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SUNUŞ

 

        Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 1843555 sayılı ve 08 /05/ 

2014 tarihli Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme Yönergesi doğrultusunda 

müdürlüğümüz AR-GE biriminin hazırlamış olduğu AR-GE bültenimizin 7.sayısı ile 

sizlerle birlikteyiz.  

        Bir toplumun geleceğini, en çok, o toplumu oluşturan insanların niteliği etkiler. Bu 

nedenle eğitim sisteminin nitelikleri çok önemlidir. Çünkü, eğitim sistemi, girdisi ve çıktısı 

insan olan açık bir sistemdir. Girdi olan insan kaynağının nitelikleri sistemin işleyişini 

etkilerken,  çıktı olan insan kaynağının nitelikleri de toplumun gelecekteki özelliklerini 

doğrudan etkiler. Bu yüzden de hedeflerimizi ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli her 

çeşit kaynak ihtiyaçlarımızı; bu hedeflerimize ulaşmak için yapabileceğimiz faaliyetleri  

doğru tespit etmemiz çok önemlidir. Faaliyetlerin amaca uygun belirlenmesi ve etkili bir 

şekilde uygulanması, hedeflere ulaşma oranını yükseltecektir.  

         Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Ar- Ge Birimi de, müdürlüğümüzün ve bize 

bağlı okul ve kurumların bu yönde yapacağı çalışmaları planlama, yürütme ve sonuçlarını 

değerlendirme aşamalarında öncülük, rehberlik, bilgilendiricilik ya da bazen kontrol 

görevlerini yerine getirmektedir. Bu bülten, bu amaçla yaptıkları çalışmaların ve bu 

çalışma sonuçlarının örneklerini içermektedir. Bültenin hazırlanmasında ve içerikte yer 

alan etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, bundan sonraki 

çalışmalarında başarılar dilerim. 

                                                                                                       Yaşar DEMİR 

                                                                                            Bartın İl Milli Eğitim Müdürü



 

   

 

 

 

GİRİŞ 

AR-GE BİRİMİ 

               Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 1843555 sayı ve 

08.05.2014 tarihli ‘’İl Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Yönergesi’’ 

kapsamında görev yapmaktadır. Birimimiz ‘’Araştırma, Stratejik Planlama ve 

Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE)’’ile ‘’Projeler Ekibi (PE) olmak üzere 2 ekip 

halinde (2+2) toplam dört kişiyle çalışmalarını yürütmektedir. 2017 yılı ikinci 6 

aylık dönem için  Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak 

hazırladığımız e-bültende sırasıyla; 

                    

                   1.Giriş - Sunuş  

                   2. Eğitimde İyi Örnek/Örnekler 

                   3.Stratejik Planlama Çalışmaları 

                   4.Bizden Haberler 

                   5.Ulusal Projeler/Yarışmalar 

                   6.AB Projeleri 

                   7.TÜBİTAK Projeleri 

                   8. Eğitim Araştırmalarına ait çalışmalara yer verilmiştir.  

     

                2016-2017 eğitim –öğretim yılının 2.döneminin özeti olan bu sayıda yaptığımız         

çalışmaları sizlerle paylaşacağız. 

 

       BARTIN AR-GE olarak biliyoruz ki; çalışmak, araştırmak, üretmek        

güzel. 

                            İnanıyoruz ki; bilgiyi, beceriyi, deneyimi paylaşmak daha güzel. 
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 

ELLİBAŞ ORTAOKULUNDA “EĞİTİMDE ZAMAN YÖNETİMİ ve ZİLSİZ 

OKUL PROJESİ” UYGULAMASI 

Geleneksel eğitim uygulamalarının bir parçası olan, dersin başlangıç ve bitişinde 

çalan zil uyaranından vazgeçilerek;  öğrencilere özgüven, otokontrol ve sorumluluk 

kazandırmak amacıyla Ellibaş Ortaokulunda “Zilsiz Okul Projesi” uygulamasına geçildi. 

 

2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılında uygulamaya konulan “Eğitimde Zaman Yönetimi ve 

Zilsiz Okul” projesi ile;  

1- Öğrencilerimize “Ders zamanla sınırlı değildir.” bilinci kazandırmak, 

2- Okulumuzda ve çevremizde oluşan -zil sesinden kaynaklı- gürültü kirliliğini 

engellemek,  

3- Öğrencilerimize “sorumluluk” ve “güven” duygusunu aşılamak, 

4- Öğrencilerimize, okulda ve günlük yaşamda “otokontrol ve zamanı yönetme 

becerileri” kazandırmak, 

5- Öğrencilerimizin bir uyaranla değil de kendi iradeleriyle derslere giriş ve 

çıkışlarını sağlamak, 

6- Öğrencilerimize zamanı verimli kullanma alışkanlığını kazandırmak, 

7- Öğrencilerimizin dikkat ve konsantrasyon ile ilgili problemlerini azaltmak, 

8- Öğrencilerimizin isteyerek derse girmesini ve derslerin daha verimli geçmesini 

sağlamak, 

9- Derslerin zil sesi ile değil de öğrenci ve öğretmenlerimizin kararı ile bitirilmesi 

bilincini oluşturmak, 

10- Zil sonrası koridorlarda oluşan kargaşayı ve buna bağlı oluşabilecek kazaları 

engellemek, hedeflenmektedir.  

Okul Müdürü Yasin ÇIRLAK; “Uygulama öncesi sınıflara, koridor ve bahçeye 

saatler yerleştirildi. Konu ile ilgili tüm öğretmen, öğrencilere bilgilendirme yapıldı. 

Okulumuzda “Zilsiz Okul Projesi” başarılı bir şekilde yürütülmektedir.” dedi. 
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STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLIK VE UYGULAMA SÜRECİ 

         Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2015 – 2019 Stratejik Planı hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin maliyetlerinin belirlendiği 

2017 yılı performans programı hazırlıklarına Kasım 2016’da başlandı. Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın ve diğer illerin daha önce yaptığı performans program örnekleri ile 

performans programı hazırlama rehberi ve kamu idarelerince hazırlanacak performans 

programları hakkında yönetmelik incelenerek, müdürlüğümüz performans programının 

içeriği oluşturuldu. Programın başlangıcında yer alan istatistiki veriler birimlerden 

istenerek programın ilk bölümü tamamlandı. 

 

         Performans hedefi tablolarına 2017 yılı için alınacak amaç ve hedefler, MEB’in 2017 

yılı Performans Programındaki amaç ve hedeflerle paralel olarak alındı. Bu amaç ve 

hedeflere uygun olan ve müdürlüğümüz birimlerinin 2017 yılı içinde ilimizde 

gerçekleştirebilecekleri faaliyetler örnek olarak hazırlandı. Bu bilgiler Bartın İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Sayın Yaşar DEMİR’le paylaşılarak birim amirleri ve şefleriyle 

toplantı yapılmasına karar verildi. 
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        02/03/2017 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürümüz Yaşar DEMİR başkanlığında Ar – 

Ge birimi üyeleri, birim amirleri ve şefleriyle yapılan toplantıda, performans programının 

içeriği, amacı, birimlere düşen görevler, performans programının işlevi ile ilgili 

bilgilendirme yapıldı. Sorular cevaplandı ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. 

Toplantıdan sonra, tasarlanan program bölümlere gönderildi. İncelemeleri ve bölümleriyle 

ilgili kısımlarda yapılacak düzeltme ve eklemeleri yaparak Ar – Ge birimine geri 

göndermeleri istendi. Tüm bölümler hazırladığımız programda kendilerinin bu yıl 

yapabilecekleri faaliyetleri inceleyerek düzeltmeleri yaptılar ve yapacakları faaliyetleri 

belirleyerek birimimize bildirdiler. Gelen veriler toparlanarak düzenlendi ve performans 

programı son haline getirildi. Strateji Geliştirme bölümü ile ilgilenen İl Milli Eğitim 

Müdür Yardımcımız Mustafa ARSLAN ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Yaşar DEMİR’in 

onayına sunulan programa 15.05.2017’de de valilik onayı alındı. Bartın İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 2017 Yılı Performans Programı, 30.05.2017’de Bartın İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü web sitesinde yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Programın yürürlüğe 

konulduğu ve onaylandığı Mili Eğitim Bakanlığı’na, müdürlüğümüz birimlerine ve ilçe 

milli eğitim müdürlüklerine bildirilmiştir. 
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BİZDEN HABERLER 

Kurucaşile Maket Gemi Sergisi  

17.05.2017 tarihinde Kurucaşile Çok Programlı Anadolu Lisesi “Gemi Yapımı Alanı” 

tarafından “Maket Gemi Sergisi” düzenlendi. Sergide alan öğrencilerinin yıl boyunca 

yaptıkları maket gemi örnekleri yer aldı.  

Farklı dönemlere, coğrafyalara ve farklı kültürlere ait çeşitli büyüklüklerdeki gemilerin 

yanı sıra, gemi yapımının tarihçesi ile ilgili panolar, gemi yapımında kullanılan aletler, 

gemicilikte kullanılan düğüm örneklerinin yer aldığı sergi, okulun kapalı spor salonunda 

yapıldı.  
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YEREL PROJELER  

DEĞERLERİMLE BÜYÜYORUM 

 “Değerlerimle Büyüyorum Projesi”, ilimizde 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılı itibarıyla 

Merkez İlçemizdeki her tür ve kademedeki okulda yürütülmektedir. Proje, 2016 – 2017 

Eğitim – Öğretim Yılı başında revize edilerek 2016 – 2017 Eğitim – Öğretim Yılı için 

aşağıdaki takvim doğrultusunda uygulanmaya devam edilmiştir:  

YIL AYLAR İŞLENECEK DEĞER 

2
0

1
6

-2
0

1
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KASIM SORUMLULUK 

ARALIK SEVGİ- SAYGI 

OCAK HOŞGÖRÜ-EMPATİ 

ŞUBAT İYİLİK -YARDIMLAŞMA 

MART DOĞRULUK-DÜRÜSTLÜK 

NİSAN ÇEVREYE DUYARLILIK 

MAYIS EŞİTLİK-ADALET 

 

Proje yönergesi gereği okullar, çalışmalarını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda 

gerçekleştirdiler:  

 Proje, il çalışma planı doğrultusunda, öğrencilere sınıf içerisinde, okul ve aile 

ortamında örnek olay, hikayeler, kahramanları tanıma, oyunlar, etkinlikler, görsel 

sanatlar derslerinde konuyla ilgili resim -  karikatür yaptırma, tavsiye kitap ve film 

izletme gibi yöntemler uygulanarak gerçekleştirilebilir. Bu süreçte veli eğitimine de 

önem verilir. Veliler süreçle ilgili bilgilendirilir.  

 Yıl boyunca her ay işlenen değeri yansıtan resim, etkinlik örnekleri, fotoğraf, yazı 

vb. ay bitiminde okulun DEĞERLER EĞİTİMİ PANOSUNDA sergilenir.  

 Tüm okulla birlikte yapılan belirli gün ve hafta kutlamalarında, o ay üzerinde 

durulan değerle ilgili yazılı ve görsel paylaşımları yapılır.  

 Yapılan çalışmaların kalıcı olması ve çocukların aileleriyle paylaşması için okullar, 

yapılan etkinliklerin yer aldığı bilgilendirici broşürler bastırıp dağıtabilirler.  

 Ayrıca, yapılan çalışmalar okulun web sitesindeki “Değerlerimle Büyüyorum” 

linkine her ay yüklenir. Her ay değerle ilgili resim, kompozisyon ve münazara 

yarışmaları yapılır ve sonuçları tüm okula duyurularak dereceye girenlerin isimleri 

ve eserleri panoda bir sonraki ay sergilenir.  
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 Eğer mümkünse değerle bağdaştırılabilecek mekanlara gezi düzenlenebilir.    

 Ortaöğretim Kurumları Toplum Hizmeti kapsamında okulda yürütülecek 

çalışmaları “Değerlerimle Büyüyorum” projesi ile örtüşecek şekilde planlayıp 

uygulayabilirler.  

 Her bir değer ile ilgili olarak okullarda öğrencilerin bizzat içinde yer aldığı projeler 

geliştirilebilir. Değerler uygulamalarla pekiştirilebilir. 

Yapılan çalışmaların dönemlik raporları ve görsel örnekleri, müdürlüğümüz Strateji 

Geliştirme Bölümüne gönderildi. Okullarımızın çalışmalarından örnekler aşağıda 

sunulmuştur. 

   

 

GÖKKUŞAĞI ANAOKULU (ANAOKULU ÖRNEĞİ) 

İyilik ve yardımlaşma değeri ile ilgili olarak okulumuzda insani yardım kuruluşları 

tanıtılmış ve yardım kuruluşlarının işlevleri anlatılarak, örnek kuruluş olarak AFAD gezisi 

yapılmıştır. Gezide AFAD faaliyetleri çocuklara anlatılmıştır. Ayrıca, “Bir Gülümseme de 

Bizden – Yardım Kolileri” adlı proje çalışması yapılmıştır. Proje kapsamında 

ailelerimizden toplanan yardımlar posta ile yerlerine ulaştırılmıştır. 
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AKPINAR İLKOKULU ‘‘DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ’’ KAPSAMINDAN 

YARDIMLAŞMA VE İYİLİK DEĞERİ İLE İLGİLİ  

‘‘İYİLİK KUTUSU’’ ETKİNLİĞİ 

Etkinliğinin Adı: İyilik Kutusu 

Etkinliğin Amacı: İyilik ve yardımlaşmayı öğrenciler arasında yaygınlaştırmak. 

Etkinlikten Sorumlu Öğretmen: 2/A Sınıf Öğretmeni Esra YÜKSEL koordinesinde Tüm 

Sınıf Öğretmenleri 

Etkinlik Aşamaları: 

Okulumuzda öğrencilerin yaptıkları iyilikleri bırakabilecekleri bir iyilik kutusu 

yapılarak her öğrenciden yaptıkları iyilikleri sınıflarını ve ad soyadları ile beraber kağıda 

yazarak kutuya atmaları istendi. Yapılan iyilik sayısında herhangi bir kısıtlama 

bulunmamaktadır.  

Bir hafta boyunca ‘İyilik Kutusuna’  atılan iyilik kağıtları haftanın her Cuma günü 

tüm öğretmenler tarafından sınıflara göre tasnif edilerek; Bir hafta boyunca en çok iyilik 

yapan sınıf tespit edildi ve her haftanın sonunda, bu sınıfa HAFTANIN İYİLİK KUPASI 

verildi. Bu kupa bir sonraki haftalık tasnife kadar kazanan sınıfta durdu.    

             Her Cuma günü yapılan tasniflerde, bir hafta boyunca yapılan iyiliklerin içerisinde 

diğerlerine göre daha dikkat çekici ve etkili görülen bir iyilik, öğretmenler tarafından 

seçilerek bu iyiliği yapan öğrencilere çeşitli ödüller verildi. 

Etkinlik Değerlendirme: 

Öğrencilerimiz arasında iyilik ve yardımlaşma ile ilgili farkındalık arttı ve aynı 

zamanda yapılan iyiliklerin sadece insanlara yönelik olmadığı doğaya ve doğadaki tüm 

canlılara da iyilik yapılabileceğini de kavramış oldular. Yapılan etkinliğin 2017-2018 

eğitim öğretim yılında da devam etmesi kararlaştırıldı. 
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ELLİBAŞ ORTAOKULU (Ortaokul Örneği -1): Eşitlik ve Adalet Değeri ile ilgili 

münazara yapılmıştır. Münazara ile hem çocukların konuyu bir topluluk önünde zıt görüşe 

sahip kişiler karşısında anlatabilecek derecede bilgilerini arttırmaları hem de fikir 

tartışmalarının belli koşullar içinde karşılıklı saygı ile yapılabileceğini anlamaları 

hedeflenmiştir.  
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KIZILELMA ORTAOKULU(Ortaokul Örneği – 2) 

Çevreye duyarlılık değeri kapsamında öğrencilerde çevrenin önemini anlamaları ve 

duyarlılık gösterebilmeleri için sahilde öğrenciler tarafından temizlik çalışması yapılmıştır.  

 

               

Çevreye Duyarlılıkla İlgili Diğer Okullarımızdan Örnek Çalışmalar 
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KÖKSAL TOPTAN ANADOLU LİSESİ (LİSE ÖRNEĞİ): Köksal Toptan Anadolu Lisesi 

Değerlerimle Büyüyorum Okul Yürütme Ekibi, projeye ve değerlerin toplumsal yaşamdaki 

önemine, çocuklarımızın eğitiminde neden önemli olduğu konularına dikkat çekmek ve 

konuyla ilgili bilgilendirmeler yapmak için aşağıda örneği bulunan broşürü hazırlayarak 

veli ve öğrencilerine dağıtmışlardır. 
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Diğer okullarımızın yaptığı çalışmalardan birkaç örnek de aşağıda sunulmuştur: 

      

 

        



 

 

 
19 

TARİHİMİZDE İZ BIRAKANLAR 

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ocak 2017’den itibaren Bartın Merkez ortaokul ve 

liselerinde iki yıl uygulanması planlanan “Tarihimizde İz Bırakanlar” Projesi’ni  

başlatmıştır.  

PROJENİN AMACI 

 Öğrencileri; Türk Milletinin ve uluslararası toplumun hayatında; yaptıkları 

çalışmalarla, getirdikleri yeniliklerle, kazandıkları başarılarla, örnek davranışları ve 

insani değerleriyle ön plana çıkmış tarihimizin önemli kişileri hakkında 

bilgilendirmek, 

 Öğrencilerde, örnek alabilecekleri kişilerin hayatlarından örneklerle yaşam 

felsefelerinde ve gelecekle ilgili düşüncelerinde farkındalık yaratmak.  

 Topluma katkıda bulunmanın yolunun iyi bir eğitim, iyi insan özellikleri taşıma ve 

çok çalışmakla sağlanabileceğini örnekleriyle anlatmak. 

 Öğrencilere kendini tanıma, ailesine, çevresine, ülkesine faydalı olma bilinci 

kazandırmak.  

 Tarih, bir milletin hafızasıdır. Bu bilinçten hareketle geçmişten ders çıkararak 

geleceği şekillendirebilecek nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak.  

2016 – 2017 Eğitim – Öğretim Yılında Tanıtılacak Kişiler Şu Şekilde Planlanmıştır: 

 Yunus Emre 

 Prof. Dr. Cahit Arf 

 Nene Hatun 

 İbn – i Sina 

 Mimar Sinan 

 Necip Fazıl Kısakürek 

 Arif Nihat Asya 

 Fatih Sultan Mehmet 
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YUNUS EMRE 

13 ve 14. yüzyıllarda Anadolu’da yaşayan ünlü Türk Düşünür ve filozofu Yunus Emre’nin 

hayatı, felsefesi ve eserlerinin anlatıldığı program, Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi 

tarafından hazırlanmış ve 23.02.2017 tarihinde sunumu yapılmıştır. 

   

 

 

PROF. DR. CAHİT ARF 

1910 – 1997 yılları arasında yaşamış ünlü Türk matematikçi ve bilim adamı Prof. Dr. Cahit 

Arf’in yaşamı, eserleri ve bilim tarihimize yaptığı katkıları anlatan program, Köksal 

Toptan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanmış ve 06 Mart 2017 tarihinde sunulmuştur.  
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NENE HATUN 

1857 – 1955 yılları arasında yaşayan ve Erzurum’da bulunan Aziziye Tabyası 

savunmasında kahramanca savaşan kadın kahramanımız Nene Hatun’u anlatan program, 

Bartın Nene Hatun Kız İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanmış ve 23 Mart 2017 

tarihinde sunulmuştur.  

    

 

İBN – İ  SİNA 

980 – 1037 yılları arasında yaşamış; felsefe, müzik, tıp alanlarında eserler vermiş ve tıp 

alanındaki eserleri,700 yıl Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuş ünlü Türk 

bilim adamı İbn – i Sina’nın hayatı ve eserlerinin anlatıldığı program, Turgut Işık Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanmış ve 23 Mart 2017 tarihinde sunulmuştur.  
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MİMAR SİNAN 

1489'da Kayseri'nin Ağırnas köyünde dünyaya gelen, 1588'de İstanbul'da vefat eden, 

tarihimizin en önemli mimarı Mimar Sinan’ı tanıtan program Bartın Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi tarafından hazırlanmış ve 27 Nisan 2017 Perşembe günü sunulmuştur. 

    

 

 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğup; yazarlık, yayıncılık yaparak 25 Mayıs 1983'te 

İstanbul'da yaşamını yitiren ünlü şairimiz Necip Fazıl Kısakürek’i tanıtma ve anma 

programı Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi tarafından hazırlandı ve 02 Mayıs 2017 

tarihinde sunuldu. 
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ARİF NİHAT ASYA 

7 Şubat 1904'te İstanbul Çatalca'da doğup,çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği ve bir 

dönem de milletvekilliği yapan ve ünlü ”Bayrak” şiirini edebiyatımıza kazandıran bayrak 

şairimiz  Arif Nihat Asya’yı tanıma ve anma etkinliği Bartın Lisesi tarafından 

hazırlandı ve 09 Mayıs 2017 tarihinde sunuldu. 

    

 

FATİH SULTAN MEHMET 

30 Mart 1432 yılında Edirne’de doğan,19 yaşında tahta geçip 53 gün süren bir kuşatma ile 

İstanbul’u fethederek yeni bir çağ açan Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’i tanıtma 

etkinliği Bartın Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanmış ve 26 Mayıs 

2017 tarihinde sunulmuştur. 
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AB PROJELERİ 

E – TWİNNİNG PROJELERİ 

1.Kocareis İmam Hatip Ortaokulu 

TÜRKÜ TÜRKÜ TÜRKİYEM :Anadolu insanının hayata bakış açısını anlatan 

türkülerimizin öğrenciler tarafından hatırlamasını sağlamak, türküleri sevdirmek ve 

türkülerin ortaya çıkış hikayelerini anlatmak amacıyla Muğla’nın Yatağan ilçesi 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik Ortaokulu koordinatörlüğünde, 81 ili kapsayacak şekilde hazırlanan, 

“Türkü Türkü Türkiyem” E – Twinning Projesi 20 Şubat 2017 tarihinde başlatılmıştır.  

E-twinning kapsamında hazırlanan projenin, öğrencilerin öz güvenini 

desteklemesi, başarma duygusunu pekiştirmesi ve çocukların kendi kültürlerine karşı 

farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır. Bu proje; kültürler arası geçişin, dostluk, 

kardeşlik ve birlikteliğin yeniden can bulduğu, online ve ulusal bir türkü projesidir. 

Ülkemizin 81 ilinden yaklaşık 200 öğretmen ve 2000 öğrencinin ortak yürüttüğü ulusal bir 

proje olma özelliğini taşıyan 'Türkü Türkü Türkiyem' projesinde ilimizi, okul müdürü 

Ferhat AY ve İngilizce öğretmeni Mustafa MADEN koordinatörlüğünde Kocareis İmam 

Hatip Ortaokulu  temsil etmiştir. 

            Okulun 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan koro; ‘Taş Attım Kaşa Geldi’ adlı 

Bartın türküsünü seslendirerek projeye destek vermiştir. Ayrıca ilimizi tanıtan broşür, afiş, 

yöresel el sanatları ürünleri ve Cd’lerle öğrencilerimiz, ilimizin zengin kültürel değerlerini 

tanıtma fırsatı bulmuşlardır. Projemiz Muğla ilinde gerçekleştirilecek olan sergiyle son 

bulmuştur. Bu sergide, projede yapılan çalışmalar ve her ile ait yöresel ürünler tanıtılmıştır.  
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2.7 EYLÜL ANAOKULU 

Healthy Food is Yummy to My Mummy (SAĞLIKLI BESLENME) 

       Dengeli beslenme, insanın büyümesi, gelişmesi, bir ömür boyu sağlıklı ve verimli 

yaşaması için ihtiyacı olan besinleri gereken miktarlarda yiyip içmesidir. Vücut için gerekli 

olan besin türlerinden herhangi biri alınmadığında, büyüme ve gelişmenin sekteye uğradığı 

ve çeşitli hastalıkların ortaya çıktığı, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konan bir 

gerçektir. Bu nedenle yedikleriniz, güçlü ve zinde olmanızı sağlayarak, yaşam kalitenizin 

artmasını da sağlayabilir; sağlığınızı olumsuz etkileyerek yaşam kalitenizin düşmesine de 

sebep olabilir. Bu yüzden amacımız, çocuklarımıza ve ailelerine sağlıklı beslenmenin 

önemini kavratmak ve sağlıklı beslenme bilincinin küçük yaştan itibaren bir hayat tarzı ve 

alışkanlık olarak yaşamlarında yer almasını sağlamaktır.  

PROJE TANITIMI: 

        e-Twinning faaliyeti, Avrupa ülkelerinde yaşayan öğretmen ve öğrencilerin internet 

aracılığı ile herhangi bir konu üzerinde ortak projeler geliştirmelerini ve bu projeler 

aracılığı ile bilgi paylaşımı, bilgi teknolojilerinin kullanımı ve kültürler arası hoşgörünün 

gelişmesini hedefleyen bir uygulamadır.  

Bizler de 7 Eylül Anaokulu olarak, öğretmenimiz Semra TÜRKAY öncülüğünde bu 

projeye katıldık. 06.12.2016 tarihi itibari ile Polonya, Ukrayna, Arnavutluk, İspanya , 

Romanya, İtalya , Slovenya, Fransa, Portekiz ve Türkiye deki bir çok okulun ortaklığı ile 

oluşturulan ‘’ Healtyhy Food is Yummuy to My Mummy’’ adlı projede yer alarak aylık 

olarak verilmiş konu başlıklarını uygun etkinliklerin ise ait fotoğraf ve videoları 

öğretmenimiz adına açılan e-Twinning sayfasında yer verdik. 

PROJE HEDEFLERİ 

1.Günümüzde; sağlıklı beslenme, besinlerdeki katkı maddeleri, şişmanlığın sağlık üzerine 

etkileri konusunda çocukları ve velileri bilgilendirme.  

2.Anne-babaları özellikle büyüme-gelişme dönemindeki çocuklarına sağlıklı beslenme 

alışkanlıkları kazandırmak için ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme 

3. Aileler, çocukları ve gençleri, bir yandan aşırı kilo alımı ve obeziteden, bir yandan da 

kilo ve dış görünüş konusunda aşırı hassasiyetin getirebileceği yeme bozukluklarindan 

korumak için uğraşmaktadırlar. Bu konuda ailelere bilgi vererek onlara yardımcı olmak. 

4.Sağlıklı bir beslenme programında besin çeşitliliği önemlidir. Tek tip beslenmenin her 

zaman bir yönünün eksik ve vücuda zararları olan bir beslenme şekli olduğu 

unutulmamalıdır. Bu yüzden çocuklara ve ailelere besin çeşitliliğin önemini belirtmek 
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5.Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, kronik hastalıkların önlenmesi, vücut bileşimi ve 

ağırlığının kontrolü için düzenli fiziksel aktivite yapılmalıdır. Sağlıklı egzersiz yapabilmek 

için yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Bu konuda çocukları ve aileleri 

bilgilendirmek, 

6. Okul öncesi dönem, 'oyun çocuğu' dönemi de olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde ilk 

yaştan itibaren çocuk, giderek bağımsızlık kazanmaya başlar ve aile içinde değişmeye 

başlayan bir birey haline gelir. Bu sayısız gelişme ve değişme döneminde çocuğun yeme 

alışkanlıkları da doğrudan veya dolaylı olarak ailenin, özellikle anne ve babanın beslenme 

alışkanlıklarından etkilenir. Bu yüzden anne babanın bu konuda bilinçlenmesini sağlamak. 

ÇALIŞMA SÜRECİ 

1.PROJE İLE İLGİLİ TANITIM ÇALIŞMALARI 

Projeye uygun bir maskotun bulunması                                    

-Sağlıklı beslenme konusuna çocukların dikkatini çekebilmek için çilek kostümü dikildi ve 

sınıftan bir çocuğa giydirilerek tanıtım yapıldı. 

Tanıtım afişi hazırlanması 

-Çocuklarla birlikte besin piramidi hazırlandı. 

 

 

Velilere yönelik projeyi tanıtım ve yapılacak etkinlikleri açıklayan toplantı düzenlenmesi 

Yapılacak etkinliklerin belirlenmesi 

1.Ocak ayında sağlıklı yiyeceklerle ilgili tanıtımın yapılması ve çocuklarla beraber 

fiziksel aktiviteler yapılması 

-Sağlıklı yiyecekler ile ilgili kostümler hazırlandı ve kostümlere uygun şiirler dağıtıldı. 

Çocuklar, kostümlerini giyerek defile yürüyüşü yapıp şiirlerini söylediler. 

- Öğretmen, çocuklara besin piramidinin ne olduğu hakkında bilgi verdi. Sunumlar yaptı. 

Ardından çocuklarla beraber besin piramidi oluşturuldu.         

  -Çocuklar, oyun odasına alınarak müzik eşliğinde öğretmenleriyle beraber çeşitli fiziksel 

aktiviteler yaptılar. 
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-Doğa yürüyüşü yaptık. 

   

2.Şubat ayında yemek kitabı oluşturulması ve beslenme ile ilgili şarkı öğrenimi 

-Veliler ile ilgili yapacakları yemekler konusunda toplantı yapıldı. Daha çok kendi 

yöremizde yetişen yiyeceklerle yemek yapılması kararlaştırıldı. Aileler yemekleri 

çocuklarıyla beraber yaparak video çekimi yapıp öğretmene sundular. Ardından yapılan 

çalışmalar birleştirilerek yemek kitabı oluşturuldu. 

 

-Meyve -sebze şarkısı öğretmen eşliğinde çocuklara öğretildi ve video çekimi yapıldı. 

3.Mart ayında gezi düzenlenmesi ve konuyla ilgili resim yarışması yapılması 

-Sebzelerin ve yerli ürünlerimizin tanıtımı için pazara gezi düzenlendi. Orada çocuklar 

doğal üretim yapan köylülerimizi ürünlerini incelediler(Yumurta, süt, yoğurt, peynir, 

ıspanak, pırasa, tere, maydanoz, dereotu, kabak, ıspıt, kara lahana, marul). Ardından 

pazardan ıspanak alınarak okula dönüldü ve çocuklarla beraber ıspanaklı börek yapıldı. 
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-Sağlıklı beslenme konusu sınıflarda anlatıldı. Tüm sınıflar oyun odasına alınarak sağlıklı 

beslenme konulu resim çizdiler. Ardından resimler jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek 

1,2, ve 3. seçildi ve çocuklar ödüllendirildi. Resimleri, okul panosunda sergilendi. 

4.Nisan ayında yöresel sebze ve meyvelerin tanıtımı 

-Okulumuzun hobi bahçesine çilek diktik. 

  

Diyetisyen çağırılıp velilere sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmesi 

 

5.Renkli sandviçlerin hazırlanması ve yenmesi 

 -Meyve Salatası Yaptık 
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-Doğal yoğurtlarımızı yaptık ve Yedik. 

   

Yaprak Sarmalarımızı yaptık ve afiyetle yedik 

  

6.Haziran ayında çocukların  sağlıklı beslenme projesinde  öğrendikleriyle ilgili 

hikaye oluşturması(video çekimi) 

 7. Velilerin tarifleri ile oluşturulan ve okulumuz tarafından bastırılan Yemek Kitabı 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yaşar DEMİR’ e öğrencilerimiz tarafından 

sunuldu. 

   

BEKLENEN SONUÇLAR 

     Aileleri sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgilendirmek. Bu konu 

hakkında bilgilendikten sonra sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi bir yaşam tarzı haline 

getirmelerini sağlamak. E-twinning entegrasyonunu sağlayarak proje arşivi oluşturmak. 
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TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI SERGİLERİ 

      Kasım 2016’da çağrı metni yayınlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı çalışmaları 

tamamlanmış ve ilimizde 16 Mayıs – 07 Haziran 2017 tarihleri arasında toplamda 15 adet 

ortaokul ve lise ile bilim sanat merkezimiz fuar sergisi yapmışlardır.  

Çağrının Amacı:  

Bu çağrı, 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları 

doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yaparak, araştırmalarının 

sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunan bilim 

fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır. 

  

TÜBİTAK Bilim Fuarları ile hedeflenen genel amaçlar şunlardır:  

  Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik 

edilmesi,  

 Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,  

  Bilim kültürünün yaygınlaştırılması,  

  Okul ortamının öğrenilen, araştırılan ve dinamik bir yapıya dönüştürülmesi,  

 Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak genç 

bireylere kazandırılması, 

  Farklı gelişimsel, duyuşsal ve bilişsel seviyedeki her çocuğa proje yapma fırsatının 

sunulması, 

  Öğrencilere proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların 

yaratılması,  

 Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje yapmanın 

eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması,  

 Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının projelere eşit katılımının 

sağlanması,  

 Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve 

bulguların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak/yaşanarak 

anlamlaştırılmasının sağlanmasıdır.  

 

Çağrı metni gereği 5. ve 6. Bölge okullarımız en az 5 tanesi “Araştırma” projesi olmak 

üzere 10 adet proje;  1,2,3 ve 4. bölgede yer alan okullarımız ise en az 10 tanesi 

“Araştırma” projesi olmak üzere 20 adet proje hazırlamışlardır. Ar – ge birimi üyelerimiz 

fuarlara izleyici olarak katılmışlardır. Fuarlarımızda sergilenen ilgi çekici proje örnekleri 

aşağıda sunulmuştur. 
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BİLSEM  

 Bartın’da Denizcilik Konulu İnteraktif Etkinlik Panosu 

AMAÇ: Bartın’ın köklü gemicilik tarihini öğrencilere daha eğlenceli ve akılda kalıcı bir 

biçimde öğretmek. 

YÖNTEM:Bartın kütüphanesi ve başka kaynaklardan araştırma yaparak Bartın’da 

denizcilik faaliyetleri ile ilgili elde ettiğimiz verileri bir dosyada birleştirdik. Daha sonra 

bunları tahlil edip sentezleyerek bir özet çıkardık. Bu özetten elde ettiğimiz sorular 

yapacağımız interaktif panonun temelini oluşturdu ve ardından panomuzu süreç kısmında 

belirtildiği şekilde yaptık. 

SÜREÇ: Mdf levhamızı dikey tutarak birer santim yükseklikte kestiğimiz yuvarlak tahta 

parçalarını levhanın sol tarafına eşit aralıklarla yerleştirdik. Her bir parça için ayrı bir açı 

belirleyerek sekiz ayrı açıda kontak yuvası oluşturup bu kısımlara bakır telden kontaklar 

yaptık ve yönlerini sabitlemek için yukarıya bakan uçlarına birer sabitleyici pim 

yerleştirdik. Ardından aldığımız sekiz adet yirmilik pvc tapanın birer kenarlarını bu 

pimlere oturacak şekilde yukarıdan aşağıya kestik. Böylece tapaların bizim istediğimiz yön 

dışında takılmasını engellemiş olduk.  Sonra plastik tapalarımızın içlerine her biri ayrı bir 

kontağa karşılık gelecek şekilde farklı açılarda iletkenler yerleştirdik.  Böylece her tapanın 

yalnızca bir kontağı çalıştırmasını sağlamış olduk. Kontakların kenarlarına led lambalar 

yerleştirip elektrik bağlantılarını tamamladıktan sonra tapalarımızı farklı renklerde boyadık 

ve tapaları sol tarafta sabit tutmak için 3D yazıcımızdan sekiz adet yuva bastırıp yerlerine 

yapıştırdık. Kontakların karşılarına soruları ve tapaların da karşılarına cevaplarını çıktı 

alarak yapıştırdığımızda panomuz hazır hale geldi. Soruları cevaplayacak kişi cevabın 

bulunduğu tapayı sorunun bulunduğu kontağa yerleştirince led lamba yanıyor, yanlış bir 

tapa takarsa devre tamamlanmadığı için lamba yanmıyor. Bu şekilde interaktif bir 

eşleştirme panosuna sahip olduk. 

 SONUÇ: Elde ettiğimiz bilgileri kullanarak interaktif etkinlik panosunu hazırladık. Elde 

ettiğimiz bu pano soru ve cevapları değiştirildiğinde herhangi başka bir derse 

uyarlanabilmesiyle kullanışlı bir ders materyali oldu. Bu pano öğrencilerin bilgilerini 

eşleştirme tekniğini kullanarak test ediyor. 

PROJEDE YER ALAN ÖĞRENCİLER:  

Kıvanç KARAÜZÜM ,Salih Gökmen BAYKAN , 

 Şevval BULUT , Şuheda Nisa YÜKSEL 

Proje Danışman Öğretmeni: Emrah Bilge MERDİVAN 
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KOZCAĞIZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 

TÜR TAYİN ANAHTARI 
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DİĞER OKULLARIMIZIN SERGİLERİNDEN ÖRNEKLER 
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EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

 

 

           184355 sayılı ve 08.05.2014 Tarihli; Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma 

Geliştirme (AR-GE)Yönergesinin 7. Maddesinde belirtilen görevler doğrultusunda AR-GE 

birimi olarak incelemesi yapılıp, komisyon tarafından onay verilen araştırmalara aşağıda 

yer verilmiştir. 

OCAK  – HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE  İLİMİZ OKUL VE KURUMLARINDA 

YAPILAN  ARAŞTIRMALAR 

SIRA 

NO 

ARAŞTIRMA KONUSU 

1 Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Etik Davranışlarına İlişkin Ortaokul 

Öğrencilerinin Görüşleri 

2 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Milli Değerlerin Kazandırılmasında Somut 

Olmayan Kültürel Miras Etkinliklerinin Kullanımı 

3 Sesli Düşünme Stratejisinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu 

Anlama Becerilerine Etkisi 

4 İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zihinsel Sözlüğünü Geliştirmede Eğitsel 

Oyunların Etkisi 

5 Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeline Dayalı Yazma Öğretiminin Öğrencilerin 

Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerine, Yazma Başarılarına ve Kaygılarına 

Etkisi 
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6 

İlkokul, Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin 21. Yüzyıl 

Öğrenmeleri İçin Teknoloji Yeterliklerinin Öz – Değerlendirilmesine 

Yönelik Bir Tarama ve Ölçek Uyarlama Çalışması  

 

7 

Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yazmaya 

Yönelik Tutumlarına, Yazma Öz Yeterliklerine ve Yaratıcı Yazma 

Başarısına Etkisi 

8 Zihinsel Engelli Kardeşe Sahip Çocuklara Verilen Farkındalık Eğitiminin 

Çocukların Tutum ve Davranışlarına Olan Etkisinin İncelenmesi 

9 Ortaokul Öğrencilerinin (5. Sınıf) Öğrenme ve Çalışma Sorumluluğuna 

İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

10 

 

Ortaokul 7. Sınıf Çember ve Daire Konusunda Basamaklı Öğretim 

Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarı, Öz Düzenleme Becerileri ve 

Tutumlarına Etkisi. 

11 Ortaokul Öğrencilerinin Öz Düzenleme Becerilerine İlişkin Algıları ve 

Medya Okuryazarlık Düzeylerini Belirleme 

12 Modüler Öğretim Programlarına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin 

Metaforik Algıları 

13 Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Okumaya Yönelik Algıları 

14 Öğretmenlerin Öz Yeterlik İle Etkili Yaşam Boyu Öğrenmelerine İlişkin 

Görüşleri (Bartın İli Örneği) 

15 Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Edebiyatına Yönelik Görüş ve Uygulamaları 

16 4. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları 

17 Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersi İle İlgili Görüşleri 

18 Ortaokul Öğrencilerinin Öz Düzenleme Becerilerine İlişkin Algıları ve 

Medya Okuryazarlık Düzeylerini Belirleme 

19 Simülasyon (Benzetim) Destekli Argümantasyona Dayalı Sorgulayıcı Eğitim 

Modelinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Kavramlarını Anlamalarına ve 

İlgilerine Etkisinin İncelenmesi  

 Sınıf Öğretmenlerinin ve Adaylarının Enerji ve Besin Öğesi Alımları 
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20 (Beslenme Alışkanlıkları) İle Sağlıklı Yaşam Biçim Davranışlarının ve 

Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi 

21 Örgütsel Dışlanma ve Örgütsel Uyum Arasındaki İlişkinin Öğretmen 

Görüşlerine Göre İncelenmesi 

 

22 

Kavram Karikatürleri Destekli 5E Modeli Uygulamasının Ortaokul 

Öğrencilerinin Başarısına, Öğrenme Kalıcılığına ve Matematiğe Yönelik 

Tutumlarına Etkisi 

23 İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Özgüven ve 

Akademik Başarı Arasındaki İlişki 

24 Okul Öncesinde Aile Katılımı İle Ebeveynlerin Yaşam Boyu Öğrenme 

Becerileri Arasındaki İlişki 

 

25 

Sınıfta Dağıtımsal Adalet, Sınıfta Etkileşimsel Adalet, Sınıfta Süreçsel 

Adalet ve Sürekli Umut Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirlik İçin 

Uygulanması. 

26 Yaşam Boyu Öğrenmenin Sürdürülebilirliği Üzerine Etkisi Olan Faktörlerin 

İncelenmesi 

27 Anne Babaların ve Okul Öncesi Grubu Çocuklarının Çevre Bilincine Sahip 

Olma Durumlarının Değerlendirilmesi  

28 Ortaokul ve Lise Müdürlerinin Ders Denetimi Becerilerinin Geliştirilmesi 

(Bartın İli Örneği) 

 

konularında araştırmaların yapılmasına, komisyon tarafından izin verilerek sonuçlarının 

Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ile paylaşılması konusunda bilgilendirme 

yapılmıştır. 
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Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kat:3 

74100 BARTIN 

                                       Tel           : (378) 227 68 90 (91-92-93-96) 

                                           Faks:       : (378) 227 16 96 

                                           E-Posta  :   arge74@meb.gov.tr 

 

 

 Kadriye YOLCU/ kyolcu74@hotmail.com 

 Yasemin ARSLAN/ yasemin.gula71@hotmail.com 

 Ercan EZİN/ e_ezin_67@hotmail.com 

 

Tel:(378) 227 68 90(91-92-93-96 )     Dahili 335-336 
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