
 

 

  



 

 

1 

 

 

SUNUŞ ..................................................................................................................................................... 2 

GİRİŞ ........................................................................................................................................................ 3 

İYİ ÖRNEKLER .......................................................................................................................................... 3 

Kendin Yap Kendin Oyna Projesi – Zübeyde Hanım Anaokulu ............................................................ 3 

Deniz Altı Projesi – Millî Egemenlik Anaokulu .................................................................................... 5 

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI ................................................................................................................ 7 

YEREL PROJELER ...................................................................................................................................... 8 

Artvin’de Başarıyı Arttırma Projesi (ARTBAP) ..................................................................................... 8 

‘Ahde Vefa: İlk Öğretmenim’ Projesi ................................................................................................. 10 

Engelleri Birlikte Aşalım Projesi (EBAP) ............................................................................................. 11 

Üretelim Öğretelim Proje Yarışması ................................................................................................. 11 

Okul Öncesi Ve Yetişkinlere Yönelik Boyama Kitabı Renklerle Artvin ............................................... 12 

AB PROJELERİ ........................................................................................................................................ 12 

HELP (How to Educate Pupils with Lower Possibilities) .................................................................... 12 

Farklı Öğretim Metotları, Güçlendirir Yarınları ................................................................................. 14 

TÜBİTAK PROJELERİ ............................................................................................................................... 15 

4006 Projeleri .................................................................................................................................... 15 

4007 Projeleri .................................................................................................................................... 15 

47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması .............................................................. 16 

SEMİNER, KONFERANS ve DİĞER ETKİNLİKLER ..................................................................................... 17 

III. Artvin Eğitim Çalıştayı .................................................................................................................. 17 

Prof. Dr. Hasan AYIK Semineri ........................................................................................................... 18 

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği ................................................................................................. 19 

Yaratıcı Drama Eğitimi ....................................................................................................................... 20 

Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN Seminerleri................................................................................................ 21 

Akran Arabuluculuğu Eğitimleri ........................................................................................................ 22 

Öğretmenlere Yönelik Soru Hazırlama Teknikleri Kursu ................................................................... 23 

‘Mevlana ve Hoşgörü’ Konulu Söyleşi ............................................................................................... 24 

Aile Eğitimi Kurs Sertifika Programı .................................................................................................. 25 

Ziyaretler ............................................................................................................................................... 26 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Abdulcelil KAHVECİ’nin İskebe Anadolu Lisesinin Pansiyonunu Ziyareti 26 

İl Millî Eğitim Müdüründen Anlamlı Ziyaret ...................................................................................... 27 

Ahde Vefa: İlk Öğretmenim Ziyaretleri ............................................................................................. 28 

İLETİŞİM ................................................................................................................................................. 30 

 



 

 

2 

 

 

 

 

SUNUŞ  
 

Gelişen dünyamızda kamu kurum ve kuruluşları, işleyişlerini stratejik yönetim ve planlama 

çerçevesinde gerçekleştirmektedirler. Ülkemizde de özellikle “Kamu Mali Yönetimi” alanında 

yapılan düzenlemelerle ülke vizyonunun gerçekleştirilmesi açısından köklü bir değişime 

gidilmiştir. Bu bağlamda yapılan reformları istenilen düzeyde sonuçlandıracak çalışmalar, 

oluşturulan AR-GE Birimleri tarafından yürütülmektedir. AR-GE birimlerinin kurulmasının temel 

amacı; özü itibariyle ortak paydası büyük olan faaliyet ve projelerde tekrarların önlenmesi; 

kaynakların etkin ve verimli kullanılması; uzmanlık, tecrübe ve birikimin aktarılması için 

çalışmaların tek elden aynı ekip tarafından yürütülmesini sağlamaktır. Artvin İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü AR-GE birimi kurulduğu günden bu güne kadar yaptığı proje ve çalışmalarla 

yetkinliğini kanıtlamış, gerek ulusal gerekse uluslararası fonlardan sağladığı hibelerle başarılı 

çalışmalara imza atmıştır. AR-GE Birimi yürüttüğü yerel, ulusal ve uluslararası projelerle; eğitim-

öğretim faaliyetlerinin kalitesinin artmasına destek olmanın yanında öğrenci, öğretmen ve 

yöneticilerimizin kişisel gelişimlerine de katkı sağlamıştır. AR-GE Birimi tarafından hazırlanan 

2010-2014 Stratejik Planı başarıyla uygulanmıştır. 2015-2019 Stratejik Planı ise Bakanlığımızın 

vizyonu ve temaları doğrultusunda hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. AR-GE birimimizin, 

öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin ortaya koyduğu güzel çalışmaların bir araya 

getirildiği AR-GE bülteni 4. sayısının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma 

teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.  

 

Abdulcelil KAHVECİ 
 İl Millî Eğitim Müdürü 
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GİRİŞ 

Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi ile Projeler Ekibinden oluşan Artvin İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 1843555 sayı ve 08.05.2014 tarihli "İl Millî Eğitim 

Müdürlükleri AR-GE Birimleri Yönergesi" kapsamında görev yapmakta, Bakanlığımızın eğitim 

stratejileri doğrultusunda bölgemizin ve ilimizin ihtiyaçlarına göre çalışmalar gerçekleştirmekte, 

eğitim alanındaki sorunlarına yönelik projeler geliştirmektedir. Ayrıca, ilgili kapsam 

doğrultusunda altı ayda bir Ar-Ge Bülteni çıkarmaktadır. Ocak 2016 bültenimizde, 

Müdürlüğümüze bağlı okullardaki iyi örnek oluşturabilecek sanatsal, sportif ve kültürel 

etkinlikler, stratejik plan çalışmaları, AB ve TÜBİTAK projeleri, yerel projeler ve düzenlenen 

diğer etkinlikler ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. 

İYİ ÖRNEKLER 

Kendin Yap Kendin Oyna Projesi – Zübeyde Hanım Anaokulu 

Zübeyde Hanım Anaokulu Yıldızlar Sınıfı Öğretmeni Gülten Önal’ın hazırlamış olduğu projede 

günlük hayatımızda tükettiğimiz malzemeleri artık materyal olarak kullanan, düşünen, üreten, 

oynayan ve oynatan bireyler yetiştirmek için öğrencilerin oyuncaklarını kendilerinin yapması 

amaçlanmıştır. Son yıllarda tüketen toplumlardaki nesillerin yaşantısındaki doyumsuzlukların 

önüne geçmek maksadıyla çöp olarak nitelendirdikleri malzemeleri kullanarak oyuncaklar 

ortaya çıkarmak isteğiyle projeye başlanmıştır. Öncelikle proje hakkında veli bilgilendirme 

toplantısı yapılarak çocuklarda ve ailelerde artık materyal bilincine dikkat çekilmiştir. Haftanın 

belirli günlerinde artık materyalleri kullanarak öğrencilerin kendilerine özgü ürünler 

(oyuncaklar) ortaya çıkarmalarına imkân tanınmış ve bu oyuncaklarla oyunlar oynamaları 

sağlanmıştır. Haftada bir gün “Oyuncaksız Oyun” günü olarak belirlenmiştir. Oyuncaksız Oyun 

gününde sınıftaki oyuncaklar kaldırılmış, öğrencilerin sadece artık materyaller ile oynaması 

sağlanmış ve öğrencilerin nesneleri alışılmışın dışında kullanarak sosyal, duygusal, dil, bilişsel 

gelişimine katkıda bulunulmuştur. Çocukların hayal dünyalarını yansıtan ve somut olarak 

ellerine almalarını sağlayan “Hayalimdeki Oyuncak” alt başlığı ile çocuklardan hayallerindeki 

oyuncakların resimlerini çizmeleri istenmiştir. Çizdikleri resimler dolgu oyuncaklar ve kuklalar 

haline getirilerek somutlaştırılmıştır. Projenin sonunda öğrencilerin yaptığı oyuncaklar Vali 

Yardımcısı Önder COŞĞUN ve İl Millî Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ’nin açılışını yaptığı 

sergide velilere, öğretmenlere ve öğrencilere gösterilmiş, ardından öğrencilere hediye 

edilmiştir.  
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Zübeyde Hanım Anaokulu Öğretmeni Gülten ÖNAL’ın hazırladığı “Kendin Yap Kendin Oyna” 

Projesi, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen, Türkiye’nin 22 ilinden 475 projenin katıldığı "Sosyal Girişimci 

Öğretmenler Proje Yarışması"nda üçüncülük ödülü almıştır.  
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Deniz Altı Projesi – Millî Egemenlik Anaokulu 

Millî Egemenlik Anaokulu Güller Sınıfı Öğretmeni Ayşe PORSUK’un hazırladığı, “Denizler 

kirlenmesin, yarınlar susuz kalmasın” sloganıyla oluşturulan Deniz Altı Projesinde çocuklarda 

çevre bilinci geliştirmek, onların suyun hayatımızdaki önemini anlamalarını sağlamak,  doğayı, 

hayvanları ve insanı seven bireyler olmalarının yollarını öğretirken onlara yeni ve farklı bilgiler 

edindirmek amaçlanmıştır. Proje süresince aileler de minik öğrencilerle beraber çalışmalarda 

aktif yer almıştır. Projenin hayata geçirilmesi için öncelikle aileler projeyle ilgili bilgilendirilmiş, 8 

hafta 8 gün süren proje boyunca her hafta bir veli sınıfa davet edilmiş ve etkinliklere katılımı 

sağlanmıştır. Etkinliklerde her hafta bir deniz canlısı oyunlarla, sanat etkinlikleriyle ve dramayla 

öğrencilere tanıtılmıştır. Ayrıca, ailelerden çocuklarıyla balık tutmaya gitmeleri, evde 

çocuklarıyla birlikte balık yemeği pişirmeleri istenmiş, böylece onlarla nitelikli zaman 

geçirmeleri sağlanmıştır. Son aşamada ailelerin çocuklarıyla evde yaptıkları yemeklerin ve sınıfta 

yaptıkları etkinliklerin fotoğraflarından oluşan “Balık Yemekleri” kitabı ve “Balıklar Dünyası” 

kitabı yayımlanmıştır. Ayrıca, İl Millî Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ’nin katıldığı bir 

programda öğrenciler hazırladıkları balık kostümlerini bir defileyle ve oyunlarla sergilemiş, 

yaptıkları etkinlikleri bir sergiyle ailelerine, öğretmenlerine ve İl Millî Eğitim Müdürü KAHVECİ’ye 

sunmuşlardır. 
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STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI 
Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak stratejik plan çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığının 16/09/2013 sayılı Genelgesi ve ekinde yer alan 2015-2019 Stratejik 

Plan Hazırlık Programı ile Ekim 2013 tarihinde başlatılmıştır. Bu kapsamda İl Stratejik Plan 

Koordinasyon Ekibimizce yürütülen çalışmalar ve MEB Stratejik Planlama Uzman görüşleri 

doğrultusunda yoğun bir çalışma ile Müdürlüğümüzün 2015-2019 yıllarına ait Stratejik Planı 

hazırlanarak Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının Onayına sunulmuştur. 

Müdürlüğümüzün onaylanan planı Valilik Olur’u alınmasının ardından Aralık ayında web sitemiz 

üzerinden tüm paydaşlarımızla paylaşılmak üzere yayımlanmıştır ve ayrıca kitap hâline 

getirilerek tüm ilçelere dağıtımı yapılmıştır. 

 
Stratejik Plan Hazırlık Programı kapsamında; Durum Analizi, Geleceğe Yönelim ve İzleme 

Değerlendirme konuları ile ilgili Merkez başta olmak üzere 7 ilçede genelge ekinde yer alan 

takvim doğrultusunda eğitimler verilmiştir. Öncelikle, tüm okul ve kurumlarımız Stratejik 

Planlama Üst Kurullarını ve Stratejik Planlama Ekiplerini oluşturmuş, daha sonra bu ekipler 

aldıkları eğitimler doğrultusunda kendi okul ve kurumlarının Durum Analizi raporlarını 

hazırlamış, bu raporların ışığında da stratejik planlarının bel kemiği olan Geleceğe Yönelim, 

Maliyetlendirme ve son olarak da İzleme Değerlendirme bölümlerini hazırlayarak stratejik plan 

sürecini tamamlamışlardır. Okulların/Kurumların stratejik planları ASKE ekibimiz tarafından 

incelenip, planında eksiklik olanların planları düzeltilmek üzere okullara/kurumlara iade 

edilmiştir. Planını bitiren okullar/kurumlar ise okullarının web sayfalarında stratejik planlarını 

yayınlamışlardır.  

Planımız her altı ayda bir izleme, yılda bir ise performans destekli değerlendirme ile 

incelenecektir. Ayrıca merkez ve ilçe tüm okulların izleme ve değerlendirmeleri ekibimiz (ASKE) 

tarafından yapılacak olup eğitimler de birimimiz tarafından verilecektir. 
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YEREL PROJELER 

Artvin’de Başarıyı Arttırma Projesi (ARTBAP) 

İlimizin eğitim başarısının arttırılması amacıyla 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde 
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce oluşturulan, kısa adı ARTBAP olan “ilköğretim ve lise başarı 
arttırma projesi”, il genelinde tüm sınıflar düzeyindeki resmi/özel okul ve kurumlarımızda 
uygulanan bir projedir. Projenin on dört ana teması bulunmaktadır. 
Bunlar: 
 

1. Ayın yüksek performanslı okulunun belirlenmesi 
2. İl genelinde ortak yıllık plan uygulaması 
3. Eğiticilerin Eğitimi 
4. Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi verilmesi 
5. Veli Bilinçlendirme ve Ev Ziyaretleri 
6. Okul Mekânlarının Etkili ve Verimli Kullanılması 
7. Ders ve Sınavlara Hazırlık Kurslarının Açılması  
8. Değerler Eğitimi 
9. Ölçme Değerlendirme Birimi Oluşturulması 
10. Ünite Kazanım İzleme Sınavları 
11. Kitap Okuma Seansları 
12. Satranç, Mektup, Şiir, Öykü, Masal, Kompozisyon Yazma ve Günlük 
Tutma  Etkinlikleri 
13. Öğrencilerin Eğitim Gördükleri Alanda Sınava Girmelerinin Teşvik 
Edilmesi  
14. Annem Babam Okula Başlıyor Projesi 
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Ayrıca, ARTBAP kapsamında öğrencilere özgüven ve sorumluluk duygusu kazandırmak, sağlıklı 
iletişim kurma becerilerini geliştirmek, toplumsal olaylara karşı duyarlılıklarını arttırmak, 
kaynaşma ve dayanışma ruhunu benimsetmek amacıyla il genelinde tüm sınıflar düzeyindeki 
resmi/özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğrenim gören öğrenciler için bu yıl gerçekleşecek 
çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Sosyal Etkinlikler Takviminde 
planlanmıştır.  
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‘Ahde Vefa: İlk Öğretmenim’ Projesi 

Artvin´de Başarıyı Arttırma Projesi (ARTBAP) kapsamında, Artvin Valiliği ve PTT 
Başmüdürlüğünün destekleriyle İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projede 
öğretmenlerimize duyulan sevgi ve vefayı anlatmak üzere il genelinde düzenlenen projede ilk 
öğretmenine veya sevdiği bir öğretmene duygularını anlatmak isteyen 7’den 70’e herkes 
etkinliğe katılım gösterdi. Okullarımız, öğrencilerinden bir "etkinlik tanıtım grubu" oluşturarak 
kurumları ve Artvin halkını hem projenin içeriğine dair bilgilendirdi hem de Artvin PTT Baş 
Müdürlüğü tarafından etkinliğimiz için özel tasarlanmış olan mektup kağıtlarını ve 
kartpostallarını dağıtarak projeye katılım sağlamaları için davet etti.  
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Engelleri Birlikte Aşalım Projesi (EBAP) 

Engelleri Birlikte Aşalım Projesi (EBAP) toplumun engellik konusunda bilinç düzeyini ve 

duyarlılıklarını arttırmak, engelliliğin nedenleri, önlenmesi, engelli bireylerin sosyal hayata 

entegre olması, ailelerin engelli bireylerin eğitimi konusunda bilinçlendirilmelerini sağlamak 

amacıyla Artvin’de Başarıyı Arttırma Projesi (ARTBAP) kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Hâlen devam eden projenin hedef grubunu il genelinde tüm 

sınıflar düzeyindeki resmi/özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğrenim gören öğrenci, bu kurum 

ve kuruluşlarda çalışmakta olan öğretmen ve diğer çalışanlar, diğer eğitim kurum ve 

kuruluşlarında yer alan çalışanlar ile Artvin halkı oluşturmaktadır. Proje kapsamında 

düzenlenen ve düzenlenecek olan faaliyetler şunlardır: 

 Aile danışmanlık hizmetleri verilmesi 

 Resim/Afiş yarışması yapılması 

 Öykü yarışması yapılması 

 Proje yarışması yapılması 

 Engelli sınıflarında öğretmenlik yapan eğitimcilerin başarı öykülerinin 
derlenmesi 

 Engelli bireylerin akran desteği alması 

 Engelli bireylerin farkındalığını artırmak için kurslar açılması 

 Engelli bireylerin sosyalleşmesinin sağlanması 

 Özel eğitim alanın ve projenin tanıtılması 

Üretelim Öğretelim Proje Yarışması 

Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik düzenlenen  “Üretelim-Öğretelim 
Proje Yarışması’’ Artvin genelindeki okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim  
kurumlarında görev yapan tüm öğretmenleri kapsamaktadır. Bu proje, öğretmenlerin,  eğitim 
süreci içerisinde öğrencilerinin eğitim-öğretime katılımlarını ve başarılarını artırmaya yönelik 
proje tabanlı eğitim anlayışı doğrultusunda eğitim materyalleri geliştirmeleri amacıyla 
düzenlenmiştir. 
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Okul Öncesi Ve Yetişkinlere Yönelik Boyama Kitabı Renklerle Artvin 

Artvin ilinde eğitim öğretim başarısını artırmak ve eğitimin içerisinde yer alan bütün öğelerle 

geleceğe güçlü adımlar atmak için öğrencilerimizin hayal güçlerini güçlendirecek ve kendilerini 

daha iyi ifade etmelerini sağlayacak etkinlikler oluşturmak amacı ile birçok projeye imza attık.  

Aynı zamanda ilimizde farklı etkinlikler gerçekleştirerek eğitim ve öğretim konuları kapsamında 

farkındalık yaratarak çağdaş ve yenilikçi eğitim anlayışını uygulamak öncelikli hedeflerimiz 

arasında yer almaktadır. 

“Okul öncesi Ve Yetişkinlere Yönelik Boyama Kitabı, Renklerle Artvin” projemizle hedefimiz 

Artvin ilinin kültürel, tarihi, turistik, doğal ve yöresel değerlerini simgeleyen figürleri içeren 

boyama kitapları, boya kalemleri üreterek bunların ilimizdeki ve diğer illerdeki anaokulu 

öğrencilerine ve öğretmenlerine gönderilerek farkındalık oluşturulacaktır. Basılması 

öngörülen boyama kitapları okul öncesi ve yetişkinler için olmak üzere iki seviyededir. Boyama 

kitaplarında yer alacak olan figürler anket çalışması sonucunda belirlenmiştir.  

Kitaplarımız 81 ilde yer alan tüm okul öncesi eğitim kurumlarına gönderilecek ve projemiz ile 

ilimizin tanıtımı ile bölgede gelişmekte olan turizm sektörüne katkı sağlayacaktır 

AB PROJELERİ 

HELP (How to Educate Pupils with Lower Possibilities) 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Avrupa Bakanlığı kontrolünde Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından koordine edilen Erasmus+ projeleri kapsamında Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

ARGE birimi tarafından hazırlanan 175,544,00 Avro hibeli Dezavantajlı Öğrencilerin Eğitimi  

(“How to Educate Pupils With Lower Possibilities” Development of ICT-Aided Teaching 

Materials and Methodology to Enhance Digital and Entrepreneurial Competences for Pupils In 

Disadvantageous Position (10-18 Years of Age) for Use in Laptops and Iphones) isimli proje 200 

başvuru arasından Türkiye’de kabul edilen 17 proje arasında yer aldı. 2 yıl sürecek proje 

kapsamında 10-18 yaş aralığında yer alan sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerimizin 

dijital ve girişimcilik yeterliliklerini geliştirmek ve artırmak adına BİT ( Bilişim teknolojileri) 

destekli Öğretim Materyalleri ve Metodoloji Geliştirilmesi için Laptop ve Iphone uygulamaları 

geliştirilecektir. 

Koordinatörlüğünü üstlendiğimiz proje kapsamında ilk ziyaret İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde 

gerçekleşti. 18-20 Ocak 2016 tarihleri arasında İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde düzenlenen 

proje çalışmasında ortaklarımız Macaristan, Romanya, İtalya ve Slovakya’dan temsilciler 

projenin yürütülmesine katkı sundular. Çalıştayın ardından Valilik, Belediye, Artvin Çoruh 

Üniversitesi ve proje ortağı okulumuz Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesine ziyarette 

bulunuldu. 
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Farklı Öğretim Metotları, Güçlendirir Yarınları 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Avrupa Bakanlığı kontrolünde Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından koordine edilen Erasmus+ projeleri kapsamında Hopa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan 67,000 Avro hibeli “Farklı Öğretim Metotları, Güçlendirir Yarınları” isimli 

okul hareketliliği projesinin amacı, öğretmenlerin pedagojik ve mesleki olarak gelişmesi ve 

eğitimde kalitenin artması için en temel ihtiyaçları öğrencilerin bireysel farklılıklarını bir 

zenginlik olarak değerlendirip bu farklılıkları kullanarak öğrenebilecekleri en uygun  

eğitim metodunu kullanmalarını sağlamaktır.  

Öğretmenler, teorik olarak öğretim metotları eğitimi almış olmalarına rağmen uygulama 

aşamasında yetersiz kalabilmektedirler. Öğretmenlerin karar verme, çözüm üretme, takım 

olarak çalışma, bireysel farklılıklarını kullanarak farklı yaklaşımlar getirebilme yeteneklerini 

kullanabilmeleri için eğitime problem çözme yönteminin adapte edilmesi gerekmektedir. Bu 

öğretim metodu sayesinde öğrenciler hayat boyu kullanacakları yeteneklerini geliştirmiş 

olacaktır. Konsorsiyum üyesi okullarımızda çoğunlukla kalabalık sınıf ortamında eğitim 

verilmekte, öğrencilerin farklı bireysel özellikleri sebebi ile öğrenim süreci sekteye 

uğramaktadır. Öğrenme faaliyetlerinin verimli olabilmesi, her bir öğrencinin farklı yaklaşımlar 

getirebilmesi ve hayat boyu kullanabileceği yetenekler geliştirmesi için problem çözme 

metodunun uygulanabilir olması gerekmektedir. Bu bağlamda konsorsiyum üyesi okullarımızda 

eğitim veren öğretmenlerimizin tecrübe ve farklı uygulamaları deneyimleme eksikliği 

bulunmaktadır. Öğretmenlerimizin Avrupa'da uygulanan problem çözme tekniklerini 

öğrenmesi ve bizzat deneyimlemesi bu eksikliği giderecek ve dolayısıyla eğitimin kalitesi artmış 

olacaktır. Farklılıkların ön plana çıktığı değişen dünya düzeninde yeni nesil öğrencilerin en 

önemli ihtiyacı problem çözme metodunun Avrupa'da gözlemlenmesi, deneyimlenmesi ve 

akabinde ülkemizde uygulanması ile giderilmiş olacaktır. 

Hopa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Hopa Köprücü Ortaokulu, Hopa Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi, Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi ve Hopa Yavuz Selim Ortaokulunun 

ortak olarak yer aldığı projede ilk hareketlilik Mayıs ayında AB üyesi ortağımız Çek 

Cumhuriyeti’nin VOS, SOSP a G kurumunda gerçekleşecektir. 
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TÜBİTAK PROJELERİ 

4006 Projeleri 

5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi 

alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının 

sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir 

ortam oluşturmayı amaçlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 

il genelinde 14 okulumuz başvuruda bulundu ve Mayıs-Haziran aylarında fuarlarını 

düzenlediler. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için açılan başvurular sonucunda ise başvuru 

sayımız bir önceki yıla göre %378 artış göstererek 53 okulumuz bilim fuarı düzenlemek için 

başvuruda bulundu.  

               

 

4007 Projeleri 

Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-

teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar 

çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların 

temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama 

ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme 

Programının 2016 yılı çağrısına Müdürlüğümüz de “Fikirler Fabrikası” adı altında kapsamlı bir 

bilim şenliği projesi hazırlayarak başvuruda bulundu. Proje teklifi için Artvin Çoruh Üniversitesi 

ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. 
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47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca lise öğrenimine devam etmekte olan 

öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, 

çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak 

amacıyla Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, 

Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Teknolojik Tasarım ve Tarih alanlarında düzenlenen 

ortaöğretim öğrencileri proje yarışmasına 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilimizden toplam 

188 proje için başvuruda bulunulmuştur.  
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SEMİNER, KONFERANS ve DİĞER ETKİNLİKLER 

III. Artvin Eğitim Çalıştayı 

İlimizde eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak amacıyla yapılacak çalışmaları planlamak, 

eğitimle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmek, eğitim-öğretim alanında yapılacak 

olan çalışmalara ışık tutmak, eğitimin niteliği ile ilgili gelişme ve değişimlere ilişkin durum tespiti 

yapmak, eğitim-öğretimin niteliğini olumsuz etkileyen eksiklileri gideremeye yönelik öneriler 

geliştirmek, öğrenme-öğretme sürecinin planlı bir şekilde yürütülmesi ve ortak bir bakış açısı 

altında “Artvin Başarıyı Artırma Projesi”  (ARTBAP) başlığı altında her yıl düzenlenen eğitim 

çalıştayının üçüncüsü Eylül ayında düzenlendi. Artvin Çoruh Üniversitesi başta olmak üzere 

eğitimle bağı bulunan kamu kurum kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın da katkıda 

bulunduğu çalıştay 15 akademisyen, 218 öğretmen, 21 veli, 12 öğrenci ve çeşitli kurum ve 

kuruluşlardan 7 temsilci olmak üzere toplam 273 kişinin katılımıyla, 19 masada 

gerçekleşti. Çalıştay sonunda her masa çalıştığı konuyu tüm katılımcılara sunum olarak aktardı. 

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde açılış programı yapılan çalıştay üç gün sürdü. 
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Prof. Dr. Hasan AYIK Semineri 

Öğretmenlerin mesleki eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğünün programı doğrultusunda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile Anadolu İmam-Hatip Liseleri ve İmam-Hatip Ortaokullarında 

görev yapan tüm branşlardaki öğretmenlerin mesleki çalışmaları kapsamında Artvin Çoruh 

Üniversitesi Hopa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan AYIK Eylül ayında Artvin İmam Hatip 

Ortaokulu konferans salonunda “Eğitimde iz bırakan şahsiyetlerden Mahir İZ” konulu seminer 

verdi. Mahir İZ’in edebiyata ve eğitime sunduğu katkılara değinen Prof. Dr. Hasan AYIK 

öğretmenlere çok kitap okumayı, güler yüzlü olmayı, sabırlı olmayı, kusurları örtmeyi ve 

öğrencilerin özel dünyalarıyla ilgilenmeyi tavsiye etti. 
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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği 

İl Millî Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ, İl Halk Sağlığı Müdürü  Dr. Abdullah GÜLEÇ, Artvin 

Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İbrahim DUZCAN, İmam Hatip  Ortaokulu Müdürü Salih 

CÖMERT ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü 

dolayısıyla ARTBAP Değerler Eğitimi kapsamında hastanede yaşlıları ziyaret ederek  hediyeler 

sundular. Hastane ziyaretinin ardından evde bakım hizmeti alan yaşlılar evlerinde ziyaret edildi. 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Abdulcelil KAHVECİ,  etkinliğe katılan çocuklara makamında hediyeler 

vererek onlarla sohbet etti. Yaşlılara  karşı duyarlı olup  sorumluluk bilinciyle yaklaşmanın 

gereğini vurgulayarak bu etkinliğe sağladıkları katkıdan dolayı öğrencilere teşekkür etti. 
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Yaratıcı Drama Eğitimi 

ARTBAP kapsamında  Eylül 2015 tarihinde düzenlenen Artvin III. Eğitim Çalıştayı kapsamında 

yapılan çalışmalardan biri olan "Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Faaliyetlerini Geliştirme" başlığı 

altında alınan kararlara dayanarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, okul ve kurumlarımızda 

görev yapan öğretmenlerimizden görüş alınarak, 23-27 Kasım tarihleri arasında Öğretmenevi 

ve ASO Müdürlüğünde “Yaratıcı Drama Eğitimi Kursu” düzenlendi. 40 saat süren kursa gönüllü 

olarak katılan 37 öğretmene yaratıcı drama eğitimi Trabzon Rehberlik Araştırma Merkezi 

Rehber Öğretmeni Ümmühan PEKBÜYÜK tarafından verildi. 
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Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN Seminerleri 

Eylül ayında yapılan Artvin 3.Eğitim Çalıştayı’nda alınan kararlar ve Artvin’de Başarıyı Arttırma 

Projesi (ARTBAP) doğrultusunda ilimize Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN davet edildi. 

Artvin Nihat Gökyiğit Kültür ve Kongre Merkezinde, saat 10.00’da Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN’ın 

12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği “Aklını Kullan, İçindeki Gücü Uyandır” adlı 

söyleşiye; İl Millî Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan 

GÜRAY, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Programın başından sonuna 

kadar büyük beğeni ve heyecanla izlenen programın sonunda son sınıf öğrencileri AÇIKALIN’a 

çiçek takdim etti. 

Saat 18.00’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda, “Avuçlarımızdaki 

Gelecek: Çocuklarımız” konulu söyleşiyle Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN öğretmenler ve velilerle 

buluştu. Programa Artvin Vali Yardımcısı Önder COŞĞUN, İl Millî Eğitim Müdürü Abdulcelil 

KAHVECİ, okul yöneticileri, öğretmen ve veliler katıldı.  

Prof.Dr. Aytaç AÇIKALIN’ın 7-10 Aralık 2015 tarihleri arasında İl merkezi, Arhavi, Ardanuç, Hopa, 

Ardanuç, Borçka, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde düzenlenen paylaşım sohbetleri,  üç binin 

üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş oldu. 
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Akran Arabuluculuğu Eğitimleri 

Günümüz toplumlarının en çok ihtiyaç duydukları değerlerden biri, belki de en önemlisi, 

bireylerin anlaşmazlıklarını barışçıl yollardan çözebiliyor olmasıdır. Tüm dünyada bu amaçla 

kullanılan Arabuluculuk, bireylere günlük hayatta karşılaşacakları her türlü anlaşmazlık ve 

uyuşmazlık karşısında, o anlaşmazlığa ve uyuşmazlığa taraf olanların kazan-kazan anlayışı ile 

yani kaybedenin olmadığı yaratıcı çözümler sunmayı öğretmektedir.  

Arabuluculuğun okullarda uygulanmaya başlamasıyla çocuklara sorunlarını nasıl çözebilecekleri 

öğretilmeye başlanır. Okullarda uygulanan bu eğitime Akran Arabuluculuğu Eğitimi denir. Akran 

Arabuluculuk Eğitimiyle, ders öğretmenleri, öğretim için daha fazla zaman kazanmakta,  okul 

idaresi,  küçük münakaşalarla uğraşmaya daha az zaman harcamaktadır. Öğrenciler ise 

kendilerini okulun bir parçası olarak hissetmektedir. 

Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Artvin’de Başarıyı Arttırma Projesi (ARTBAP) 

kapsamında rehber öğretmenlere yönelik Akran Arabuluculuğu Eğitimleri 14 Aralık Çarşamba 

günü Artvin Öğretmenevinde başladı. Formatör Öğretmen Bilal ÖZCAN tarafından verilen ve 

ilimizde görev yapan 40 rehber öğretmenin katıldığı Akran Arabuluculuk Eğitimleri beş gün 

boyunca devam etti. Eğitime katılan rehber öğretmenlerimiz bu uygulamayı okul ortamlarında 

yaygınlaştıracaklar, neticede öğrencilerin akranlarıyla ve diğer bireylerle ilişkilerinde çok olumlu 

sonuçlar alınacaktır.  
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Öğretmenlere Yönelik Soru Hazırlama Teknikleri Kursu 

Artvin’de Başarıyı Arttırma Projesi (ARTBAP) kapsamında öğretmenlere yönelik planlanan 

hizmet içi eğitim faaliyetleri doğrultusunda Soru Hazırlama Teknikleri Kursu düzenlendi. 23 

Aralık 2015 Çarşamba günü saat 15.00’te Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonunda 

açılışı yapılan kursta Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice KUMANDAŞ tarafından kursa katılan 

öğretmenlerle birlikte uygulamaya dönük doğru-yanlış, eşleştirme, kısa yanıtlı, boşluk 

tamamlama ve çoktan seçmeli soru türleriyle ilgili uygulamalı etkinlikler yapıldı.  
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‘Mevlana ve Hoşgörü’ Konulu Söyleşi 

Artvin’de Başarıyı Arttırma Projesi (ARTBAP) Değerler Eğitimi kapsamında İl Müftülüğü ve İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle “Mevlana ve Hoşgörü” konulu söyleşi Artvin Fen Lisesinde 

gerçekleştirildi. Artvin İl Müftüsü Kemal UÇKUN tarafından gerçekleştirilen söyleşide 

UÇKUN,  niçin hoşgörülü olmamız gerekiyor sorusunu Mevlana’dan verdiği örneklerle ifade etti. 

Öğrencilerin ilgiyle izledikleri programın sonunda Artvin Müftülüğü tarafından seçmeli Kuran-ı 

Kerim, Hazreti Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler seçmeli derslerini seçen öğrencilere 

Kuran-ı Kerim, Kuran-ı Kerim Cep Meali ve İslam İlmihali hediye edildi. 
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Aile Eğitimi Kurs Sertifika Programı 

İlimiz merkez ilçede Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce; 7 Mart İlkokulu, Vakıfbank İlkokulu, 

Çoruh İlkokulu ve Gazi Ortaokulunda açılan 7-11 ve 12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurslarına katılan 

kursiyerlerden 70 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayıp belge almaya hak kazanan 48 kursiyere 

sertifikalarını Vali Yardımcısı Önder COŞĞUN, İl Millî Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ,  Millî 

Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kemal ÇALIŞKAN ve okul müdürleri verdi. Aile eğitimlerinin 

önemine vurgu yapan Abdulcelil KAHVECİ; Aile Eğitimlerine katılan velilere, kurs öğretmenleri 

Karadeniz Bakır İlkokulu Müdürü Cevat ÜNAL’a ve Vakıfbank İlkokulu öğretmeni Gül KÖSE’ye 

teşekkür etti. 

2014-2015 eğitim-öğretim yılında toplam 190 velinin Aile Eğitim kurslarına katılmıştır ve 2015-

2016 eğitim-öğretim yılında da bu kurslar devam etmektedir. Aile Eğitimi Kurslarına katılmak 

isteyen velilerin öğrencilerinin öğrenim gördüğü okullara müracaat etmeleri yeterlidir. 
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Ziyaretler 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Abdulcelil KAHVECİ’nin İskebe Anadolu Lisesinin 

Pansiyonunu Ziyareti 

 

1 Ekim Perşembe günü, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erkan EVRAN ve Şube Müdürü Sinan 

SOYLU ile birlikte İskebe Anadolu Lisesi pansiyonunu  akşam saatlerinde ziyaret eden İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Abdulcelil KAHVECİ, öğrencilerin ders çalışma ortamları, fiziksel aktivite ve 

sosyal faaliyet alanlarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Öğrencilerle ve belletici öğretmenlerle 

sohbet ederek yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. 

 

 

 

 

http://artvin.meb.gov.tr/www/il-milli-egitim-mudurumuz-abdulcelil-kahveci-iskebe-anadolu-lisesinin-pansiyonunu-ziyaret-etti/icerik/1015
http://artvin.meb.gov.tr/www/il-milli-egitim-mudurumuz-abdulcelil-kahveci-iskebe-anadolu-lisesinin-pansiyonunu-ziyaret-etti/icerik/1015
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İl Millî Eğitim Müdüründen Anlamlı Ziyaret 

 
İl Millî Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ ve Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Erkan EVRAN, 

emekli öğretmen Cemalettin GÜLTEKİN’i evinde ziyaret etti. 

Kars Öğretmen Okulundan mezun olan Cemalettin GÜLTEKİN 30 yıldan fazla bir süre 

ülkemizin çeşitli bölgelerinde ve Artvin’de öğretmenlik görevini yaptıktan sonra emekli oldu.  

 

http://artvin.meb.gov.tr/www/il-milli-egitim-muduru-abdulcelil-kahveci-savsat-ilcesinde-incelemelerde-bulundu/icerik/1029
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Cemalettin GÜLTEKİN, kendilerini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ’ye 

teşekkür etti. Ziyarette Cemalettin GÜLTEKİN’in kızı İskebe Anadolu Lisesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmeni Sevure DEDEAĞAOĞLU da bulundu. 

 

   
 

   
 

Ahde Vefa: İlk Öğretmenim Ziyaretleri 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce uygulanan olan  Ahde Vefa: İlk Öğretmenim etkinlikleri 

kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ,  Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Erkan 

EVRAN, İskebe Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte Artvin ilinde ikamet eden ve gerek ilimizde 

gerekse ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yaptıktan sonra emekli olan 

öğretmenlerimizi evlerinde ziyaret ettiler. 

Ziyaretlerde emekli öğretmenlerimize, öğrenciler tarafından çiçek takdim edilerek, 

öğretmenler günü kutlandı.  
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