.) 7 8 

11 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 70 83 

12 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - 3 
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13 İLAHİYAT FAKÜLTESİ  26 29 

14 VETERİNER / ZİRAAT FAKÜLTESİ 3 15 

15 SAĞLIK YÜKSEKOKULU(hemşirelik) 5 67 

16 İLETİŞİM FAKÜLTESİ(gazetecilik-radyotv) 10 19 

17 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ(4yıllık) 12 10 

18 MESLEK YÜKSEKOKULU(önlisans) 617 583 

19 AÇIKÖĞRETİM LİSANS 5 2 

20 AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS 16 30 

YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 1113 1189 

MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI 1961 2108 

YERLEŞEN ÖĞRENCİ YÜZDESİ % 56,76 % 56,40 

 

2014-2015 LYS YERLEŞTİRME SAYISAL BİLGİLERİ VE YERLEŞTİRME ORANLARI 

  
2014 YILI 2015 YILI 

2015 YILI  

(EK YERLEŞTİRMELİ) 

Mezun öğrenci sayısı 1961 2108 2108 

Yerleşen öğrenci sayısı 1113 1189 1280 

Ön lisansa yerleşen öğrenci sayısı (Açık öğretim Dahil) 633 680 756 

Ön lisans yerleştirme yüzdesi % 32,28 % 32,26 % 35,86 

Lisansa (4 yıllık) yerleşen öğrenci sayısı 480 509 524 

Lisansa (4 yıllık) yerleştirme yüzdesi % 24,48 % 24,15 % 24,86 

Yerleştirme yüzdesi (Toplam Yerleştirme Oranı) % 56.76 % 56,40 % 60,82 
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ARTVİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 VE 2015 YILLARI LYS YERLEŞME ORANLARI 

 

2014-2015 eğitim-öğretim yılında başarıyı arttırmak için alınması gereken önlemler 

 Akademik liselerde sınıf mevcutları düşürülmeli ve mevcutların alt ve üst sınırları belirlenmeli. 

 Eğitim politikaları uzun vadeli planlanmalı, sık sık değişmemeli. 

 Son sınıf öğrencileri için sene başından itibaren YGS-LYS çalışmaları ortak yürütülmeli. 

 Ara sınıf öğrencileri için YGS-LYS farkındalığının yaratılmalı. 

 Yıl içinde deneme sınavları ve YGS-LYS provaları yapılmalı, dereceye giren öğrenciler 

ödüllendirilmeli. 

 Deneme sınavları müfredata tam uyumlu ve güncel olmalı. 

 Üniversite sınavı ile ilgili veli ve öğrenciler bilgilendirilmeli. Okullarca veli eğitim seminerleri 

düzenlenmeli. 

 Rehberlik faaliyetleri etkili bir şekilde yapılmalı. Öğrencilere teknolojinin yanlış kullanımı ile 

ilgili gerekli rehberlik verilmelidir. 

 Yetiştirme ve destekleme kursları Haziran ayında planlanmalı ve erkenden başlatılmalı. 

 Başarılı öğretmenler ödüllendirilmeli. 

 Görsel materyaller ve laboratuvarlar etkin kullanılmalı. 

 10. sınıf sonunda seçmeli derslerin seçiminde öğrencilere gerekli rehberlik yapılmalı. 

 Okulların kültürü ve iklimi öğrenmeyi destekleyecek şekilde oluşturulmalı, bu konuda okul 

yöneticileri desteklenmeli, öğrenen okul kültürü benimsenmelidir. 
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 İyi sonuçlar almak için eğitim-öğretim sürecine de odaklanılmalı, okulların iyi insan yetiştirme 

amacı, sınav puanları uğruna göz ardı edilmemelidir. 

 Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim faaliyetleri seminer dönemi dışında da devam etmeli, 

yıl içerisine yayılmalı, eğitim fakültesinden akademisyenlerce desteklenmeli, öğretmenlerin 

katılımları teşvik edilmeli, faaliyetlere katılan ve ilerleme kaydeden öğretmenler 

ödüllendirilmelidir. 

 Öğretmenlerin ve öğrencilerin sorunlarını belirleyecek, bu sorunlara çözüm önerebilecek 

araştırmalar yapılmalı, araştırmaların sonuçlarına göre eylem planı hazırlanmalı ve 

uygulanmalıdır. 

 Okullarda öz değerlendirme sistemi uygulanmalı, okullar kendi şartlarına göre kendilerini 

değerlendirebilmelidir. 

 Artvin’de yapılan bir araştırmada lise öğretmenlerinin ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine 

göre sınıf yönetimi ilkelerine daha az uydukları tespit edildiğinden lise öğretmenlerine sınıf 

yönetimi hakkında eğitim verilmelidir. 

 

TEMEL EĞİTİM AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA GRUBU 

TEMEL EĞİTİM 

ALT KONULAR GÖREVLİ ÖĞRETMEN GÖREVİ KURUMU 

2014-2015 Eğitim 

öğretim sürecinin 

değerlendirilmesi 

                                                                  

2014-2015 TEOG 

sınav sonuçlarının 

değerlendirilmesi 

                                                                                   

2015-2016 eğitim 

öğretim yılında 

başarıyı arttırmak 

için alınması gereken 

önlemler. 

Dr. Kerem COŞKUN  Arş. Gör.  Artvin Çoruh Üniversitesi 

Osman GÜMÜŞ Okul Müdürü Gazi Ortaokulu 

Muhammet GEBİÇ Okul Müdürü Yenimahalle  Ortaokulu 

Orkun BÜYÜK Okul Müdürü 7 Mart Ortaokulu 

Aysun ATABEK ALTUN Okul Müdürü Şavşat Atatürk Ortaokulu  

Şuayip KOPARMAL Okul Müdürü Arhavi Atatürk Ortaokulu 

Hakan TAŞKAYA İngilizce Yenimahalle Ortaokulu 

Mehmet ŞEREN Türkçe İmam Hatip Ortaokulu 

Emrah KARADENİZ Matematik Gazi Ortaokulu 

Öznür TEMEL Fen ve Teknoloji İmam Hatip Ortaokulu 

Yüksel  KARAKURT 
Okul Aile Birliği 

Bşk. 
Gazi Ortaokulu 

Hatice KİTAPÇI Türkçe Öğretmeni  Yusufeli Halit Paşa Ortaokulu 

Gamze POLATDEMİR Veli Atatürk Ortaokulu 

Yasin YENİÇERİ Veli Yenimahalle Ortaokulu 
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Ömer Faruk SEVİNÇ Öğrenci Yenimahalle Ortaokulu 

Fehime Kübra Öğrenci Gazi Ortaokulu 

Mahir Boran YAVUZ Öğrenci Atatürk Ortaokulu 
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2015 TEOG Sonuçlarına Göre İl Geneli Liselere Yerleşen Öğrenci Sayıları 
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YÖNETİCİ-ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ANKET SORULARI 

SORULAR KATEGORİLER (%) 

 EVET HAYIR KISMEN 

1 Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünün kazanım 

değerlendirme testlerini TEOG sorularıyla tutarlı buluyor 

musunuz? 

 54 6 40 

2 Sosyal ve kültürel etkinliklerin 2.yarıyılda yoğunlaşmasının 

akademik başarıyı etkilediğini düşünüyor musunuz? 
 56 18 26 

3 Okullarda akademik başarıyı artırmaya yönelik destekleyici 

kurslar açılmasını doğru buluyor musunuz? 
86  8 6 

4 İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde ortak sınav 

provası yapılmasını gerekli buluyor musunuz? 
86 8 6 

5 Yeterince branş öğretmeni olan okullarda koçluk sisteminin 

akademik başarıya katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? 
62 2 14 

6 Veli ev ziyaretlerinin akademik başarıyı etkilediğini düşünüyor 

musunuz?  
40 20 40 

7 Artvin genelinde öğrenci başarısında veli katkısını yeterli 

buluyor musunuz? 
14 52 34 

8 Artvin genelinde açılan Hizmet İçi Eğitimlerin akademik başarı 

çerçevesinde sınıf ortamına yansıtıldığını düşünüyor 

musunuz? 

12 38 50 

9 Okullarda akademik başarıyı artırmaya yönelik açılan 

destekleyici kursların hangi sınıf düzeyinde açılmasının yararlı 

olacağına inanıyorsunuz? 

5-6-7-8. 

Sınıf 
7-8. Sınıf 8. Sınıf 

 28 38 34 

 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Akademik Başarıyı Arttırmak İçin Öneri ve Tedbirler 

1. Sene başında sınıf rehber öğretmenleri ile okul rehber öğretmenleri tarafından TEOG ile ilgi 

puan türleri dersler, testler ve yerleştirme sistemleri hakkında 8. sınıf öğrenci velileri 

bilgilendirmelidir. Bu bilgiler okul panolarında sergilenmeli ve okul web sitelerinde 

yayınlanmalıdır. 

2. Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmek için ilgi ve yeteneklerini farkına varmalarına 

sağlayacak etkinliklere yer verilmelidir. 

3. Okullarda sene başında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini ölçecek seviye tespit 

sınavları yapılarak öncelikle tespit edilen eksiklerin giderilmesi sağlanmalıdır. 

4. Destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrenci ve velilerin talepleri doğrultusunda, kendi 

okullarında açılmasının daha verimli olacağı düşünülmektedir. 
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5. ARTBAP kapsamında uygulanan “koçluk sistemi” daha işlevsel hale getirilmeli ve bu sistemin 

sürekliliği sağlanmalıdır. 

6. Ortaöğrenim kurumlarına yapılacak geziler; birinci dönem başında, TEOG sınavından önce 

yapılmalı, öğrencilerin bu okulları yakından tanımaları sağlanmalıdır. 

7. Rehberlik Servisleri tarafından verimli ders çalışma teknikleri, sınav sistemi, meslek seçimi, 

sınav kaygısını yenme konularında öğrenci ve velileri bilgilendirici seminerler verilmelidir. 

8. Okuduğunu anlamayı artırıcı etkinliklerin yapılması ve hızlı okuma tekniklerine yönelik 

kursların 8. sınıftan önce verilmesi sağlanmalıdır. 

9. Velilere bilişsel, sosyal ve duyuşsal açıdan çocuklarının gelişimlerini izlemeleri ve başarılarını 

artırmalarına yönelik pedagojik seminerler düzenlenmelidir. 

10. Dönem içerisinde akademik başarısını artıran öğrencilere - okul yönetimi ve öğretmenlerce 

öğrenci talepleri ve okul imkânları dâhilinde motive edici sosyal etkinlikler düzenlenmelidir 

(çevre illere gezi, kahvaltı ve piknik düzenlenmesi, sinemaya götürme vb.) 

11. Önceki yıllarda çıkan soruların, ilgili konular işlenirken çözümlerinin yapılması sağlanmalıdır. 

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sayfasında yayınlanan 

kazanım testlerinden faydalanılması sağlanmalıdır. 

12. Yaşama ve sosyal becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinliklerle ders içerikleri 

ilişkilendirilerek öğrenmede kalıcılığın artırılması sağlanmalıdır. 

13. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde ortak sınav provası yapılması faydalı 

olacaktır. 

14. Akademik başarının arttırılması ile ilgili Artvin genelinde mahalli hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinin açılması ve öğretmenlerin bu faaliyetlere teşvikin sağlanması gerekir. 
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AYPOP GELİŞTİRME GRUBU 

PROJENİN GEREKÇESİ  

 Çeşitli zaman ve nedenlerle yapılan okul ziyaretlerinde, okullarımızın eğitim ve öğretim 

başarılarını arttırmak için faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Ancak eğitim öğretim 

başarılarının arttırılması yönündeki çalışmalar sürdürülürken öğrencilerimizin kullandıkları 

alanların temizlik, sağlık, güvenlik, sosyal, kültürel ve akademik açısından da iyileştirilmesi 

gerekliliği gözlemlenmiştir. 

PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ 

  

 Okulların eğitim ve öğretime vermiş oldukları önem kadar, okulların fiziki yapısının, iç ve dış 

temizliğinin, sağlıklı ve güvenli ortamın, sosyal etkinliklerin de önemli olduğunun kavranması. Bu 

doğrultuda okulların iyileştirilmesi ve çağdaş eğitim kurumlarına dönüştürülmesi planlanmıştır. 

 Bunun yanı sıra öğrencilerin de okullarının “en iyiler” arasında yer almasının gururunu 

taşıyarak, kişisel gelişimlerine yardımcı olmak. 

PROJE DİĞER BİLGİLER 

  

Projenin Uygulanacağı yer: Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullar 

Projenin Başlama/Bitiş Tarihi: 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 

Mali Destek: İl Merkezinde Artvin Valiliği, ilçe merkezlerinde ise İlçe Kaymakamlıkları. 

Üst Değerlendirme Kurulu: 

Artvin İl Milli Eğitim Şube Müdürü başkanlığında İlçelerde İlçe Milli Eğitim Müdürü veya 

görevlendireceği Şube Müdürü başkanlığında, Alt Değerlendirme Komisyonlarında görevlilerden 

en az dört üyeden oluşur. Üst Değerlendirme Kurulu aynı zamanda il merkezindeki okullarının ilk 

değerlendirmesini yapacaktır. 

Alt Değerlendirme Kurulu: 

İl/ilçe Proje Ekibi: Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir şube müdürü başkanlığında,  

Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünden, müdür yardımcısı 

Rehberlik Araştırma Merkezinden, müdür yardımcısı  

Halk Eğitimi ve ASO Müdürlüğünden, müdür yardımcısı 

Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminden öğretmen 

Üniversiteden veya meslek yüksek okullarından temsilci 

Sağlık Müdürlüğünden (Sağlık alanında) bir personel 

Belediyeden bir temsilci. 

Okul-aile Birliği Başkanı(Kendi okulunun değerlendirme komisyonunda bulunamaz) 
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NOT: Alt değerlendirme kurulu bir başkan ve yukarıda belirtilen üyelerden seçilecek en az 4 

üyeden oluşur.  

PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI 

  

Okullar “Alt Değerlendirme Kurulu” tarafından yılda iki defa Kasım-Aralık ve Mart-Nisan olmak 

üzere ziyaret edilecek ve kriterler doğrultusunda doldurulan formlar Üst Değerlendirme Kuruluna 

sunulacak ve bu kurul tarafından ortalama en az 85 puan almak şartı ile her seviyeden (Anaokulu, 

ilkokul, ortaokul ve lise) ayın okulu belirlenecektir. Bu aşamada her ilçeden 85 ve üstü olan okul 

seçilmiş olacaktır. Bu seçim nisan ayında yapılacaktır. Sonuç, değerlendirme yapılan ayın son iş 

günü İl Milli Eğitim Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilecektir.  

  

Daha sonra üst kurulun belirleyeceği (Her ilçeden bir şube müdürü, kendi ilçesine puan 

vermeyecektir)heyet tarafından 85 puan barajını geçen okullar kendi kategorisi içinde 

değerlendirilip ilde Yüksek performanslı okul seçilecektir.( Mayıs) 

  

Değerlendirme sonucunda birinci seçilen okula il milli eğitim müdürlüğü tarafından ödül ve 

AYPOP bayrağı verilecektir. 

İl değerlendirilmesinde 85 ve üstü puan alan okullar il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından 

ödüllendirilecektir.  

  

Her eğitim-öğretim yılının Haziran ayında ilde yılın okulu belirlenir. Bu değerlendirmede okul 

seviyesi gözetilmeksizin yıl içerisindeki değerlendirmelerin toplamında en yüksek aritmetik 

ortalama puanını alan okul üst değerlendirme kurulu tarafından “Yılın Okulu” ilan edilerek 

ödüllendirilir. 

  

İlköğretim Okulları ve ortaokullar aynı kategoride değerlendirilecektir. 

  

Alt değerlendirme kurulu çalışmalarını 09:00-12:00 ve13.30-14.30saatleri arasında yapacaktır. 
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AYPOP ANAOKULU DEĞERLENDİRME FORMU EK-1  

Okulun Adı                                           :                                                                      

Değerlendirme Tarihi                            :                                           Toplam Puanı: 

 GÜVENLİK DURUMU           PUANI SONUÇ 

Ecza Dolabında bulunacak 
temel malzemeler: Yara Bandı, 
Sargı Bezi, Batikon, Oksijenli Su, 

Flaster, Pamuk 
 
 

Okul girişlerinde nöbetçi var mı? (Hizmetli personel) 4 
 

Brifing dosyası güncel mi? 1 
 

Ziyaretçi kayıt defteri tutuluyor mu? 1 
 

Nöbetçi öğretmen kart veya kolluk var mı? 1 
 

Sivil savunma tedbirleri alınmış mı? 1 
 

Güvenlik kamerası var mı, çalışır durumda mı? 2+2 
 

Çalışır durumda yangın tüpü var mı? 2 
 

Camlarda güvenlik sistemi var mı? 3 
 

Sınıf mobilyaları sabitlenmiş mi? 4 
 

Ecza dolabı var mı, malzemeleri tam mı? 2 
 

OKUL DÜZENİ PUANI SONUÇ   

Bahçe veya kapalı alan temizlik ve çöp kovası 2 
 

Dinlenme (Banklar) 1 
 

Spor ve oyun alanları düzen ve temizliği 2 
 

Bayrağımız ve Atatürk Büstünün Görünümü 4 
 

Bina giriş görünümü/Atatürk Köşesi 3 
 

Bina boya durumu (İç+dış) 2+1 
 

Personel Tanıtım Panosu güncel mi? 1 
 

Koridor temizliği 1 
 

Çöp kutusu var mı? 1 
 

Dilek ve şikâyet kutusu var mı? Takibi yapılıyor mu? 
(Dosyalanmış mı?)  

1 
 

Duyuru/bilgilendirme panolarının durumu 1 
 

DERSLİKLERİN DÜZENİ / TEMİZLİĞİ      PUANI SONUÇ   

Dersliklerin temizliği ve düzeni 4 
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Kantin / yemekhane / çay ocağı v.b yerlerin düzen ve 
temizliği 

3 
 

Askılık 1 
 

Kitap merkezi düzenli mi? 2 
 

Duvar pano düzeni 2 
 

İdari, memur ve öğretmenler odalarının düzeni 2 
 

TEMİZLİĞİ / HİJYEN PUANI SONUÇ   

Yardımcı personel önlük, 

eldiven bone v.b 
Sabun, tuvalet kâğıdı 3 

 
Lavabolar, Klozet 4 

 
Temizlik planı var mı? 2  

Yardımcı personelin hijyen kuralları uygunluğu 2  

Zemin temizliği 2 
 

Çöp kovaları 2 
 

SOSYAL ETKİNLİKLER                     PUANI SONUÇ Aile katılımı çalışmaları ve ev 
ziyaretleri yapılıyor mu? 

Bu kriterde belgelendirmek ve 
fotoğraf gösterilmesi 
gerekmektedir. Aile katılımı 
çalışmaları dönemde en az 1, ev 
ziyaretleri yılda en az 1 kere 
yapılmalıdır. 

Belirli Gün ve Haftalar  

(Okul kutlama dosyası) 
2 

 

Aile katılımı çalışmaları ve ev ziyaretleri yapılıyor mu?  5 
 

Sosyal-Kültürel faaliyetler 3 
 

Geziler  
3 

 
BAŞARI DURUMU                              PUANI SONUÇ 

 
 
 
 
  

Stratejik plan yapılmış mı? Güncel mi? 2 
 

Yerel Projeler (Belgelendirilecektir) 2 
 

Değerler eğitimi çalışması 4 
 

TEKNOLOJİ              PUANI SONUÇ 1-e-okul kriteri için her sınıf 
seviyesinden rastgele en az bir 
öğrencinin kontrolü denetçiler 
tarafından yapılacaktır. 

Web sayfası var mı? Aylık güncellenmiş mi? 2 
 

Sınıfların Teknolojik Durumu  (projeksiyon, bilgisayar, 
akıllı tahta) 

3 
 

e-okul bilgi girişi 
 
(Öğrenci, sınıf bilgileri, öğrenci fotoğrafları sisteme 
girilmiş mi) 

2 
 

*Kriterlere tam puan ya da “sıfır” puan verilecektir 
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AYPOP İLKOKUL DEĞERLENDİRME FORMU   EK-1 

Okulun Adı                                           :                                                                      

Değerlendirme Tarihi                            :                                           Toplam Puanı: 

 GÜVENLİK DURUMU           PUANI SONUÇ 

Ecza Dolabında bulunacak 
temel malzemeler: Yara Bandı, 
Sargı Bezi, Batikon, Oksijenli Su, 

Flaster, Pamuk 

Bina okul girişlerinde nöbetçi var mı? (Hizmetli personel) 
1 

 

Brifing dosyası güncel mi? 1 
 

Ziyaretçi kayıt defteri tutuluyor mu? 1 
 

Nöbetçi öğretmen ve öğrencilerde kart veya kolluk var 
mı? 

1 
 

Sivil savunma planı yapılmış mı? Güncel mi? 2 
 

Güvenlik kamerası var mı, çalışır durumda mı? 1+1 
 

Çalışır durumda yangın tüpü var mı? 2 
 

Ecza dolabı var mı, malzemeleri tam mı? 2 
 

BAHÇE DÜZENİ PUANI SONUÇ   

Yeşil alan durumu 

(ağaçlandırma,çimlendirme,çiçeklendirme) 
1 

 

Bahçe temizlik ve çöp kovası 3 
 

Duvar görünüm ve güvenliği                    1 
 

Dinlenme (Banklar) 1 
 

Spor ve oyun alanları 2 
 

Bayrağımız ve Atatürk Büstünün Görünümü ve Atatürk 

Köşesi 

 

1+1 
 

BİNA - KORİDORLARIN DURUMU       PUANI SONUÇ   

Personel tanıtım panosu 

koridorda bulunması gerekir. 
Bina boya durumu (İç+dış) 2+1 

 
Personel Tanıtım Panosu güncel mi? 1 

 
Koridor temizliği 1 

 
Çöp kutusu var mı? 1 

 
Dilek ve şikayet kutusu var mı? Takibi yapılıyor mu? 
(Dosyalanmış mı?)  

1 
 

Duyuru/bilgilendirme panoları güncel mi? 1 
 

DERSLİKLERİN DÜZENİ VE TEMİZLİĞİ      PUANI SONUÇ   
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Dersliklerin temizliği 2 
 

Kantin / yemekhane / çay ocağı v.b yerlerin   düzen ve 
temizliği 

3 
 

Sıraların durumu (zımparalanmış ve verniklenmiş) 2 
 

Askılık 1 
 

Sınıf  kitaplığı  2 
 

Duvar pano düzeni 2 
 

İdari, memur ve öğretmenler odalarının düzeni 2 
 

Tuvaletlerin Temizliği / Hijyen 
    6  

 Sabun, Lavabolar, Klozet, 

Zemin temizliği, Çöp kovaları 

SOSYAL ETKİNLİKLER                     PUANI SONUÇ Ev ziyaretleri  dosyası ve 
resimleri olacak. 

Kulüp faaliyetleri /Belirli Gün ve Haftalar  

(Okul kutlama dosyası) 
2+2 

 

Ev ziyaretleri  3  

Okul içi yarışmalar 2  

Toplumsal Hizmet çalışmaları dosyası ve resimleri 4  

Sosyal, kültürel, sportif çalışmalar ve kurslar 2  

Sosyal-Kültürel faaliyetler 
(Okul gösterileri, şiir dinletisi, tiyatro, yardım ve bakıma 
muhtaç kişilere ziyaretler vb. faaliyetler) 
 

4 
 

Yarışmalar 

(Katılım=1, İlçe Derece=2, İl Derece=3,Türkiye Derece=4) 
4 

 

Geziler  (Geziler belgelendirilecek ve gezilere katılım en az 
10 öğrenci olacaktır.) 

2 
 

BAŞARI DURUMU                              PUANI SONUÇ 

 
 
 
  

Stratejik plan yapılmış mı? Güncel mi? 2 
 

Yerel Projeler (Belgelendirilecektir) 2 
 

Değerler eğitimi panosu ve dosyası 2+2 
 

KÜTÜPHANE DURUMU                 PUANI SONUÇ   

Var mı? 1 
 

Temiz ve düzenli mi? 2 
 

Aktif kullanılıyor mu? 2 
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Süreli Yayın aboneliği var mı? 
2 

 

Aylık okunma (e okul) 2 
 

TEKNOLOJİ              PUANI SONUÇ  

1-e-okul kriteri için her sınıf 
seviyesinden rastgele en az bir 
öğrencinin kontrolü denetçiler 
tarafından yapılacaktır. 

Web sayfası var mı? Aylık güncellenmiş mi? 2 
 

Sınıfların Teknolojik Durumu  (projeksiyon, bilgisayar) 2 
 

e-okul bilgi girişi 
 
(Öğrenci, sınıf bilgileri, öğrenci fotoğrafları sisteme 
girilmiş mi?) 

2 
 

Dyned kullanımı 2   
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AYPOP İLKÖĞRETİM ve ORTAOKUL DEĞERLENDİRME FORMU     

         EK-1 

Okulun Adı                                           :                                                                      

Değerlendirme Tarihi                            :                                           Toplam Puanı: 

 GÜVENLİK DURUMU           PUANI SONUÇ 

Ecza Dolabında bulunacak 
temel malzemeler: Yara Bandı, 
Sargı Bezi, Batikon, Oksijenli Su, 

Flaster, Pamuk 
 
 

Bina girişlerinde nöbetçi var mı? (Öğrenci veya hizmetli 
personel) 

1 
 

Brifing dosyası güncel mi? 1 
 

Ziyaretçi kayıt defteri tutuluyor mu? 1 
 

Nöbetçi öğretmen ve öğrencilerde kart veya kolluk var 
mı? 

1 
 

Sivil savunma planı yapılmış mı? Güncel mi? 1 
 

Güvenlik kamerası var mı, çalışır durumda mı? 1+1 
 

Çalışır durumda yangın tüpü var mı? 2 
 

Ecza dolabı var mı, malzemeleri tam mı? 1 
 

BAHÇE DÜZENİ PUANI SONUÇ   

Yeşil alan durumu 

(ağaçlandırma,çimlendirme,çiçeklendirme) 
1 

 

Bahçe temizlik ve çöp kovası 1 
 

Duvar görünüm ve güvenliği                    1 
 

Dinlenme (Banklar) 1 
 

Spor ve oyun alanları 2 
 

Bayrağımız ve Atatürk Büstünün Görünümü ve Atatürk 
Köşesi 

1+1 
 

BİNA - KORİDORLARIN DURUMU       PUANI SONUÇ   

Bina boya durumu (İç+dış) 2+1 
 

Personel Tanıtım Panosu var mı? 1 
 

Koridor temizliği 1 
 

Çöp kutusu var mı? 1 
 

Dilek ve şikayet kutusu var mı? Takibi yapılıyor mu? 
(Dosyalanmış mı?)  

1 
 

Duyuru/bilgilendirme panolarının durumu 1 
 

DERSLİKLERİN, YURDUN DÜZENİ / TEMİZLİĞİ      PUANI SONUÇ   
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Dersliklerin temizliği 2 
 

Kantin / yemekhane / çay ocağı v.b yerlerin   düzen ve 
temizliği 

3 
 

Sıraların durumu (zımparalanmış ve verniklenmiş) 2 
 

Askılık 1 
 

Sınıf kütüphanesi  2 
 

Duvar pano düzeni 2 
 

İdari, memur ve öğretmenler odalarının düzeni 2 
 

Tuvaletlerin Temizliği / Hijyen 
5 

 

 Sabun, Lavabolar, Klozet, 

Zemin temizliği, Çöp kovaları 

SOSYAL ETKİNLİKLER                     PUANI SONUÇ  

 

 

Ev ziyaretleri  dosyası ve 
resimleri olacak. 

 

Kulüp faaliyetleri /Belirli Gün ve Haftalar  

(Okul kutlama dosyası) 
2+2 

 

Spor faaliyetleri (Lisanslı takımlar kurulmuş) 3 
 

Okul içi yarışmalar 2  

Toplumsal Hizmet çalışmaları dosyası ve resimleri 2  

 Veli jb.Ziyaretleri 2  

Sosyal-Kültürel faaliyetler 
(Okul gösterileri, şiir dinletisi,tiyatro, yardım ve bakıma 
muhtaç kişilere ziyaretler vb. faaliyetler) 

3 
 

Yarışmalar 

(Katılım=1, İlçe Derece=2, İl Derece=3,Türkiye Derece=5) 
5 

 

Geziler (il içi+il dışı) (Geziler belgelendirilecek ve gezilere 
katılım en az 10 öğrenci olacaktır.) 

1+1 
 

BAŞARI DURUMU                              PUANI SONUÇ 

 
 
 
 
  

Stratejik plan var mı? Güncel mi? 2 
 

Yerel Projeler (Belgelendirilecektir) 4 
 

TUBİTAK-4006-Ulusal projeler-Bu Benim Eserim 

(Katılım+ derece) 
1+3 

 

AB projeleri  1 
 

Değerler eğitimi çalışması 
3 

 

EKYS(Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi) 2 
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KÜTÜPHANE DURUMU                 PUANI SONUÇ   

Var mı? 1 
 

Temiz ve düzenli mi? 2 
 

Aktif kullanılıyor mu? 2 
 

Süreli Yayın aboneliği var mı? 2 
 

Aylık okunma (e okul) 2 
 

TEKNOLOJİ              PUANI SONUÇ 1-Dyned kullanımı en az %70 
oranında olan okullara puan 
verilecektir. 

2-e-okul kriteri için her sınıf 
seviyesinden rastgele en az bir 
öğrencinin kontrolü denetçiler 
tarafından yapılacaktır. 

Web sayfası var mı? Aylık güncellenmiş mi? 2 
 

Sınıfların Teknolojik Durumu  (projeksiyon, bilgisayar, 
akıllı tahta) 

2 
 

Dyned Kullanımı 2 
 

e-okul bilgi girişi 
 
(Öğrenci, sınıf bilgileri, sınav tarihleri girişi yapılmış mı?) 

2 
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AYPOP LİSE DEĞERLENDİRME FORMU    EK-1 

Okulun Adı                                           :                                                                      

Değerlendirme Tarihi                            :                                           Toplam Puanı: 

 GÜVENLİK DURUMU           PUANI SONUÇ 

Ecza Dolabında bulunacak temel 
malzemeler: Yara Bandı, Sargı 

Bezi, Batikon, Oksijenli Su, Flaster, 
Pamuk 

Bina girişlerinde nöbetçi var mı? (Öğrenci veya hizmetli 
personel) 1 

 

Brifing dosyası güncel mi? 1 
 

Ziyaretçi kayıt defteri tutuluyor mu? 1 
 

Nöbetçi öğretmen ve öğrencilerde kart veya kolluk var 
mı? 

1 
 

Sivil savunma plan yapılmış mı? 1 
 

Güvenlik kamerası var mı, çalışır durumda mı? 1+1 
 

Çalışır durumda yangın tüpü var mı? 2 
 

Ecza dolabı var mı, malzemeleri tam mı? 1 
 

BAHÇE DÜZENİ PUANI SONUÇ   

Yeşil alan durumu (ağaçlandırma, çimlendirme, 

çiçeklendirme) 
1 

 

Bahçe temizlik ve çöp kovası 1 
 

Duvar görünüm ve güvenliği                    1 
 

Dinlenme (Banklar) 1 
 

Spor ve oyun alanları 2 
 

Bayrağımız ve Atatürk Büstünün Görünümü//Atatürk 

Köşesi 
1+1 

 

BİNA - KORİDORLARIN DURUMU       PUANI SONUÇ   

Bina boya durumu (İç+dış) 2+1 
 

Personel Tanıtım Panosu var mı? 1 
 

Koridor temizliği 1 
 

Çöp kutusu var mı? 1 
 

Dilek ve şikayet kutusu var mı? Takibi yapılıyor mu? 
(Dosyalanmış mı?)  

1 
 

Duyuru/bilgilendirme panolarının durumu 1 
 

DERSLİKLERİN, YURDUN DÜZENİ / TEMİZLİĞİ      PUANI SONUÇ   
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Dersliklerin temizliği 2 
 

Kantin / yemekhane / çay ocağı v.b yerlerin düzen ve 
temizliği 

2 
 

Sıraların durumu (zımparalanmış ve verniklenmiş) 1 
 

Duvar pano düzeni 1 
 

İdari, memur ve öğretmenler odalarının düzeni 2 
 

Tuvaletlerin Temizliği / Hijyen 
5  

 Sabun, tuvalet kağıdı, Lavabolar, 
Klozet ve, Zemin temizliği, Çöp 
kovaları+çöp poşeti 

SOSYAL ETKİNLİKLER                     PUANI SONUÇ  

 

 

 

 

Kulüp faaliyetleri /Belirli Gün ve Haftalar  

(Okul kutlama dosyası) 
2+2 

 

Spor faaliyetleri (Lisanslı takımlar kurulmuş) 4 
 

Okul içi yarışmalar 2  

Toplumsal Hizmet Çalışmaları Dosyası ve Resimleri 4  

Veli ziyaretleri  3  

Sosyal-Kültürel faaliyetler 
(İlçe/merkezde protokol düzeyinde sunulacak olan 
etkinliler) 

4 
 

Yarışmalar 

(Katılım=1, İlçe Derece=2, İl Derece=3,Türkiye Derece=5) 
5 

 

Geziler (il içi+il dışı) (Geziler belgelendirilecek ve gezilere 
katılım en az 10 öğrenci olacaktır.) 

1+2 
 

BAŞARI DURUMU                              PUANI SONUÇ 

 
 
 
 
  

Stratejik plan var mı? Güncel mi? 2 
 

Yerel Projeler (Belgelendirilecektir) 2 
 

TUBİTAK Projelerine Katılım 4 
 

Okulda düzenlenen rehberlik faaliyetleri (Kariyer Günleri) 2 
 

AB projeleri (Başvuru +kabul) 2 
 

Değerler eğitimi çalışması 5 
 

EKYS(Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi) 1 
 

KÜTÜPHANE DURUMU                 PUANI SONUÇ   

Var mı? 1 
 

Temiz ve düzenli mi? 1 
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Aktif kullanılıyor mu? 1 
 

Süreli Yayın aboneliği var mı? 1 
 

Aylık okunma (e okul) kitap sayısı 4 
 

TEKNOLOJİ              PUANI SONUÇ  e-okul kriteri için her sınıf 
seviyesinden rastgele en az bir 
öğrencinin kontrolü denetçiler 
tarafından yapılacaktır. 

Web sayfası aylık güncellenmiş mi? 2 
 

Sınıfların Teknolojik Durumu  (projeksiyon, bilgisayar, 
akıllı tahta) 

1 
 

e-okul bilgi girişi 
 
(Öğrenci, sınıf bilgileri, sınav tarihleri girişi yapılmış mı?) 

2 
 

Dyned kullanımı 1   

*Kriterlere tam puan ya da “sıfır” puan verilecektir.  
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ GELİŞTİRME GRUBU 

KONU BAŞLIKLARI 

1. Kişisel danışmanlık hizmetlerinin okullarda yaygınlaştırılması 

2. Risk altındaki öğrencilerin takibi ve koruma faaliyetlerinin geliştirilmesi 

3. Psiko-sosyal eğitimlerin planlanması 

Kişisel danışmanlık hizmetlerinin okullarda yaygınlaştırılması 

 Okuldaki rehberlik servislerinin bireysel ve grupla psikolojik danışmanın tanımını kapsamını 

ve sürecinin işleyişi konularında öğretmen öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi 

 Kendini tanıma ve kabul etme, iletişim becerilerini geliştirme, atılganlık eğitimi, problem 

çözme becerileri, öfke kontrolü ve yönetimi, stresle baş etme, sınav kaygısıyla baş etme gibi 

konularda bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetlerinin verilmesi 

 Gelişim dönemleri ve özellikleri hakkında risk grubundaki öğrencilerin tespitinden sonra 

ihtiyaç duyan öğrenci grubuna okul rehber öğretmeninin hazırladığı plan doğrultusunda 

kişisel danışmanlık hizmeti uygulanması 

 Kişisel danışmanlık hizmetlerine katılacak öğrenciler konusunda sınıf rehber öğretmenleriyle 

işbirliği içerisinde çalışılması 

 İhtiyaç duyulan konularda velilere kişisel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 

 Kişisel danışmanlık ve mesleki gelişim konularında verilecek seminerlerin il milli eğitim 

müdürlüğü tarafından planlanarak ildeki rehber öğretmenlere uzman kişiler tarafından 

verilmesi 

Risk altındaki öğrencilerin takibi ve koruma faaliyetlerinin geliştirilmesi 

• Koruyucu ve önleyici 2828 ve 5395 sayılı çocuk koruma kanununu hakkında idarecilere ve 

okul personeline Milli Eğitim Müdürlüğünün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortak  

planlaması ve bu doğrultuda  seminer verilmesi  

• Ram müdürlüğünün il genelinde uygulanabilecek ve bütünlüğü sağlayacak risk altında 

bulunan öğrencileri tanıma formunun geliştirilmesi 

• Ram müdürlüğünün geliştirerek okul rehberlik servislerine önereceği risk altında bulunan 

öğrencileri tanıma formunun bütün öğrencilere uygulanması 

• Okul rehberlik servislerinin sınıf rehber öğretmenleriyle işbirliğine girerek kasım ayı içerisinde 

öğrencilere uygulaması 

• Yıl boyunca da öğrenci takibinin yapılarak risk grubunda olduğu tespit edilen öğrencilerin 

gerekli kurullara bildirilmesi 

• İkinci dönemde okul rehber öğretmeni ve sınıf rehber öğretmenin işbirliğiyle RAM 

Müdürlüğünün göndermiş olduğu risk altında bulunun öğrencilerin tespit formunun 

doldurulması ve okul değerlendirme tablosunun RAM’a gönderilmesi 

• Merkez ilçe kriz yönetimi ekibinin oluşturulması merkez ekibi tarafında okullara örnek olacak 

kriz yönetimi planının hazırlanması ve okullara dağıtılması 
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• Okulların kriz yönetimi ekibinin oluşturulması 

• Okullar için hazırlanan örnek kriz yönetim planından yararlanılarak okul kriz yönetim planının 

oluşturulması 

• TBM eğitimlerini alamayan rehber öğretmenlerin bu eğitimleri almasının sağlanması 

• TBM eğitimleri alan okul rehber öğretmenleri bulundukları okulda öğretmenleri velileri ve 

öğrencileri bilgilendirme çalışmalarını yıl boyunca yapması 

 

 

PSİKO-SOSYAL EĞİTİMLERİN PLANLANMASI 

• 02 -04.09.2015 tarihleri arasında merkez ilçede bulunan rehber öğretmenlere psiko-sosyal 

müdahale hizmetleriyle ilgili eğitim verildi. 

• Ekim ayı içerisinde ilçelerde bulunan rehber öğretmenlere de psiko-sosyal müdahale 

hizmetleri eğitiminin planlanması 

• Kasım ayı içerisinde okul rehber öğretmenlerinin psiko-sosyal müdahale hizmetlerini 

okullarına uygunluğu koşuluyla planlanmasının yapılması ve başlaması 

• Psiko-sosyal müdahale hizmetleri okul seminer planlaması yapılırken planlamada öncelikle 

öğretmen seminerlerinin sonrası da veli seminerlerinin en son olarak da öğrenci 

seminerlerinin yapılmasının uygun olduğu düşünülmektedir. 

• Psiko-sosyal müdahale hizmetleri eğitim sunuları içerisinde yer alan 3 oturumun ilköğretimde 

formatına uygun olarak uygulanması 

• Liselerde daha basit düzeyde anlatılmasının daha etkili olacağı düşünülmektedir. 

•  Ayrıca liselerde grup etkinliklerindense bireysel etkinliklerin daha faydalı olduğu 

düşünülmektedir. 

 

REHBERLİK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Ele alınan konular 

 Alan, bölüm, dal seçiminin formal olarak gerçekleşmesi için gerekli personel, veli, öğrenci 

bilgilendirme çalışmaları.        

 Öğrencilerimizi bağımlılıklardan( madde, teknoloji, tütün, alkol) koruma yollarının tespiti 

ve eylem planı hazırlanması.      

 Meslek seçimi için kariyer günleri çalışmalarının planlanması.     

 Eğitim paydaşlarının sorumluluğunu geliştirme çalışmaları.       

 Okul rehberlik hizmetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar     

 Öğrenci danışmanlığı (koçluk) hizmetlerinin geliştirilmesi       

 Veli Çalışmalarının planlanması 

 Veli Ziyaretleri 
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1.Alan, bölüm, dal seçiminin formal olarak gerçekleşmesi için gerekli personel, veli, öğrenci 

bilgilendirme çalışmaları: 

• Öğrencinin ilgi ve yetenekleri; TYT 9-11, TKT 7-12, Kendini Değerlendirme Envanteri gibi 

ölçekler kullanılarak tespit edilmelidir. Test ve envanter sonuçları öğrenci, veli ve 

öğretmenlerimizle paylaşılmalıdır.  

• Öğrenci ile birlikte velinin de çocuğunu tanıması gerekmektedir. 

•  Rehber öğretmen ve sınıf rehber öğretmeni başta olmak üzere tüm  öğretmenlerin 

rasyonel bir değerlendirme yapmaları gerekmektedir. 

• Özellikle meslek liselerinde mesleklerin tanıtılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir. 

• Okullarda yapılan yönlendirme faaliyetleri başarı, ilgi ve beceri odaklı olmalıdır. 

• Okulda yapılması planlanan meslek tanıtım çalışmalarına mümkün olduğunca alt 

kademelerden başlanmalıdır. 

• Okullardaki görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi gibi öğrencilerin ilgilerini şekillendirmeye 

yönelik derslere gereken önem verilmeli, bu dersler alan öğretmenleri tarafından  

işlenmelidir. 

2.Öğrencilerimizi bağımlılıktan (madde, teknoloji, tütün, alkol) koruma yollarının tespiti ve eylem 

planı hazırlanması:  

• Zararlı alışkanlık konusunda öncelikle önleyici çalışmalar yürütülmelidir. 

• Bu bağlamda Yeşil Ay’ın tüm Türkiye genelinde başlattığı TBM programı kapsamında tüm 

okullarımızda öğrenci ve velilerimize, rehber öğretmenlerimiz tarafından bağımlılıkla 

mücadele eğitimleri verilecektir. 

• Riskli olabilecek bölgelerin emniyet görevlileri tarafından denetim altında tutulması ve okul 

polisi uygulamasının etkinleştirilmesi gerekmektedir. 

• Veliler ve öğrenciler güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir. 

• Öğrencilerin, özellikle risk altında olanların, boş zamanlarını etkili olarak 

değerlendirebilmeleri için, halk eğitim, gençlik spor ve yerel yönetimlerce açılan sosyal 

kültürel ve sportif amaçlı kurslara katılımları sağlanmalıdır.  

• Bu kuruluşlar açacakları kursları planlarken Milli Eğitim Müdürlükleri’yle işbirliğine 

gitmelidirler. 

• Emniyet Görevlileri tarafından, özellikle okul çevrelerindeki alkol, sigara satışı yapan veya 

bunları bulunduran mekanların kontrolleri sıklaştırılmalıdır. 

• Veliler, alkol ve sigara kullanımıyla ilgili veli toplantılarında bilgilendirilmeli,  çocuklarına kötü 

bir model olmamaları konusunda uyarılmalıdır.  

3.Meslek seçimi için kariyer günleri çalışmalarının planlanması: 

• Ekim ayında okullar meslek tanıtımlarıyla ilgili iç çalışmalarını yaparlar. 

• Belirlenen meslek alanları ile ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde belirlenen kişiler 

okula davet edilerek öğrencilerle buluşturulur.  
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• Üniversite gezileri için Valiliğin, Belediyelerin, Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve diğer sivil 

toplum kuruluşlarının desteği sağlanmalıdır. 

• Valilik, üniversite ve ilgili kuruluşların katkılarıyla, mümkün olduğunca fazla üniversitenin 

katılımıyla  üniversite tanıtım günleri organize edilmeli, öğrencilerimizin üniversitelerle 

bölümler hakkında ilk elden bilgi edinmeleri sağlanmalıdır. 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından, alanında uzman ve toplumca tanınan kişilerin 

katılımıyla gerçekleştirilen kariyer günlerinin akademik başarı yanında sosyal, kültürel ve 

sportif alanları da (iş adamı, yazar, yönetmen, oyuncu vb.)içine alacak şekilde genişletilerek 

devam ettirilmelidir. 

4.Eğitim paydaşlarının sorumluluğunu geliştirme çalışmaları:  

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 

Üniversiteler ve Belediyelerle işbirliği arttırılmalı ve ortak çalışmalar yürütülmelidir. 

• Zümre öğretmenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin geliştirilmesi açısından her  dönem, bir 

kez farklı okullarda bir araya gelmeleri ve bilgi paylaşımında bulunmaları sağlanmalıdır.  Bu 

çalışmaları milli eğitim müdürlükleri planlar ve uygular.        

• Okulların kendi içerisinde düzenledikleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere diğer okulların 

öğretmen ve öğrencilerini davet etmeleri okullar arası iletişimi arttıracaktır.  

5.Okul rehberlik hizmetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar:  

• Tüm öğrencilerin rehberlik servisinden yararlanabilmesinin sağlanabilmesi için dönem 

başında gruplar halinde tanışma çalışmaları  yapılmalıdır.  

• Rehberlik servisine sadece sorunlu ve başarısız öğrencilerin gitmediği öğrencilere 

hissettirilmelidir. 

• Okullarda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmenler arasında birlik sağlanmalı, 

öğrencilerle ilgili bilgi paylaşımlarında bulunulmalıdır. 

• Eğitim, öğretim döneminin başında okula yeni gelen öğrenciler için oryantasyon çalışmaları 

yapılmalı, bu çalışmalara  gereken önem verilmelidir. 

• Rehberlik Servislerinin fiziki koşullarını ve donanımını iyileştirilmeye yönelik çalışmalar 

yapılarak, öğrenciler için servislerin daha işlevsel bir hale dönüştürmesi sağlanmalıdır. 

• Rehberliğin önemi tüm okul personeli tarafından  benimsenmelidir.  

• Her okula en az bir rehber öğretmen bulunmalı, böyle bir imkan yoksa ihtiyaç halinde ücretli 

öğretmenlerle bu açığın kapatılması sağlanmalıdır. 

6. Öğrenci danışmanlığı (koçluk) hizmetlerinin geliştirilmesi:  

• Öğrenci danışmalığına görevlendirilecek öğretmenler gönüllülük esasına dayalı olarak  

belirlenmelidir. 

• Öğrenciler sadece akademik açıdan değil ailevi, sosyal ve kültürel açıdan da takip edilerek 

gerekli durumlarda diğer öğretmenlerle de bilgi paylaşımında bulunulmalıdır. 

• Koçluk sisteminin işleyişinin etkili hale getirilmesi için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 

öğretmenlere yönelik eğitim çalışması yapılmalıdır. 
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7. Veli çalışmalarının planlanması: 

 Velilere okul ile ilgili görev ve sorumluluklar verilerek okula gelmelerinin zemini 

hazırlanmalıdır. 

 Pansiyonlu okullarımızda okul-veli ilişkilerini geliştirmek için ilçe veli toplantıları 

düzenlenebilir. 

• Okul İdareleri, öğretmenlerin ders programlarını dikkate alarak Öğretmen-Veli görüşme 

saatleri planlamalı, okulun resmi web sitesinde bu planı yayınlamalıdır.  

• Okulların gelenekselleştirdiği (pilav, çay günleri vb.) günlerin eğitim 

 öğretim yılı başında düzenlenmesi okul-veli kaynaşmasını sağlayacaktır.  

   Öğretmenler, veli görüşmelerinde, velileri karamsarlığa itmeyecek, yapıcı ve motive edici bir 

dil kullanmaya özen göstermelidir. 

8. Veli Ziyaretleri:   

• Veli ziyaretlerinin öğrenci-veli-okul arasındaki bağı güçlendireceği bir gerçektir. 

• Ancak bu ziyaretlerin özellikle maddi yetersizlikler içerisinde olan bazı ailelerde çekingenliğe 

sebep olduğu da göz ardı edilmemelidir. 

• Veli ziyaretlerinin öğrencinin; ilkokul, ortaokul ve lise öğreniminin ilk yıllarında yapılması 

esastır. 

•  Veli ziyaretleri öğretmen ve veli gönüllüğüne bağlı olarak yapılmalıdır. 

• Öğretmenlerimizin veli ziyaretlerinin önemi konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

• Veli ziyaretlerinde önceden tespit edilen özellikle risk altında olduğu belirlenen öğrencilere 

öncelik verilmelidir. 

• Özellikle ortaokul ve liselerde veli ziyaretleri sonucu edinilen verilerin diğer öğretmenlerle ve 

idareyle paylaşılması önem arz eder. 
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ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ GELİŞTİRME GRUBU 

ADI SOYADI GÖREV / 

BRANŞ 

KURUM 

İlknur AKİSTANBULLU 

YENİÇERİ 

Arş. Gör. Artvin Çoruh Üniversitesi 

Hatice ÖZEMRE Müdür 

Yardımcısı 

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi  

Burcu TATAROĞLU Rehberlik  Rehberlik Araştırma Müdürlüğü 

Hacere YAVUZ Özel Eğitim Rehberlik Araştırma Müdürlüğü 

Yıldız KÖSE Özel Eğitim Çoruh Özel Eğt. Mes. Eğt. Merk. 

Yücel ÇOLAK Rehberlik  Gazi Ortaokulu 

Taner ŞAHİN Özel Eğitim Gazi Ortaokulu 

Celal AK Özel Eğitim Şavşat Atatürk Ortaokulu 

Gül KÖSE Sınıf 

Öğretmeni 

Vakıfbank İlkokulu 

Fatma NERKİZ Özel Eğitim Yusufeli Kazım Karabekir İlkokulu 

İsa YAŞAR Veli  Çoruh Özel Eğt. Mes. Eğt. Merk. 

 

Normal eğitim hizmetlerinden yararlanamayan 0-23 yaş özel eğitim grubunun, özel yetenekli ve 

kaynaştırma öğrencilerinin sorunları ele alındı ve çözüm önerileri sıralanmaya çalışıldı. 

Öncelikle Özel Eğitimi tanımlayacak olursak; özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitimleri için 

özel olarak yetiştirilmiş personel ve onlara göre geliştirilmiş eğitim programlarının uygulanması 

demektir. 

Kaynaştırma eğitimi ise, özel eğitim gerektiren bireylerin akranlarıyla birlikte eğitim öğretimlerinin 

sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. 
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SORUNLAR  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Kaynaştırma öğrencileri 

üzerindeki olumsuz 

öğretmen yaklaşımları. 

a.) Öğretmenlerin özel eğitim konusunda yeterlilik düzeyinin geliştirilmesi. 

b.) Öğretmenlerin akademik anlamda üniversite bünyesinde uzaktan 

eğitimle yüksek lisans eğitimine tabi tutulması. 

c.) Özel eğitim alanında merkezi ve mahalli hizmetiçi eğitim seminerlerinin 

verilmesi. 

 

SORUNLAR  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Özel eğitime ihtiyacı olan 

öğrencilerin tanılama 

sürecinin yetersizliği. 

Öğrenci tanılama işlemleri hastanelerde daha uzun süreye yayılarak 

yapılması. 

 

SORUNLAR  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Özel eğitim ve rehberlik 

hizmetlerinin birlikte 

yürütülmesi 

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri farklı alanlar olduğundan mevzuatı ve 

organizasyonu ayrı yönetim çatısı altında ama işbirliği içerisinde 

yürütülmelidir. 

 

SORUNLAR  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Toplumun özel eğitim 

alanına karşı olumsuz tutum 

ve tavır takınması. 

a.) Basın yayın organlarıyla toplumun özel eğitim konusunda 

bilinçlendirilmesi. 

b.) Okullarda aile eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması. 

c.) Okullarda öğretim yılı başında özel eğitim öğrencileriyle diğer 

öğrencilerin kaynaştırılmasını amaçlayan oryantasyon çalışmalarının 

yapılması. 
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SORUNLAR  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Toplumun özel eğitim 

alanına karşı olumsuz tutum 

ve tavırları. 

d.) Özel eğitim konulu filmlerin halka ücretsiz gösterilmesi. 

e.) Yaygın eğitim kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarından bu konu ile ilgili 

destek alınması 

 

SORUNLAR  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Özel eğitime ihtiyacı olan 

bireylerin ailelerinde ortaya 

çıkan sorunlar. 

a.) Ailelerde oluşan psikolojik sorunların çözümüne yönelik aile eğitimi 

verilmesi. 

b.) Ailelere yönelik profesyonel psikolojik destek sağlanması. 

c.) Tanılamadan sonra çocukların özellikleri hakkında ebeveynlerin 

bilgilendirilmesi. 

d.) Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik sosyal kültürel 

aktivitelerin planlanması ve desteklenmesi. 

 

SORUNLAR  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Öğretmenler için özel eğitim 

gereksinimi olan 

öğrencilerin ebeveynlerine  

yönelik Aile Eğitimi 

hizmetiçi programının 

bulunmaması.  

Bakanlığımız tarafından öğretmenlere yönelik özel eğitim alanında Aile 

Eğitimi hizmetiçi seminerlerinin planlanıp açılması.  

 

SORUNLAR  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Özel eğitim mevzuatının 

yetersizliği 

Özel eğitime yönelik yönetmeliklerin daha kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde 

yayımlanması. Örneğin, devamsızlık ve disiplin yönetmeliği gibi.  
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SORUNLAR  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

İlimizdeki özel eğitim 

öğrencilerinin sağlık, beslenme, 

bakım ve ulaşım sorunları  

a.) Özel eğitim kurumlarına sağlık ve bakım için personel verilmesi. 

b.) İlimizdeki özel eğitim okullarının merkeze yakın bir yere alınması. 

c.) Öğle yemeklerinin öğrencilerimize özel yapılması ve zamanında 

ulaştırılması.  

 

SORUNLAR  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Özel eğitim müfredat 

programlarının yetersizliği. 

Özel eğitim müfredatının İlköğretim müfredatından ayrıştırılarak ayrı 

müfredat haline getirilmesi. 

 

SORUNLAR  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Özel eğitim okulları ve 

rehabilitasyon merkezlerinde 

yürütülen eğitim 

programlarının örtüşmemesi. 

Rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurumlarının işbirliği 

içerisinde plan ve program doğrultusunda yürütülmesi. 

 

SORUNLAR  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Özel yetenekli öğrencilerin 

tanılama süreci. 

Sınıf öğretmenlerinin gözlemleri doğrultusunda özel yetenekli 

öğrenci olduğu kanısına varılan öğrencilerin RAM’a yönlendirilmesi. 
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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞTAY GRUBU 

DEĞER NEDİR? 

Değer; sosyal bir varlık olan insanın hayatına yön veren normlar bütünü olarak ifade edilse de 

temelde üç farklı anlamı vardır.  

Değer kavramı sözlükte : 

1-Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet;  

2- kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey;  

3- bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve 

manevi öğelerin bütünü" anlamında kullanılır.  

Değer kavramı ekonomi, estetik, etik ve felsefe alanında da kullanılan bir kavramdır. 

Soyut bir kavram olan "değer"i akla yakın bir tanımlamasını yapabilmek için literatürde ya 

değerlerin bireysel ve toplumsal işlevlerine yer verilerek somutlaştırma yapılmaya çalışılmalı ya 

neyin değerli olduğu belirtilerek betimsel bir tanımlama yapılmalı ya da değerler inanç, standart, 

tutum ve ölçüt gibi kavramlara benzetilmelidir. 

DEĞERLER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ 

İnsan olma ve insanlaşma sorunu yaşayan çağımız insanının en temel özelliği; yaşadığı ruhi ve 

ahlaki problemlerdir.  

Çocuklarımızın zekâsı ve bedensel yetenekleri kadar değer veren, nefret eden, kıskanan, 

tutku ile bağlanan vb. yönleri de vardır ki onların bu yönlerini de eğitmedikçe dengeli bir kişilikten 

söz edemeyiz. Günümüzde özellikle toplumsal alanda yaşanan olaylar bize gösteriyor ki gençler 

giderek daha fazla oranda şiddet, sosyal problemler ile birbirlerine ve çevrelerindeki dünyaya 

saygı yoksunluğundan etkilenirken onların öğretmenleri ve ebeveynleri de yeni meydan okuma 

ve zorlamalara maruz kalmaktadır.  

Ayrıca 2004-2007 yılları arasında dünyanın 57 ülkesinde gerçekleştirilen Dünya Değerler 

Araştırması sonuçlarına göre “İnsanların çoğuna güvenilebilir mi?” sorusuna dünya genelinde 

evet cevabını verenlerin oranı % 26,1 olurken; söz konusu oran ülkemizde % 4,9 gibi trajikomik bir 

oran ortaya çıkarmıştır. Bu durum sistemli ve sürekli bir “Değerler Eğitimi’nin kaçınılmaz 

olduğunu gösterir.  
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DEĞERLER EĞİTİMİNDE AİLE İLE İŞBİRLİĞİ MÜMKÜN MÜ? 

Değerlerin kazandırılması hususunda aile birincil derecede önemlidir. Bireyin kişilik ve 

karakter gelişimi aile temelli kurgulandığı için değerler eğitimine aile boyutuyla yaklaşmak ve 

burada sağlıklı bir zemin oluşturmak bir zorunluluktur. 

DEĞERLER SIRALANABİLİR Mİ? 

Güçlü değerlerin çiğnenmesi normal kişide suçluluk ve utanma duygusu uyandıracaktır. Dini 

ve ahlaki değerler bu değerler grubuna girer. Estetik zevk konuları, görgü kuralları gibi daha alt 

düzeyde zorlayıcılığa sahip değerler ise diğer ucu temsil eder. 

Kutsal>Ruhsal>Yaşamsal>Duygusal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA AYLAR DEĞERLER DEĞERLERLE 

DOLU ANADOLU 

PROJESİ 

ETKİNLİKLER YÖNTEM TEKNİKLER 

3 KASIM Vefa- 

Sorumluluk 

Oktay 

SİNANOĞLU 

Mustafa Kemal 

ATATÜRK 

 Pano oluşturma 

 Yaşlı ve huzurevi, 

hastane ziyaretleri 

 Rehabilitasyon Merkezi 

ziyaretleri 

 Gazi şehit aileleri 

ziyaretleri 

 Sevgi evleri ziyaretleri 

 STK ların görev ve 

sorumluluklarının 

araştırılması 

 Fotoğraf yarışması 

 Gezi-gözlem 

 İnceleme 

araştırma 

 Olay yeri 

incelemesi 

 Anlatım  
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SIRA AYLAR DEĞERLER DEĞERLERLE DOLU 

ANADOLU PROJESİ 

ETKİNLİKLER YÖNTEM TEKNİKLER 

6 MART Özgüven 

Çalışkan olmak 

Ali KUŞÇU 

Fatih Sultan Mehmet 

Hazerfan Ahmet Çelebi 

 Pano oluşturma 

 Ben kimim etkinliği 

 Örnek şahsiyet 

incelenmesi 

 “…. olmak isterdim, ….. 

çünkü “ etkinliğinin 

uygulanması 

 Öğrencilerin kendini 

ifade edebileceği 

etkinlikler düzenleme 

 İl genelindeki okullarda 

“Hayallerim Yarışıyor” 

etkinliğinin 

düzenlenmesi 

 Akran 

değerlendirme 

 Değer açıklama 

 Beyin fırtınası 

 5N1K 

 Panel 

 Soru-cevap 

 Kollegyum  

 Tümevarım 

 Beyin Fırtınası 

8 NİSAN Misafirperverlik 

Doğruluk 

Nasrettin Hoca 

Aşık Veysel 

 Pano oluşturma 

 Drama 

 Okullar arası misafir 

sınıf/öğrenci/öğretmen 

uygulaması 

 Kurum/veli ziyaretleri 

 Atasözlerinin 

hikayeleştirilmesi ve 

 Rol oynama 

 Örnek olay 

 Gezi gözlem 

 Soru cevap 
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canlandırılması 

 Çocukların gözünden 

deyimler 

9 MAYIS Bilimsellik 

  

Cahit ARF 

İbn-i Sina 

Mimar Sinan 

 İlginç buluşların 

sergilenmesi 

 Bilim insanlarının hayat 

hikayeleri 

 Belgesel, Monolog 

izletilmesi 

 Bilim insanı ve icatlarla 

ilgili eşleştirme 

kartlarının hazırlanması 

 İnceleme-Araştırma 

 Soru-cevap 

10 HAZİRAN Tüm Değerler Tüm şahsiyetler  Tüm değerlerin genel 

değerlendirilmesi 

 Tüm şahsiyetlerin genel 

değerlendirilmesi 

  

 

ÇALIŞTAY GRUBU TARAFINDAN ALINAN KARARLAR 

• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde "Değerler Eğitimi Komisyonu"nun oluşturulması 

• Okullarda yürütme ve yönlendirme görevini yerine getirecek bir “Değerler Eğitimi Okul 

Yürütme Komisyonu” sene başı öğretmenler kurulunda oluşturulması. 

• Komisyon, okuldaki Değerler Eğitiminin koordinesini sağlamalı ve aylık hazırlanacak 

etkinliklerde gereken desteğin sağlaması. 

• Her okul düzeyinde Sosyal Kulüpler Yönetmeliğine uygun olarak "Değerler Eğitimi 

Kulübü"nün oluşturulması 

• Belirlenen değerler çerçevesinde okullarda yürütülmesi öngörülen çalışmalarda bütün 

öğretmenlerin katılım göstermesi 

• ARTBAP kapsamında değerler eğitimi çerçeve planının uygulanıp uygulanmadığının 

denetlenmesi ve yılsonunda raporlaştırılması 

• Değerlerin kavratılması ile ilgili olarak üniversite ve STK larla işbirliği yapılması 

• AYPOP kapsamında okulların yıl içinde değerler eğitimi ile ilgili çalışmalarının raporlaştırılması 

• Değerlerin kalıcılığının sağlanması için aile ile işbirliği yapılması 

• Değerlerle Dolu Anadolu Projesinde yer alan Anadolu’nun Değerlerinin tanıtımında ilgili branş 

öğretmenlerinin görev alması 

• Değerler Eğitimi bünyesinde yapılacak etkinliklerde öğretmenlerin yol göstericiliğinde 

öğrencilerin aktif hale getirilmesi 

• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında Eğitim-Öğretimin başladığı ilk hafta 

gerçekleştirilecek zümre öğretmenler toplantısında Değerler Eğitimi konusunda alan 

uzmanlarınca bilgi verilmesi 

• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında  her Eğitim-Öğretim yılının başında velilere 

yönelik alan uzmanlarınca Değerler Eğitimi ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması 
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YAYGIN EĞİTİMİ GELİŞTİRME GRUBU 

• İlimizde Okullar Hayat Olsun Projesi’ne 53 okul dahildir. 

• Tüm okullarımızın projeye dahil olması projenin yaygınlaşması ve okullarımızdan halkımızın 

daha fazla yararlanmasına imkan sağlayacaktır. 

Projenin Daha Verimli Olması İçin;  

• Protokolü imzalayan tarafların etkin katılımı sağlanmalı.  

• Açılan kurslarda temizlik, ısınma , güvenliği sağlayacak  personel görevlendirilmeli, 

• Okul Aile Birliği toplantılarında, Okullar Hayat Olsun Projesinin, Aile Eğitimi  Programlarının, 

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi tanıtımı yapılması sağlanmalı, 

Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında açılması planlanan kurslardan örnekler: 

• Aile eğitimi kursları 

• Halk oyunları kursları 

• Spor kursları(masa tenisi, aerobik, voleybol…) 

• Müzik ve resim kursları(ebru, koro, bağlama…) 

• Bilgisayar kursları,(F klavye, Web tasarım, Internet kul.) 

• Öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları 

Aile Eğitimi 0-18 Yaş Programı 

2014/17 nolu genelgenin 4. Maddesindeki kısıtlamalar nedeni ile aile eğitimi verebilecek öğretmenler 

azalmış,  görev alabilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi için hizmet içi eğitim kurslarının açılmasına 

ihtiyaç vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

               AİLE EĞİTİMİ EĞİTİMCİ SAYISI 

MERKEZ 9 

ARDANUÇ 2 

ARHAVİ 3 

BORÇKA 2 

HOPA 4 

MURGUL 0 

ŞAVŞAT 1 

YUSUFELİ 4 

TOPLAM 25 
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AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI 

• Açık öğretim  okullarında okuyan öğrencileri destekleyici kurslar gelen taleplere göre 

açılabilmektedir. 

• Eğitimi yarım kalan veya daha üst öğrenime devam etmek isteyen bireyler her fırsatta teşvik 

edilerek Halk Eğitimi Merkezlerine yönlendirilmelidir. 

• Açık öğretim öğrencileri kayıt ve sınav tarihlerini takip etmekte güçlük çektiğinden, Açık 

Öğretim Okulları Müdürlüklerinin,  öğrencilerine yönelik duyuruları ücretsiz kısa mesajla 

bildirmesi kayıt yenilemelerde yaşanan problemleri ortadan kaldıracaktır. 

• Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi işlemlerini yürütecek personele ihtiyaç vardır. 

• Norm kadro yönetmeliğine göre tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlara bir müdür 

yardımcısı normu daha verilmesi gerekmektedir. 

• 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının sonunda Açık Ortaokul ve Açık Öğretim Lisesi mezunlarına  

Mezuniyet Töreni düzenlenmesi hedef kitleyi teşvik edecek ve bu okulların tanıtımına büyük 

katkı sağlayacaktır. 

 

ARTVİN ÖĞRENME ŞENLİĞİ 

 

 2014 yılı Öğrenme Şenliği Artvin İli ve İlçelerinde başarıyla gerçekleştirilmiş, İl Merkezinde 

önemli hareketlilik yaşanmıştır.  

 Önümüzdeki yıl Öğrenme şenliklerinin bütün ilçelerin katılımı ile Mayıs ayı sonunda sadece İl 

merkezinde,  hizmete açılacak olan Çoruh Kent Park’ta yapılması önerilmektedir. 

OKUMA YAZMA KURSLARI 

 

• Okuma yazma kursları, Halk Eğitimi Merkezlerince sürekli olarak açılmaktadır.  

• TÜİK tarafından verilen okuma yazma istatistiklerinin düzenli güncellenmesi ve okumaz 

yazmazların ev adreslerine ulaşılmasını sağlayacak yazılım alt yapısının oluşturması ile 

eğitilecek bireylere ulaşmanın zorlukları ortadan kalkacaktır. 

• Muhtarlar, aile hekimleri, seçim kurulları işbirliği ile okumaz yazmazlara ulaşılarak 

eğitimlerinin tamamlanması hedeflenmiştir.  

SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR 

• Alan araştırması çalışmalarında halk eğitimi merkezleri; şehrin kalabalık yerlerinde, farklı 

günlerde tanıtım masası -stantlar açarak kursların tanıtımı ve kursiyer kaydını yapabilirler. 

• Yeni oluşturulan «e-yaygın» sistemi kurslara katılmak isteyenlere online başvuru imkanı 

sağlamaktadır. 

• Halk Eğitimi Merkezlerinin teknik donanımı ve eğitici kadrolarının zenginleştirilmesi ile hayat 

boyu öğrenme süreçlerinin kalitesi sürekli yükselecektir. 

• Çevrenin taleplerine yönelik kursların açılmasına devam edilecektir. 

• Kursların tanıtımı alan çalışmaları, web siteleri, afiş ve broşürlerle yapılmaktadır. 
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LİSE MEZUNLARINA YÖNELİK DESTEKLEYİCİ KURSLAR 

• Lise mezunlarına yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının tanıtımı ve açılması için gerekli 

duyurular afiş, broşür ve web sitelerinde yapılmaktadır.   

• Bu kurslarımızda görev almak isteyen öğretmenler ve kurslara katılmak isteyen öğrenciler  

https://e-kurs.eba.gov.tr  adresinden başvurularını yapacaklardır. 

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ KURSLARI 

• MEB ve YEŞİLAY arasındaki protokol doğrultusunda yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 

Eğitimi (TBM)  2015 mayıs ayında 12. sınıflara yönelik yapıldı. 

• 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da Halk Eğitimi Merkezleri tarafından gerekli destek 

sağlanarak, öğrenci, veli ve halkımıza yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

MESLEKİ VE TEKNİK KURSLAR 

• İstihdamın artmasına yönelik kursların açılmasına öncelik verilecektir. 

• İŞ-KUR, Belediyelerimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müd., Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müd., 

Orman Bölge Müd. ve diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği halinde kurslar açılacaktır. 

• Bu kapsamda; 

 Arıcılık 

 Elektrik tesisatçılığı 

 Aşçılık 

 İş makinaları kursları 

 Engelli bakımı kursları 

 Sürü yönetimi elemanı kursları 

gibi kursların açılmasına devam edilecektir. 

• İŞ-KUR ile işbirliği halinde, il merkezinde ve her ilçede engellilere yönelik kurslar açılmalıdır. 

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ EL SANATLARI KURSLARI 

• Kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması için unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının 

yaşatılması önemlidir. 

• Bu kapsamdaki kurslar için üniversite ile işbirliği ile alan çalışmalarının yapılması yararlı 

olacaktır. 

Bu kapsamda  

 Halıcılık 

 Ahşap hediyelik eşya 

 Sepet örücülüğü 

 Ehram vb. 

 Kursları açılmalıdır. 
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           El emeği göz nuru bu ürünlerin pazarlanması için belediyeler öncülüğünde satış 

reyonlarının oluşturulması önerilmektedir.  

           Bu sayede unutulmaya yüz tutmuş eserlerin yaşatılmasıyla birlikte,  halk eğitimdeki 

kursiyerlerimize gelir de sağlayacaktır. 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ  

GELİŞTİRME GRUBU 

 

 

 

 

 Mesleki ve Teknik 

Anadolu Liselerinde 

Alan/Dallar 

 İstihdama yönelik 

açılabilecek yeni alan 

ve dallar 

 Meslek eğitiminde 

sorunlar ve çözüm 

önerileri 

Yrd. Doç. Dr. Serhan 

SARIKAYA 

Öğretim Üyesi Artvin Çoruh Üniversitesi 

Hasan USTA Okul Müdürü Artvin MEM 

Yıldırım MUTLU  Müdür Başyardımcısı Artvin Mes.ve Tek.And.Lis. 

Cemil DEMİR Okul Müdürü Meydancık ÇPAL 

Özcan ÖZER Metal Teknolojisi Öğretmeni Artvin MEM 

Nuray GÜMÜŞ 

  

El Sanatları Öğretmeni Ayhan Şahenk Mes. Ve Tek. And. 

Lisesi 

Mustafa KOÇ Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğr. Artvin Mes.ve Tek.And.Lis. 

Sabit YILMAZ Müdür Yardımcısı Yusufeli MEM 

Ali Yaşar HOŞVER Okul Müdürü Hopa METEM 

Engin DURSUN Elektrik-Elektronik Tek. Öğr. Hopa METEM 

GİRİŞ 

            Bireylerin çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması sürdürülebilir 

sosyal ve ekonomik kalkınma için günümüzün en temel gerekliliklerindendir. Ülkelerin sosyal ve 

ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen faktörlerin başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir.  

            Küresel gelişmelere uygun olarak planlanmış bir mesleki ve teknik eğitim , insan odaklı 

kalkınmanın sağlanmasında etkin rol oynamaktadır. 

            Bu nedenle mesleki ve teknik eğitim, ihtiyaç duyan herkesin erişimine açık olmalı, bireylere ilgi 

ve yetenekleri doğrultusunda çağın şartlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmalı, 

bireylerin girişimcilik, ekip çalışması, karar verebilme, sorun çözebilme özelliklerini desteklemeli, 

ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını ve hareketliliğini sağlamalı ve bireyleri değişen sosyal ve 

ekonomik koşullara uyum sağlayabilen dinamik bir yapıda yetiştirmeli ve geliştirmelidir. 

NEDEN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ? 

 Sosyal gereksinim      

 Ekonomik gereksinim      

 Bireysel gereksinim       

 Ulusal gereksinim 

 Teknolojik gereksinim 
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN AKADEMİK EĞİTİMDEN FARKLILIKLARI 

 Yaparak öğrenme esastır. 

 Ucuz maliyetle etkili eğitim sağlamada sosyal verimlilik aracıdır. 

 Programları iş dünyasındaki gelişmelere, değişen sosyoekonomik koşullara ve isteklere göre 

uyarlama temel kuraldır. 

 Okullar toplumla uyumlu ve iş dünyasına dönüktür.  

 Öğrenme öğretme ortamı iş ortamının kendisi yada benzeridir. 

 Öğrenciler sınıf etkinliklerinden çok laboratuvar ve atölye çalışmaları yönünde güdülenir. 

 Programlar hayata hazırlayıcı niteliktedir. 

DÜNYADA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

 

 Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ve Japonya’da 8-10 yıllık 

zorunlu temel eğitimi tamamladıktan sonra mesleki ve teknik eğitime başlanmaktadır.  

 İkili sistem olarak da tanımlanan bu modelde okullarda teorik eğitim verilirken uygulama 

işyerlerinde yapılmaktadır.  

 Öğrenciler bazı günler işyerine giderken bazı günlerde okullarda eğitim görmeye devam 

etmektedir.  

 Tam zamanlı mesleki teknik eğitim modeline ağırlık veren ülkeler Belçika, İsveç, Fransa ve 

İtalya iken; çıraklık eğitimi modeline Almanya, İsviçre, Danimarka ve Avusturya gibi ülkeler 

ağırlık vermektedir.  

 Bunun yanı sıra ABD, Hollanda ve İngiltere gibi her iki modele ağırlık veren ülkeler de 

bulunmaktadır. 

TÜRKİYE’ DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

 Türkiye’de mesleki eğitim, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilmektedir.  

 Meslek Liselerinin bütün alanları temel eğitimini tamamlayan herkese açıktır. 

 Mesleki ve Teknik Eğitim okulları 2013 - 2014 Öğretim yılı sonunda Anadolu Meslek 

programına dâhil edilmiştir. 

 Mesleki eğitim tam zamanlı ve çıraklık modeli kapsamındadır. 

 Artvin'de Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 15 okulda toplam 19 alan ve 38 

dalda eğitim verilmektedir.  

 İlimizdeki Mesleki Eğitim Merkezlerinde 31 alan ve 152 dal mesleki eğitim kapsamındadır. 
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İLİMİZDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

ALAN 

1. Acil Sağlık Hizmetleri 11. İnşaat Teknolojisi 

2. Bilişim Teknolojileri 12. Makine Teknolojisi 

3. Büro Yönetimi 13. Metal Teknolojisi 

4. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 14. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 

5. Denizcilik 15. Motorlu Araçlar Teknolojisi 

6. El Sanatları Teknolojisi 16. Muhasebe ve Finansman 

7. Elektrik-Elektronik Teknolojisi 17. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği 

8. Giyim Üretim Teknolojisi 18. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

9. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 19. Yiyecek İçecek Hizmetleri 

10. Hemşirelik 

  

DALLAR   

1. Acil Tıp Teknisyenliği 11. Dekoratif Ev Tekstili 21. İç Mekân ve Mobilya  31. Saç Bakımı   

2. Ağ İşletmenliği 12. El ve Makine Nakışı 22. İş Makineleri 32. Servis   

3. Balıkçı Gemisi 

Kaptanlığı 

13. Elektrik Tesisatları ve 

Pano  

23. Kadın Giyim 

Modelistliği 33. Tıbbi Sekreterlik 
  

4. Betonarme Yapı 

Sistemleri 

14. Elektrikli Ev Aletleri 

Teknik 24. Kadın Terziliği 

34. Veri Tabanı 

Programcılığı 
  

5. Bilgisayar Teknik 

Servisi 

15. Endüstriyel Bakım 

Onarım 25. Kaynakçılık 35. Web Programcılığı 
  

6. Bilgisayarlı Makine 

İmalatı 

16. Erken Çocukluk 

Eğitimi 26. Metal Doğrama 

36. Yapı Tesisat 

Sistemleri 
  

7. Bilgisayarlı 

Muhasebe 

17. Görüntü ve Ses 

Sistemleri 27. Mutfak 37. Yapı Yüzey Kaplama 
  

8. Bobinaj 18. Güvenlik Sistemleri 28. Otomotiv Elektrome 38. Yönetici Sekreterliği   

9. Cilt Bakımı 19. Halı Desinatörlüğü 29. Özel Eğitim 

 
10. Dekoratif El 

Sanatları 

20. Hazır Giyim Model 

Makineciliği 30. Pastacılık 
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64% 

36% 

İl Geneli Orta Öğretim Öğrenci Sayıları 

İl Geneli Orta 
Öğretim Öğrenci 
Sayıları 

Mesleki ve Teknik 
Eğitimi Öğrenci 
Sayıları 

 

ARTVİN’ DEKİ MESLEK VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARININ GENEL DURUMU 

Okulların Genel Durumu 

   Ardanuç  Arhavi  Borçka  Hopa  Merkez  Murgul  Şavşat   Yusufeli  

Laboratuvar/ Atölye  Yetersiz  Yetersiz  Yeterli  Yeterli  Yeterli  Yetersiz  Yeterli  Yeterli  

Öğrenci Sayısı  Yetersiz  Yetersiz  Yetersiz  Yetersiz  Yetersiz Yetersiz  Yetersiz  Yeterlİ  

Öğretmen Durumu  Yeterli  Yeterli  Yeterli  Yeterli  Yetersiz  Yeterli  Yetersiz  Yeterli  

Fiziki Mekan  Yeterli  Yetersiz  Yetersiz  Yeterli  Yeterli  Yeterli  Yeterli  Yeterli  

 

İL GENELİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM LİSELERİNDE GENEL SORUNLAR 

A. Okul ,Eğitim Programı, Öğrenciler ve Veliler İle İlgili Sorunlar 

1. Mesleki ve teknik eğitimde mesleki yönlendirmenin öğrencilerin ilgilerini ve yeteneklerini 

yeterince dikkate almaması  

2. Ortaokullardaki kurum yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki eğitim ile ilgili yeterli ve 

doğru bilgiye sahip olmaması 



48 
 

3. Mesleki ve teknik eğitim sisteminin bilgi toplumunun ihtiyaçlarının çoğuna cevap 

verememesi 

4. Velilerin alanlar ve mezun olduktan sonraki süreçlerle ilgili yeterince bilgi sahibi 

olmaması ve öğrencinin hedef belirlemesi hususunda rehber olmayı değil karar alıcı olmayı 

tercih etmesi 

5. Öğrencilerin alan seçiminde yeterince bilgi sahibi olmaması, hedef belirleme konusunda 

sıkıntılar yasaması. 

6. 9.sınıftan 10.sınıfa geçerken alan tercihlerinin öğrenci tarafından elektronik ortamda yapılmaması 

7.Modüllerin basılarak okullara gönderilmeyişi 

8.Atölyelerin malzeme ve teknolojik yetersizliği 

9.Okullarımızın birçoğunun tip projeye uygun olmaması  

10.Alan-dal açılmasındaki plansızlık 

B. Sektör Temsilcileriyle Okul İşbirliği 

1. Sektör temsilcilerinin mesleki eğitime istenen düzeyde destek vermemesi 

2. Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulanmasında okul- sanayi is birliğinin etkili olarak 

kurulamayısı 

3. İsverenlerin istediği nitelikleri tasıyan meslek elemanı yetişmemesi 

  

C. Öğretmen Eğitiminden Kaynaklanan Sorunlar 

1. Öğretmenlerin bilgilerinin güncelliğini yitirmesi ve hizmetiçi eğitimler ile yenilenememesi, 

2. Öğretmen eğitiminin yetersizliği, 

F. Toplumsal Algı ve Öğrenci Profili İle İlgili Sorunlar 

1. Tanıtım Eksikliği 

2.Yetersiz Rehberlik Hizmetleri 

- Rehberlik ve yönlendirme eksikliği 

- Öğrencilerin kendini tanıma ve hedef belirleme konusundaki eksiklikleri 

- Öğrencinin seçimleriyle ilgili ailelerin fazlasıyla aktif olması 

- Ailenin ya da genel anlamda toplumun “prestijli meslek” (beyaz yaka) saplantısı 

- Mesleki eğitime gidenlerin toplumda basarısız ya da yetersiz olduğu biçiminde  düşünülmesi 

3. Sosyo-kültürel ve gelir düzeyi düsük aile yapısı 

4. Akademik basarı düzeyi düsük öğrencilerin diğer okul türlerine giremeyip meslek lisesine yığılması 
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5. İs güç piyasasında mesleki yeterlilik belgesi olmadan ise alınmalar, verimlilik ve is 

gücünün istismarı gibi olumsuzluklara yol açmaktadır. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

1. İlk ve orta dereceli okulların yönetici ve öğretmenlerinin mesleki eğitim konusunda 

bilgilendirilmeli, 

2. Mevcut meslek dersleri öğretmenlerinin yeni teknolojilere ayak uydurabilmeleri için 

MEB tarafından belirli aralıklarla ve nitelikli hizmetiçi eğitimler planlanmalı, 

3. Mesleki rehberlik ve yönlendirmenin, mesleki rehberlik yapabilecek bilgi ve donanıma 

sahip uzmanlarca yapılması sağlanmalı, 

4. Meslek liselerinde açılacak alanların yerel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde belirlenmeli, 

5. İlkokul ve ortaokul düzeyinde mesleki eğitime yönelik rehberlik etkinlikleri yeniden 

yapılandırılmalı, kariyer günleri düzenlenmeli 

6. İs yerlerinin staj eğitime uygunluğu belirlenmeli  

7. Ortaokul 5. sınıftan başlayarak, ilkokulda ise mesleklerin tanıtımı boyutunda 

mesleki bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapılmalı, 

8. Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin sektörel kuruluşlarla birlikte fuarlara katılımı 

sağlanmalı,. 

9. Öğretmenler alanlarıyla ilgili olarak işletme ziyaretleri ,çalıstay ya da yerinde 

gözlem gibi etkinliklere katılmalı, 

10. İyi örneklerin olduğu mesleki ve teknik eğitim okullarına tüm öğretmen ve öğrencilerin 

katılımıyla gezi düzenlenmeli, 

11.Mesleki ve teknik eğitim liseleri ve paydaşları için (veli-öğrenci-işletme-öğretmen-yöneticiler vb.) 

gerekli rehberlik çalışmalarının yapılmalı 

12.Meslek liselerinin cazip hale getirilmeli (iş ve istihdam imkanı, ek puan)  

13.Stajyer öğrenci çalıştıran işletmelere çalıştığı öğrenci sayısına göre teşvik verilmeli 

14.İşletmelerdeki öğrencilerin sağlık sigorta primlerinin emekliliğe sayılması veya borçlandırılmanın 

yapılması sağlanmalı 

15.Küçük işletmelerde staj yapan öğrencilerin ücretlerine Bakanlığımız tarafından çözüm bulunmalı 

16.Alan açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayılarının nüfusa göre belirlenmeli ve ihtiyaç duyulan 

alanların bu kapsamda açılmalı 

17.Temrinlik için gönderilen ödenek miktarlarının artırılmalı 

18.Meslek öğretmenleri hizmet içi eğitimlere yönlendirilmeli 
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19.Meslek liseleri öğrenci ve öğretmenlerinin ulusal veya uluslararası sergi ve fuarlara katılması 

desteklenmeli 

20.Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine kendi alanlarındaki istihdamlarda öncelik verilmeli 

İLİMİZDE AÇILMASI ÖNERİLEN ALAN VE DALLAR 

 

Okul Adı  Alan  Dal  

Yusufeli ÇPAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Yapı Tesisat Sistemleri 

Şavşat ÇPAL Sağlık Hizmetleri Ebe yardımcılığı 

Şavşat ÇPAL Adalet Zabıt Kâtipliği 

Şavşat ÇPAL Yiyecek İçecek Hizmetleri Servis 

Meydancık ÇPAL Sağlık Hizmetleri Hemşire Yardımcılığı 

Artvin Ayhan Şahenk 

MTAL 

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Kat Hizmetleri 

Artvin Ayhan Şahenk 

MTAL 

El Sanatları Teknolojisi Alanı Halı Desinatörlüğü 
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ARTBAP KAPSAMINDA 

OKUMA FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PLANLANMASI 

 

1. Okuma yarışmaları, yarışma hüviyetinden çıkarılıp okuma şenliğine dönüştürülmelidir.  

2. Okuma şenliğinde öğrenciler, okudukları kitapları kısa birer video klip eşliğinde tanıtabilir, 

kitaptan bir bölümü canlandırabilir veya özgün bir tema ile kitabı anlatabilir. Bu video klipler 

arasından seçilecekler, şenlik günü salonda bütün öğrenci ve öğretmenlerin seyrine 

sunulabilir. 

3. Okunan kitaplardan bölümlerin paylaşılabilmesi için her okul ayrı bir sosyal medya 

platformu oluşturabilir. Bu platformda kitaba dair muhtelif paylaşımlara müsaade edilebilir. 

4. Okuma şenliğinde seviye grupları oluşturulmalıdır.  

5. Bütün okullarda uygulanan her gün 20dk. okuma faaliyeti, yalnızca öğrenci ve 

öğretmenlerle sınırlı olmayıp okuldaki bütün personeli kapsamalıdır. 

6. Her sabah ilk ders yapılan günlük okuma faaliyetinin saati ve süresi, okulların öğretmenler 

kurulunca kendi özel şartlarına göre tespit edilmelidir. 

7. Bir ölçme değerlendirme yöntemi olan test, ilk ve orta okullarda kullanılmaya devam edilse 

bile bir ‘tutku’ olmaktan çıkarılmalıdır. 

8. Sınıf mevcudu ve fiziki yapısı uygun okullarda okuma mekânı değiştirilebilir ve mekan 

değişikliğinin getireceği enerjiden istifade edilebilir. 
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ÖĞRENCİLERİN YAZMA YETENEKLERİNİ GELİŞTİRME GRUBU 

 

KATILIMCILAR 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİLERİN 

YAZMA 

YETENEKLERİNİ 

GELİŞTİRME 

GRUBU 

ADI SOYADI GÖREV / 

BRANŞ 

KURUM 

Hasan DAĞ Arş. Gör.  Artvin Çoruh Üniversitesi 

Fatih AKSOY Şube Müdürü Yusufeli İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

İlhan BÜLBÜL Okul Müdürü Şavşat Ahmet Fevzi 

Ortaokulu 

Güntay 

TORAMAN 

Türk Dili ve Edebiyatı Artvin Fen Lisesi 

Bilge KARAKAŞ Türk Dili ve Edebiyatı Artvin Anadolu Lisesi 

Nurcan AY 

KATIRCI 

Türk Dili ve Edebiyatı İskebe Anadolu Lisesi 

Meltem ÇİÇEK Türkçe Öğretmeni Gazi Ortaokulu 

 

Yazma becerisi okuma becerisini takip eden ve birikim gerektiren bir beceridir. 

Bilindiği gibi yazmak, okuduğunu anlama ve anladığını yorumlama becerisinden 

beslenir. Okuma alışkanlığına dayanmayan ifade etkinliklerinin verimli ve nitelikli 

olmadığı ortada olan bir gerçektir.  Buna dayalı olarak öğrencilerin yazma 

becerilerini geliştire-bilmek adına ilk olarak okuma becerilerini geliştirmek 

gerekmektedir.  

Öğrencilerin Yazma Becerilerini Geliştirme Grubu olarak siz değerli eğitimci 

arkadaşlarımıza tavsiyelerimiz şu şekildedir: 

 Çocukların küçük yaşlarda kitapla ve yazıyla tanışmaları, yazma becerisinin temeli 

olacaktır. Sorumluluk okul öncesi dönemde velilere düşmektedir. Çocukların bu 

yaşlarda edineceği alışkanlıklar çok daha kalıcıdır.  

 İlkokul ve ortaokullarda yazı faaliyetlerinin türlü yarışmalarla özendirilmesi mutlaka 

önemlidir. Ancak bu faaliyetlerin bir yarış havasında değil de eğlenceli bir paylaşım 

şeklinde gerçekleştirilmesi, sadece dereceye girenlerin değil, öğrenci-öğretmen tüm 

katılımcıların ödüllendirilmesi gereklidir. Bu noktada özellikle okulların, hele hele 

öğretmenlerin bir rekabet havası oluşmasına meydan vermemeleri çok önemlidir.  

 İlkokul çocuklarının ellerinde test kitaplarından önce masal, öykü, şiir kitapları 

olmalıdır. İlkokul dördüncü sınıf, ortaokul beşinci ve altıncı sınıf düzeyindeki 
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sınavlarda bütünüyle test tekniğine dayalı sorulara yer verilmemelidir. Çocukların 

okuma hız ve becerileri, okuduklarını yorumlama ve yeni fikirler geliştirmede 

gösterdikleri yeterlilikler dikkate alınmalı, yazılı sınavlarda metin ağırlıklı, öğrencilerin 

sözcük dağarcığına uygun, görsel unsurlarla desteklenmiş sorular sorulmalıdır.  

 İlkokullar düzeyinde “cümle tamamlama” , ortaokullar düzeyinde “kısa paragraf 

tamamlama” etkinlikleri yarar sağlayacaktır. Bu etkinlikler mümkün olduğunca ders 

ortamında gerçekleştirilmelidir. 

 Ortaokul ve lise seviyesinde mektup yazma etkinliklerinin sürdürülmesi yararlı 

olacaktır. Ancak konu seçimlerinde sınıf seviyelerine dikkat edilmelidir. 

Ortaokullar için fabl ve masal yazma etkinlikleri yapılmalıdır. Şiir doğası gereği üst 

düzey bir metindir. Birikim ve yetenek gerektirir. Ortaokullar için şiir yazma 

etkinlikleri ağır olabilir. Şiir yazma etkinliği, lise düzeyinde gerçekleştirilmelidir.  

 Ortaokul düzeyinde “grup halinde yazma” etkinlikleri de yararlı olacaktır. 

Öğretmenler tarafından oluşturulan küçük grupların belirli bir konu üzerinde ortak 

çalışma yapmaları akran eğitimi ve sosyal ilişkiler açısından da faydalı olacaktır. 

 Lise düzeyindeki kompozisyon etkinliklerinde klasik “atasözü” veya “özdeyiş” 

açıklamaları yapılması artık sıradanlaşmış ve öğrencilerin düşünce dünyasına katkı 

anlamında verimsiz hale gelmişlerdir. Bunların yerine ilgi çekici, güncel hayata dair, 

sınırlandırılmış konular tercih edilmelidir.  

 Yazma çalışmaları yeterli öğretmen sayısına (en az 3 Türkçe ya da edebiyat 

öğretmeni) sahip okullarda “Yaratıcı Yazarlık” egzersizleriyle desteklenmeli ve ortaya 

çıkan ürünler bir pano ya da dergide toplanmalıdır.  

 Düzenlenen yazma faaliyetleri için, “yarışma” tanımlaması yerine “etkinlik” ifadesinin 

kullanılması bile, bakış açısının değişmesine ve katılımın artmasına olumlu etki 

edecektir 

 29 Ekim, 10 Kasım, 24 Kasım gibi önemli günler için düzenlenen etkinliklerde, şiir 

kategorisinin ortaokullara, kompozisyon kategorisinin liselere verilmesinden 

vazgeçilerek lise öğrencilerinin de şiir kategorisine dahil edilmeleri yararlı olacaktır. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde her dönemde en az birer sayı olmak üzere, 

öğrenci yazılarını içeren bir dergi hazırlanmalı, hazırlanan derginin tanıtım ve dağıtımı 

yapılmalıdır. Öğrenciler teşvik edilerek kendilerinin ya da büyüklerinin anılarını yazıya 

geçirmeleri sağlanabilir ve bu yazılar il milli eğitim müdürlüğü tarafından kurulacak 

bir internet sitesi üzerinden il çapında yayınlanabilir. Yılda bir ya da iki kez sitede 

yayınlanan yazılar arasından bir seçme yapılmalı ve bu yazılar kitaplaştırılmalıdır. 

Böylelikle hem yapılan çalışmalar daha somut bir hale gelecek hem de öğrenciler 

dolaylı yoldan ödüllendirilmiş olacaklardır.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Ölçme, bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahiplerse sahip 

oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade 

edilmesidir.  

Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak, ölçülen nitelik hakkında bir 

karara varma sürecidir. 

Ölçme Değerlendirme Biriminin Temel Amacı: Öğrencilerimizin sınav kaygılarının 

giderilmesi, eksiklik ya da başarısızlık görülen konuların telafisi, gerek SBS, gerekse YGS-

LYS bazında, bireysel başarılarla, okul, ilçe, il eğitim başarısının daha üst seviyelere 

taşınması planlanmaktadır.  

Eğitim-Öğretim Sürecinde Sistem Yaklaşımı 

 

Klasik Ölçme Değerlendirme 

 

Çoktan seçmeli testler 

Doğru yanlış soruları 

Eşleştirme soruları 

Kısa cevaplı yazılı yoklamalar 

Uzun cevaplı yazılı yoklamalar 

Soru-cevap  
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Ölçme Değerlendirme biriminin daha etkin hale getirilmesi için alınan kararlar. 

1. Sene  başı kurul toplantılarında oluşturulan Ölçme Değerlendirme Biriminin etkin ve 

yetkin hale getirilmesi 

2. Düzenlenecek seminerler ile ölçme ve değerlendirme konusunda birlikteliğin 

sağlanması, 

3.  İlimiz öğretmenlerinin ulaşabileceği bir soru havuzunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

bünyesinde oluşturulması,  

4. Bu havuzun oluşturulması için gönüllü öğretmenlerimize soru yazma kurslarının 

açılması,  

5. İlköğretim kademesinde sürece dayalı değerlendirmelerin daha etkin hale getirilmesi 

için denetimlerin yapılması  

6. Üniversiteye giriş sınavlarındaki soru tarzı ile kazanımların örtüştürülmesi, 

7. Dönem içerisinde yapılan deneme sınavlarının alan bazlı olarak değişik günlerde 

uygulanması,  

8.  Alternatif ölçme yöntem ve tekniklerin güçlü ve zayıf yönleri  öğretmenlere yapılacak 

anketlerle bulunmalı, 

9. Uygulanan sınavlar branş öğretmenleri tarafından sınıf ortamında tekrar ele alınmalı  

10. Başarısızlık görülen  kazanımlar eğitim öğretim süreci içerisinde telafi edilmeli, 
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11. Ölçme değerlendirme sonuçları mutlaka okul müdürlüklerince takip edilmeli ve 

gerekli tedbirler alınmalı,  

12. Performans takip sınavlarının öncesi bilgilendirme, uygulama esnası ve sonrasında 

değerlendirmelerin yapılması, 

13. Elde edilen her türlü istatistiğin geleceğe ışık tutacak şekilde arşivlenmesi ve 

elektronik ortamda ulaşılabilir hale getirilmesi. 

Hazırlayıcı ve Destek Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri 

 

Ö
ğr
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Ders ücretinin artırılması 

Öğretmenin karar alma 
mekanizmasında yer alması 

Kurs karşılığı hizmet puanı 
verilmesi 

Başarı sınıflarının 
oluşturulması 

Alanında yetkin öğretmenlerin 
seçilip sadece hafta sonu 

kursları için görevlendirilmesi 
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Sosyal faaliyetler 

düzenlenmesi 

Öğretmenlerin destekleyici 
ve motive edici davranışları 

Kursun çevresinin psikolojik 
şiddetten uzak yerler olması 

Fiziki olanaklar 

Merkezi bir binada 
toplanılabilir 

Kantin gibi sosyal 
olanaklarının rahatlatıcı 

olması 

Derslerin hafta sonuna 
getirilmesi 

Sınıf öğrenci sayılarının 
personelle karşılanabilmesi 

İç
er

ik
 il

e 
ilg

ili
 s

o
ru

n
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r 

Yaprak testlerin her konuya 
göre gerekli zorlukta 
gerekli sayıda olması 

Planlama 

Önce konu sonra test ve 
soru tipi çalışma 

Uygulama ile kalıcılık 
sağlama ve dikkat çekme Kaynakların online ve 

doküman şeklinde 
öğretmende  bulunması 
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MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİ GELİŞTİRME GRUBU 

• Dünyada 21. yy da hızlanan bilgiye dayalı küresel ekonominin getirileri ile birlikte 

bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler, her alanda olduğu gibi 

eğitim alanın da yeniden yapılanmayı zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, eğitim 

örgütlerinin stratejik unsurları olan öğretmenlerin çağdaş gelişmelere uyum 

sağlayabilmeleri için niteliklerinin yükseltilmesi gerekmektedir.  

• Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini tanımlamak üzere kullanılan çeşitli kavramlar 

vardır. Sürekli eğitim, mesleki gelişim, mesleki öğrenme, hizmet içi eğitim, sürekli 

mesleki gelişim, sürekli kariyer gelişimi, yaşam boyu öğrenme bunlardan bazılarıdır.  

• Hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarında öğretmenliğe ilişkin bilinmesi 

gereken her şeyi öğretmek mümkün değildir. Öğretmenlikte geleneksel yaklaşımların 

geçerliğini yitirmesi buna karşın etkili öğretmenlik için gerekli araştırma temelli 

bilgilerdeki patlama mesleki gelişimi sürdürmeyi bir zorunluluk haline getirmiştir.  

• Bu nedenle öğretmenliğe girildiği andan itibaren hizmet içinde mesleki gelişim süreci 

başlar ve bu süreç hiçbir zaman bitmez.  

• Hizmet içi eğitim etkinlikleri, personelin eğitim ihtiyacını karşılamak ve kurumun 

saptanmış olan amaçlarına ulaşmada emek faktöründen beklenen verimliliği elde 

etmek üzere planlanmakta ve uygulanmaktadır.  

• Bu sunumda da yapılan çalıştay sonucunda önerilen hizmet içi eğitim kurslarına yer 

verilmiştir.  

Personelin Kendini Geliştirmesi Adına Yapılması Önerilen Çalışmalar 

• 1. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Seminerleri başlığı altında; 

• 1.1. Öğrencilerin Gelişim Özellikleri 

• 1.2. Öğrencinin Öğrenme Özellikleri 

• 1.3. Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 

• 1.4. Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları  

• 1.5. Rehberlik Hizmetleri 

• 1.6. Öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine Yönelik tutumlarının ve yeterliklerinin 

artırıcı hizmet içi eğitim  

• 2. Bireysel Gelişimi Destekleyen Alternatif Kurs ve Seminer Önerileri 

• 2.1. Anlayarak Hızlı Okuma Kursu 

• 2.2. Eğitim Koçluğu  
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• Sınırlarının belirli olması adına alanında uzman kişiler tarafından bu kursun verilmesi 

gerekmektedir.  

• 2.3. Zeka Oyunları Kursu 

• 2.4. Yaratıcı Drama Kursu 

• 2.5. Medya Okuryazarlığı Eğitimi 

• 2.6. Okuma Kültürü Edinme Semineri 

• 2.7. Etkili İletişim Becerileri Kursu 

• 2.8. İlkyardım Kursu 

• 2.9. Diksiyon ve Hitabet Kursu 

• 2.10. Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri Kursu  

• 2.11. Grup Yönetimi ve Liderlik Kursu 

• 2.12. Etkili Sınıf Yönetimi Kursu 

• 2.13. Mesleki Etik Semineri 

• 2.14.Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler (Halkoyunları, Koro, Ebru Kursu vb.) 

• 2.15. Doğru Soru Yazma Semineri 

• 2.16. Bilgi Teknoloji Kursu 

• 2.17.Bağımlılık Yapan Maddelerle Mücadele Kursu  

Tüm bu kurslar için geçerli olması gereken kriterler 

• Alanında uzman ve popülerliği olan kişiler tarafından verilmesi, 

• Kursa katılacak öğretmenlerde istek ve gönüllülük aranması, 

• Kursların zamanı ve yeri belirlenirken öğretmenlerin istekleri göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

• Gruplar en fazla 30 kişilik olmalıdır. 

• Kurs bitiminde sertifika için yeterlik aranması gerekmektedir. 

• Düzenlenecek kurs, seminer ve etkinliklerin zamanın da ve kontrollü bir şekilde 

öğretmenlere duyurulması gerekmektedir. (sms, e-mail, mms vb.) 

• Bu kurs ve seminerler verilirken işbirliği yapılması önerilen kurumlar; 

• Artvin Valiliği, 
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• Artvin Belediyesi, 

• Artvin İl Özel İdaresi, 

• Artvin Çoruh Üniversitesi,  

• Sağlık İl Müdürlüğü, 

• Kültür Turizm İl Müdürlüğü, 

• İl Emniyet Müdürlüğü,  

SPORTIF ÇALIŞMALARI GELİŞTİRME GRUBU  

Sosyal ve Sportif Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Planlanması 

 Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği 

yürütülen ‘’Okul Sporları’’ faaliyetleri, tertip komitesi tarafından  akademik takvim 

doğrultusunda hazırlanması 

 Spor Faaliyetleri takvimi hazırlanırken, ilçelerden gelen okul takımlarının müsabaka 

saatleri ilimiz coğrafi koşulları göz önünde bulundurularak yapılmalı 

 Eğitim öğretim yılı sonunda okul sporları faaliyetlerine katılan okulların öğrenci 

sayılarına oranı ve başarıları göz önünde bulundurularak okullara sportif malzeme 

yardımlarının yapılması 

 İl genelinde yapılacak olan sosyal ve sportif faaliyetlerin çakışmaması için kurumlar 

arası koordinasyonun sağlanması 

 İlimiz şartları göz önünde bulundurularak Türkiye ve grup şampiyonaları 

düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması 

 Eğitim öğretim yılı başında yapılan Artvin çalıştayı sunularında sportif anlamda 

ilimizi başarıyla temsil eden okul, öğrenci ve öğretmenlerimizin sunularda yer alması 

 İlçe Okul Takımlarının il içerisindeki okul sporları faaliyetlerine katılımlarında oluşan 

maddi imkansızlıkların değerlendirilmesi ve tedbirlerin alınması 

Öğrencilerimizin Sağlıklı Bir Yaşam İçin Spor Yapmanın Önemini Fark Etmelerini 

Sağlayacak Çalışmalarının Belirlenmesi  

 İlkokullarda Beden Eğitimi derslerine branş öğretmenlerinin girmesi hususunda 

gerekli çalışmaların müdürlüğümüz  tarafından yapılması 

 Öğrencilerimize sporu sevdirmek için sportif alanların çoğaltılması ve 

çeşitlendirilmesi 

 Y.i.B.O ‘larda öğrencilerin okul ve çevreyle olan yakın ilişkisi nedeniyle oluşan geniş 

zaman dilimlerini sportif amaçlara yönelik faaliyetler ile çoğaltılması 
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 Öğrencilerimizin ilgi duyduğu, sevdiği başarılı sporcularımızın öğrencilerimizle 

buluşturma ortamının sağlanması  

 Başarılı sporcu öğrencilerimizin manevi olarak desteklenmesi ,ulusal bayram ve 

törenlerde, il etkinliklerinde tanıtılarak onure edilmesini sağlamak  

SANATSAL ÇALIŞMALARI GELİŞTİRME GRUBU 

AMAÇ  

Öğrencilerin;  

1-  Yorum kabiliyetlerini artırmak  

2-  Sosyalleşebilmelerini sağlamak 

3-  Özgüvenini ve özsaygısını geliştirebilmek   

4-  Motivasyonunu ve konsantrasyonu     geliştirmelerine yardımcı olabilmek 

5-  Yeteneklerini ortaya koymalarını sağlayabilmek 

6-  Enerjilerini pozitif yönde kanalize edebilmek  

7-  Sınav kaygılarını yenmelerinde yardımcı olabilmek  

KAPSAM 

Öğrencilerin  

  -yeteneklerine, 

  -ilgilerine ve  

  -ihtiyaçlarına  

yönelik olarak düzenlenecek olan  her türlü sanatsal etkinlikler  

ARTBAP kapsamında gerçekleştirilen  

-Halk Müziği Yarışması 

-Resim ve Müzik Şenliği 

 -«Dört Mevsim Artvin» Projesi 

Bu etkinliklerinin öğrenciler üzerinde kalıcı, uzun süreli ve onları sanata yönlendiren 

faaliyetler haline gelmeleri adına yapılacak olan çalışmaların belirlenmesi 

 

 

ALTYAPI KONUSU 

-Okullara müzik odası ile resim atölyeleri kurularak, öğrencilerin sanat konusunda kendilerini 

geliştirebilecekleri ve şenlik, sergi  ile diğer gösteriler  için yeterli hazırlıkların yapılabilmesi 

amacıyla gerekli alanların oluşturulması 



62 
 

HALK MÜZİĞİ YARIŞMASI 

Yarışmaya hazırlık aşamasında;  

     - öğretmenlerin görevlendirilmesi 

     - izin konusunda hassas davranılması,  

     -özellikle prova yer ile saatlerinin önceden belirlenmesi ve çok gerekmedikçe 

değiştirilmemesi  

«DÖRT MEVSİM ARTVİN» PROJESİ 

    İlçelerdeki yetenekli öğrencilerin bulundukları yerdeki mevsimlerin farklı görünümlerini 

gözlemelerinin,  

  - izlenimlerini resmetmelerinin ve düzenlenecek olan Resim Şenliği’nde sergilenmesinin 

sağlanması 

 Ödül olarak; ilçeler ve il merkezi arasında çeşitli geziler düzenlenecektir.  

RESİM ŞENLİKLERİ 

 Farklı ilçelerden gelen öğrencilerin beraber çalışmalar yapılması sağlanmalıdır. 

 Bu şekilde farklı yerlerden gelen öğrencilerin birbiriyle tanışıp kaynaşması sağlanacaktır.  

 Örneğin değişik okullardan gelen öğrenciler farklı gruplara ayrılarak diğer okullardan gelen 

öğrencilerle grup oluşturup çalışma yapabilirler. 

RESİM/MÜZİK ŞENLİKLERİ 

 Resim ve müzik öğretmenleri şenlikler ile diğer etkinlikler konusunda toplantılar yapmalıdır. 

Resim ve müzik etkinlikleri aynı günde ancak farklı saatlerde gerçekleştirilmelidir.  

Örneğin önce müzik dinletisi yapılarak, resim sergisinin dinletinin ardından yapılması, sergi 

sırasındaki müziğin ise gerekirse bant kaydı olması daha verimli olabilecektir  

Bu şekilde öğrenciler her iki etkinlikten de zevk alarak yararlanabilecektir. 

Enstrüman çalabilen her müzik öğretmeninin etkinliklere katılımının sağlanması, şenlikler 

için daha yararlı olacaktır. 

 

DİĞER ÖNERİLER 

FOTOĞRAF SERGİSİ 

• Çeşitli yerlere geziler düzenlenerek öğrencilerin  gittikleri yörelerin fotoğraflarını 

çekmeleri ve çektikleri bu fotoğraflar ile fotoğraf şenliği ya da fotoğraf sergisi 

açmaları sağlanabilir 

SANAT ŞENLİĞİ  
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• Tüm okulların kendi kategorilerinde katılacağı  resim, müzik, halk oyunları, tiyatro 

v.b. sanatsal çalışmaların sunulacağı bir sanat şenliği yapılabilir. 

                Bu şenlik yıl içerisindeki diğer etkinliklerde de görev alan öğretmen ve öğrencileri 

zaman açısından daraltmaması için  

      1. Dönemin sonlarında da yapılabilir. 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI GELİŞTİRME GRUBU ÇALIŞTAY RAPORU 

Bu Benim Eserim Yarışma Projeleri:  

Ekim Ayının  ilk haftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Bu Benim Eserim Yarışma  Proje 

çalışmalarının takibi seçimi ve yönlendirilmesinin sağlanması amacıyla  Bir şube müdürü 

başkanlığında iki Matematik ve iki Fen Bilimleri  öğretmenlerinden oluşan “Bu Benim 

Eserim Proje Çalışma ve Yönlendirme Kurulu” kurulması sağlanır.  

Bu kurul; rehberlik edecek öğretmenlerin yararlanması için örnek projelerin hazırlanarak 

ARTBAP Web sitesinde yayınlanması , gerek duyulması halinde “ Proje Nasıl Hazırlanır?” 

seminerlerinin verilmesi, İlde hazırlanan projelerin değerlendirilmesi, Proje posterlerinin 

hazırlanması, bilim şenliğinde salonun düzen ve tertibi, bölge sergisine katılacak 

öğretmenlere rehberlik etme işlemlerini yürütür. 

Bu Benim Eserim Yarışma Projeleri ile ilgili Genişletilmiş Zümre Öğretmenler Kurulunda 

ilgili ders öğretmenleri projelerin hazırlanmasında öğrencilerin teşvik edilmesi, yeterli ve 

tutarlı projelerin oluşabilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi, öğrencilerde proje 

hazırlama istek ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması konularında yapılacak çalışmaların neler 

olacağı ile ilgili görüşmeler yapılır ve ortak kararlar alınır.  

• İlimizde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesini Proje ortağı yaparak Üniversitenin bilgi 

ve birikimlerinden faydalanarak  projeler hazırlamak, projelerin daha bilimsel, geçerli 

projeler olmasına katkı sağlayabilecektir.  

 

TÜBİTAK Projeleri:  

TUBİTAK Projelerinin koordinesi ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde bir şube 

müdürü başkanlığında ilgili okul müdürlerinden oluşan“TUBİTAK Projeleri Koordinasyon 

Kurulu” oluşturulur. Bu Kurul İl genelinde TUBİTAK süreçlerini takip eder ve gerektiğinde 

okul yönetimlerini bilgilendirir.  

TÜBİTAK projeleri ile ilgili Genişletilmiş Zümre Öğretmenler Kurulunda ilgili ders 

öğretmenleri projelerin hazırlanmasında öğrencilerin teşvik edilmesi, yeterli ve tutarlı 

projelerin oluşabilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi, öğrencilerde proje hazırlama 

istek ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması konularında yapılacak çalışmaların neler olacağı ile 

ilgili görüşmeler yapılır ve ortak kararlar alınır. 

Ekim ayının ikinci haftasında okul yönetimlerince TÜBİTAK tarafından belirlenen branşlarda 

okul proje uygulama ve bilgilendirme toplantıları yapılır ve belirlenen branşlarda en az bir 

proje hazırlanması için okul idaresi ve öğretmenleri tarafından öğrencilerin teşvik edilmesi 

sağlanır. 
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Okul bünyesinde, bir önceki dönemlerde hazırlanan projeler yıl boyunca okulda sergilenerek 

diğer öğrencilerin bilgilendirilmesi ve teşviki sağlanır. 

TÜBİTAK projeleri hazırlama ve sunuş aşamasında öğretmen ve öğrencilerin yeterli bilgiye 

sahip olabilmeleri için üniversite bünyesinden yeterli donanıma sahip akademisyenlerle 

işbirliği yapılır. İhtiyaç doğrultusunda akademisyenler tarafından seminerler verilir. 

Proje sayısı yerine proje niteliğinin ön plana çıkarılması yararlı olacaktır. Projelerin nasıl 

değerlendirileceği konusunda Bölge Koordinatörleri ile işbirliği içerisinde seminerlerin 

düzenlenmesi faydalı olacaktır. 

Proje Değerlendirme Sonuçlarının Bölge Koordinatörlükleri tarafından ayrıntılı bir şekilde 

hazırlanması ve sonuçların sadece öğrenciler tarafından değil ,danışman öğretmenler 

tarafından da görülebilmesi faydalı olacaktır.   

Bölge Sergilerine proje konusunda istekli olan öğrencilerin götürülmesi öğretmen ve  

öğrencilerin motivasyonunu arttıracaktır.  

Proje hazırlamanın okullar arasında bir yarış olmaktan çıkarılması, öğrenci fikirlerinin daha 

ön planda olmasını ve danışman öğretmenlerin proje hazırlamaya istekli olan öğrencilere daha 

çok zaman ayırmasını sağlayacaktır. 

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları  

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Programına “http://bilimiz.tubitak.gov.tr” resmi web 

sitesinden başvurunuzu yapmalısınız. 

TÜBİTAK Bilim Fuarları’nın düzenlenmesi, bir yandan öğrencilerinizin bilimle buluşmasını 

sağlayarak soru sorma, problem çözme ve toplum karşısında kendini ifade etme 

yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunacak, öte yandan okulunuzda idare, öğrenci, 

öğretmen ve veli işbirliği açısından olumlu bir ortam oluşmasına yardımcı olacaktır. 

BİLİM  ŞENLİĞİ; 

Her yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen tarihte ilimizde bilim şenliği düzenlenir. 

Bilim Şenlikleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince de düzenlenebileceği gibi, İlçeler İl Bilim 

Şenliklerine de katılabilirler. 

Bilim Şenlikleri açılış ile birlikte uygun alan/salonlarda 3 gün olarak düzenlenir. 

Bilim şenliğine; Bu benim eserim yarışma Projeleri, TÜBİTAK Projeleri, Teknoloji ve 

Tasarım dersi Yarışma Projeleri ile Meslek Liseleri yılsonu tanıtım ve üretim sergileri katılır.  
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TOPLUMSAL HİZMET ÇALIŞMALARINI GELİŞTİRME  GRUBU 

Turan AKSAKAL                                                        Öğretim Görevlisi 

Ayten AKAY                                                               Okul Müdürü 

Sema AYDIN ÇELİK                                                   Okul Müdürü 

İslam OKUR                                                                 Okul Müdürü 

Asuman KARAGÖZ                                                    Müdür Yardımcısı 

Osman ÜSTÜN                                                           Sınıf Öğretmeni  

Umut Çağlar YAŞAR                                                  Sınıf Öğretmeni  

Figen KAYA Matematik                                             Öğretmeni 

Pınar KESKİN                                                             Özel Eğitim Öğretmeni 

Derya                                                                            Veli 

Arzu Ece OKUR                                                           Veli  

AMAÇ:  

     Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun 

çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde 

çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına 

yer verilir.  

     Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü 

çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma 

planlarına ve projelere göre yaptırılır.  

     

 

 PROJE ÖNERİLERİMİZ  

1)    4. Sınıf öğrencileri 1. Sınıf öğrencilerinden “Bu benim Kardeşim” birer kişiye 

abla/ağabey sorumluluğu verilerek okulların açılmasını müteakip oryantasyon dönemi türünde 

bir aylık sürede günde bir kez kardeşi ile ilgilenerek okula ve arkadaşlarına uyum sağlamasına 

yardımcı olmasını sağlamak. 

 2)  “Oyuncaklarımı Paylaşıyorum” projesi kapsamında kullanılabilir durumdaki 

oyuncaklarını okuldaki diğer arkadaşları ile paylaşmak.  

3 )Okuduğu kitapları sınıf/okul kütüphanesine getirip bağışlamak 

4) “Çevrem Temiz” kampanyası ile öğrencinin yaşadığı çevrede temizliğe dikkat edilmesini 

ağlamak için kendisinin yaşam çevresinde temizliğe dikkat etmesini sağlamak 

5) “Bu Ağaç Benim” projesi düzenleyerek okulun bahçesinde ya da öğrencinin belirleyeceği 

bir yerdeki ağaca bakım yapmak 
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6)“Pil Kumbarası” projesi düzenleyerek okullarda atık pillerin bir kutuda toplanmasını 

sağlayarak atık pilleri değerlendirmek 

7)“Sağlıklı Büyüyorum” projesi kapsamında kişisel bakım ürünleri( diç macunu, diş fırçası, 

sabun vb) temin edilerek kardeş köy okulundaki öğrencilere ulaştırmak 

8)“Hayalimdeki Parkım” projesi kapsamında bulunulan yerleşim yerindeki okullardan birkaç 

temsilci seçilerek bir heyet oluşturulup yakın çevredeki park/çocuk parkları gezilerek bu 

parklarla ilgili görüş ve önerilerini yetkili kurum amirlerine iletmek. 

9)“Okul Kumbaram” projesi kapsamında okulun uygun bir yerine görsel çekiciliği olan büyük 

bir kumbara yaptırılır. Öğrenciler harçlıklarından bir miktar ayırıp buraya aktarır. Belirli 

zamanlarda açılan kumbarada biriken para okulun ihtiyacı için veya okuldaki ihtiyaç sahibi 

olan kişiler için harcanır. 

10)“Geçmiş Olsun” Projesi kapsamında öğrenciler uygun zamanda hasta ziyareti 

gerçekleştirerek hediye götürüp şifa dileklerini iletirler( Yakın çevredeki bir hastaya veya 

hastaneye). 

11)“Röportaj Yapıyorum”  projesi kapsamında okul çevresindeki esnaf-kurum-kuruluş 

çalışanlarının okuldan beklentileri ile ilgili röportaj yapılır ve bu bilgiler okul 

panosunda/internet sitesinde paylaşılır. 

12)Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanmaya dikkat çekmek için öğrenciler arasında 

“Tekerleme Şenliği” düzenlenir. 

13) “Doğru Yazıyorum Doğru Okuyorum” projesi kapsamında çevredeki reklam veya tanıtım 

tabela afiş vb. yazılardaki yazım yanlışlarını tespit edip bildirmek. 

14) “O An” projesi kapsamında çevrelerinde şahit oldukları ilginç anıları  fotoğraf veya 

videolar çekip bunun sunumunu yaparlar.  

15)Yakın çevresinde gördüğü sorunları tiyatro ile dile getirme. 

16) Sen Ben, Ben Sen” projesi kapsamında görme-bedensel-duyma sıkıntısı olan insanları 

anlayabilmek için belirli bir süre onların yaşadığı gibi davranmak   

17) Özel mülk kapsamına girmeyen ancak hemen hemen herkesin yararlanabileceği hazine 

arazisine ( yol kenarları vb) o yörede yetişebilecek türdeki meyve ağacı dikmek ve bakımını 

yapmak. 

18)Trafik kurallarına uymanın gerekliliği konusunda bilgilendirici video gösterisi yapmak. 

Trafik kurallarına uymayanların karşılaşacakları durumu drama yöntemi ile göstermek. 

19)Okul bahçesine geleneksel oyun şekilleri (Sek sek, köşe kapmaca vb.) çizmek. 

20)Okulun bahçe duvarlarında çeşitli derslere ait bölümler oluşturmak (Türkçe-Matematik-

Sosyal vb.) 

21)“Yaşlılara Telefon Kullanmayı Öğretiyorum” projesi kapsamında çevrelerinde telefon 

kullanmayı etkin şekilde bilmeyen ve bu konuda yardıma ihtiyacı olan yaşlılara yardımcı 

olmak, onların telefonda ihtiyaç duyduğu acil telefon numaralarını kaydetmek. 
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22) “Ekmek İsrafına Son” kampanyası düzenlenerek kurumuş ama küflenmemiş ekmeklerin 

değerlendirilmesi ile ilgili broşür ve afiş düzenlenerek aileleri  bu konuda bilgilendirmek. 

23)Kamu kurum ve kuruluşlarının süreli-süresiz yayınlarının okul-kurum müdürlüklerince 

temin edilerek bu yayınların belediye minibüs durağı dolabı ve kahvehane gibi yerlere 

öğrencilerce dağıtımının yapılması 

24)Çevrelerinde yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere günlük işlerinde yardımcı olmak. 

25) “Bu Eser Hepimizin” projesi kapsamında çevrelerindeki tarihi eserlerin korunmasının 

gerekliliği konusunda okuldaki ve çevredeki insanları bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak. 

26)“Nesli Tükenmemeli” projesi kapsamında yaşadığımız yörede nesli tükenme tehlikesi olan 

hayvanların korunması hakkında okuldaki ve çevredeki insanları bilgilendirici faaliyetlerde 

bulunmak. 

27)“Benim Adım Ne?” projesi kapsamında Bulunduğu yerde bulunan parklardaki ağaçların 

isimlerini ilgili ağaçlara etiketle asmak. 

28) Şehir merkezi girişinde ve şehrin merkezi bir yerinde o yerleşim yerine ait büyük ölçekli 

ve yeterince ayrıntılı bir yerleşim yeri haritasının ilgili kurumlarca yerleştirilmesini sağlamak. 

29) Kızılay Derneği ile irtibata girerek okul bünyesinde “Annem Babam Kan Veriyor Sağlıklı 

Oluyor” kampanyası düzenleyerek ailelerinin kan bağışında bulunmasını sağlamak. 

30)“Biz Birlikteyiz” projesi kapsamında çevremizde engelli bireylere belirli bir zaman 

aralığında ( hafta veya aylık) belirli bir süre ( 1-2 saat veya daha fazla) ayırarak o günümüzü 

onlarla birlikte geçirmek. 

31)Sanatsal becerisi olan veliler ile öğrencilerden oluşan bir grup oluşturularak okulda diğer 

veli ve öğrencilere yönelik sanatsal etkinlik (resim sergisi, müzik dinletisi, şiir gecesi, halk 

ozanları gecesi vb.) düzenlemek 

32) Okulun açılışının ilk ayı içinde “Güz Şenliği” yapılacak, bu şenlikte veliler çocukları 

adına yarışmalara katılacak ve hakem heyeti çocuklardan oluşacaktır. (Şenlikte çuval yarışı, 

kaşıkta yumurta taşıma, halat çekme yarışı, sandalye kapma, asılı ipte elma yeme yarışı, ses 

yarışması, gece gündüz, evet hayır, değiştir,  

33) Velilerin yetenekli olduğu alanlardaki derslerde derslerin bir bölümüne velinin katılımını 

sağlayarak velilerin okul ile işbirliğinin artırılmasını sağlamak. 

34)Tema Vakfı ile irtibata girerek tema vakfının etkinliklerine katılmak 

35)AFAD ile iletişime geçerek doğal afetlerle ilgili öğrencileri bilgilendirici tatbikat 

yaptırmak 
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SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLERİ GELİŞTİRME GRUBU 

  Kitap Tanıtım,   

 Masal Anlatma Şenliği,  

 tiyatro,   

 satranç,  

 Geleneksel Çocuk Oyunları ve  

 Akıl Oyunları gibi etkinliklerin planlanması.  

KATILIMCI LİSTESİ  

Okt. İsmail AKHANLI Artvin Çoruh Üniversitesi 

Latif 

YILMAZTÜRK Müdür Gençlik Spor Müdürlüğü 

Önder TEKİN Müdür 7 Mart İlkokulu 

Hikmet TİRYAKİ Müdür Yardımcısı Hüsnü Ciner İlkokulu 

Melek Seda 

BAYYURT Türkçe Öğretmeni Artvin İmam-Hatip Ortaokulu 

Kübra HALLAÇ Sınıf Öğretmeni Çoruh İlkokulu 

Elif YAMAN Türkçe Öğretmeni Atatürk Ortaokulu 

Çiğdem AKYÜZ Veli Karadeniz Bakır İlkokulu 

Tuğra AKYÜZ Öğrenci Karadeniz Bakır İlkokulu 

 

        Kitap tanıtım yarışması Öğrencilerimizin  kitap okuma alışkanlığı ve kitap okuma 

sevgisini kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir. 

• Yarışma 3 kategoriden oluşmaktadır. 

•  1. Kategori 3. 4  Sınıflardan,  2. Kategori 5, 6,7 ve 8. Sınıflardan, 3. Kategori 9,10,11 

ve 12. sınıflardan oluşmaktadır. 

• Öğrencinin yaşına, seviyesine uygun bir kitap seçilecektir.  
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• Seçilen kitabın yazarı hakkında bilgi toplanacaktır.  

• Her kategori kendi arasında yarışacaktır. 

 Kitap tanıtım yarışmasında süre 5-7 dakika arasında anlatım olacaktır.  7 dakikayı 

geçen öğrenciden, geçtiği her dakika başına, ortalamasından 1 puan silinecektir. 

• İl finallerinin farklı ilçelerde yapılması. 

MASAL ANLATMA ŞENLİĞİ  

Masal, yarışma amacı dışında ilçe içerisinde İlkokul 1-4 sınıf öğrencilerinin katılacağı masal 

anlatma şenliği şeklinde yapılmalı, şenlikte tüm katılımcılar ödüllendirilmelidir.  

TİYATRO ŞENLİĞİ  

Bütün sosyal faaliyetlerin ikinci döneme sıkıştırılmasını engellemek için tiyatro 

sahnelemelerini liselerin seçeceği zamanlarda yapılması:  

Her lise kendi sahneleyeceği oyunu kendisi belirleyip, öncesinde uygunluğu açısından ‘‘eser 

inceleme komisyonuna’’ göndermelidir.  

SATRANÇ  

 Okulların satranç faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için gençlik hizmetleri 

ve spor il müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliği ve yerel imkanlar 

dahilinde fiziki koşulların oluşturulması, 

 Mevcut satranç imkanlarını verimli şekilde kullanmasına destek vermek için 

öğretmenlerimize sertifika alabileceği satranç öğreticiliği ve hakemliği kurslarını 

düzenlenmeli.  

 Türkiye Satranç Federasyonun il temsilciliklerinde il geneli yarışmalar tertiplenmekte 

olup bu müsabakalara öğrenciler teşvik edilmeli bu yarışmalarla aynı amaca hizmet 

eden okullar arası il birinciliği satranç turnuvaları düzenlenmesi yerine, yarışmaların 

ilçenin kendi içerisinde okullar arası turnuvalar düzenlenmelidir.  

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI 

 Günümüz çocukları akıllı telefon ve bilgisayarlara yükledikleri oyunlarla vakit 

geçirmektedir. Bu durum geleneksel çocuk oyunlarının unutulup kaybolmasına neden 

olmaktadır.  

 Yöremizin geleneksel çocuk oyunlarının tespiti ve yaşatılması için, gerekli çalışmalar 

yapılmalı, geleneksel çocuk oyunları şenlikleri daha da yaygınlaştırılmalı. 

  İlimizdeki bütün okullar farklı tarihlerde geleneksel çocuk oyunları şenliği 

düzenlemeli.  
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AKIL OYUNLARI 

Zeka oyunları : zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi     

kolaylaştıran , çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. Bu metot yıllar öncesinde 

ileri bir öğreti metot’u olarak okullarda her seviye de öğretilmektedir. 

Zeka Oyunları ile Kazanılan Beceriler 

 -Akıl yürütme 

 -Problem çözme 

 -İletişim 

 -Türkçeyi doğru ve etkili kullanma 

 -Eleştirisel düşünme 

 -Yaratıcı düşünme 

 -Araştırma 

 -Karar verme 

 -Bilgi teknolojilerini kullanma 

 -Girişimcilik 

 -Özgüven becerisi  

Zeka oyunlarının önemini kavrayan Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2013 Öğretim yılında 5. 

sınıflardan başlamak üzere 5-6-7-8.sınıflarda eğitim –öğretim müfredatına koyarak 

uygulamaya başlamıştır. Akıl oyunları müfredat programını hazırlamada Milli Eğitim  

Bakanlığı  Talim ve Terbiye Kuruluna her türlü destek ve katkıyı yapmıştır. 

          İlimizdeki  okullarımızda Zeka Oyunları Eğitmeni yetiştirmek için     ve ücretsiz dergi 

için  TBT (Türkiye Beyin Takımı) ile irtibat kurularak okullarımızda Zeka oyunları dersi 

yaygınlaştırılmalıdır.  

 

          Abdulcelil KAHVECİ 

İl Milli Eğitim Müdürü 


