OCAK

B Ü LT E N İ

2022

Çocuk Ün vers tes

Sosyal Okul

Spor Şehr Gaz antep

Akadem k Okul

TÜBİTAK

Teknofest

Ben Okuyorum Gaz antep Okuyor

Deneyap Atölyeler

Gaz şeh r Öğrenc Mecl sler

Erasmus+, eTw nn ng ve daha fazlası...

25

GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2022 ARGE BÜLTENİ

YAYIN KOORDİNATÖRLERİ

ARGE OCAK 2022 BÜLTENİ
Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına
Yasin TEPE
İl Millî Eğitim Müdürü

Yayın Koordinatörleri
Mehmet Ali TİRYAKİOĞLU
İl Millî Eğitim Müdürü

Hazırlayan & Düzenleyen
Ahmet ÇEVİK
Mehmet TAŞKIN

ARGE Teşkilat Şeması
Mehmet Ali TİRYAKİOĞLU
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

Salih BİLDİRİCİ
ARGE Koordinatörü

Zehra KAYA

İdris TURAN

Süleyman KALE

Gülşah ELBAY

Halil İbrahim AKTAŞ

Gökhan KARABÖRK

Kemal ÖZDEMİR

Aykut NARİN

Mehmet TAŞKIN

Hasan YILDIRIM

Filiz DÜRRİ

Zeynep YILMAZ

Yasemin TANIŞ

İsmet KAYMAK

Şeyma DOĞAN

Seyhan GÜRBÜZ

Demet ÇETE

Demet KUZU
İbrahim GANİDAĞLI

OCAK 2022 ARGE BÜLTENİ GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

arge
GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2022 ARGE BÜLTENİ

arge
GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1
İl Milli Eğitim
Müdürümüz
Yasin Tepe
Diyor ki!

13
TÜBİTAK

İÇİNDEKİLER TABLOSU

2
İl Milli Eğitim
Müdür
Yardımcımız
Mehmet Ali
Tiryakioğlu
Diyor ki!

15

Keşif
Kampüsü
(Çocuk
Üniversitesi)

3
Spor Şehri
Gaziantep

17

Deneyap
Atölyeleri

21

Gazişehir
Öğrenci
Meclisleri

11

12

Sosyal
Okul

Ben
Okuyorum
Gaziantep
Okuyor

18

19

Patent
Başvuruları

Teknofest

22
Akademik
Başarıyı
Arttırma
Projesi

İÇİNDEKİLER TABLOSU

23

25

27

eTwinning

Erasmus+

EuroDesk
Temas
Noktası

28
Gönül
Akademisi

29
Anadolu
Mektebi

31

32

33

34

35

Yazmaya
Değer

Stratejik
Plan

Gazişehir
Bilfest

Hastane
Sınıarı

MEB Şura
Çalıştayı

36
STEM
Etkinlik
Kitabı

36
Tebeşir
Tozları
Dergisi

OCAK 2022 ARGE BÜLTENİ GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

arge
GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2022 ARGE BÜLTENİ

İl Millî Eğitim Müdürümüz

Yasin Tepe Diyor ki!

Ç

ok hızlı değişim ve dönüşümlere sahne olan günümüz dünyası, bilgi toplumu ve küreselleşme olgusu çerçevesinde

değişen değerlerle yeni bir öğrenen proﬁli meydana ge rmektedir. Dünyadaki tüm ülkelerin bu kapsamdaki temel

hedeﬁ eği m sistemleri aracılığıyla içinde bulundukları toplumu bilgi toplumuna dönüştürmek r. Bilgi toplumunun

eği m sistemi, yara cı ve yenilikçi bireyler ye ş rmeyi temel amaç olarak görmektedir. Ar k bilgilerin bireylere doğrudan
aktarılması değil, bireyin gerek duyduğu bilgilere nasıl, hangi yollarla ulaşacağının öğre lmesi gereği vurgulanmaktadır.
Eği m sistemleri ile 21. yüzyılın ih yaç ve beklen lerini karşılayan ve çağın ge rdiği sorunlar ile baş edebilecek nitelikte
üretken bireyler ye ş rilmesi hedeﬂenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için yeni nesilleri yaşadığı çağı anlayabilen,
toplumsal yapıyı iyi analiz edebilen, yaşa boyu öğrenme felsefesini içselleş ren, bilgiye kolay ve hızlı ulaşabilen, eleş rel
düşünebilen, girişimcilik becerilerini geliş ren bir çerçevede ye ş rmek gerekmektedir. Gaziantep İl Milli Eği m
Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın bu kapsamda yürü üğü çalışmaları yerel düzeyde yürü üğümüz çalışma ve projelerle
destekleyerek 21. yüzyılın ih yaçlarına cevap verebilen nesiller ye ş rme gayre ndeyiz. Bu amaca ulaşmak adına eği m
sistemimizin tüm paydaşlarının ka lımıyla AR-GE Birimimiz tara ndan geliş rilen yenilikçi ve özgün projelerle
öğrencilerimizin çok boyutlu gelişimini desteklemekteyiz. Bu kapsamda öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında
sosyal, spor f, kültürel ve sanatsal yönlerden de gelişimini sağlayacak projeler yürütüyoruz. Gaziantep İl Milli Eği m
Müdürlüğü camiası olarak Gaziantep'i eği m alanında da marka bir şehir haline ge rebilmek amacıyla yüksek bir
mo vasyonla yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Yapılan bu çalışmalarda emeği geçen tüm eği m paydaşlarımıza
teşekkür ediyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum…
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Yasin TEPE
İl Millî Eğitim Müdürü

Mehmet Ali Tiryakioğlu Diyor ki!

B

ilginin sınırları yoktur. İnsanlık yüzyıllardır onun sınırlarına ulaşmak, yaşamı

kolaylaş rmak için büyük çaba harcamış; içlerinden yalnızca bilginin sonsuzluğuna

inanan, kendini onu keşfetmeye ve geleceği daha yaşanabilir hale ge rmeye adamış

olanlar başarıya ulaşmış r. Bu kutsal amaç, bize bilginin, bilimin, eği min sınırlarını zorlamak

OCAK 2022 ARGE BÜLTENİ GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız

için güç vermiş r.“Keşfetmek, bir şeye diğerlerinin bak kları gibi bakmak ve onlardan farklı
düşünmek r.” Eği me gönül vermiş, bilginin sonsuzluğuna inanan insanlar olarak biliyoruz ki;
eği mde fark yaratmanın, geleceğimizin emanetçisi olan çocuklarımızın kalplerine ve
beyinlerine dokunmanın yolu, onlar için atacağımız her adımda pkı onlarınki gibi; hayal
gücüyle düşünmekten geçer. Bu hedef ve inançla, ulusal anlamda bakanlığımızın ve yerel
çerçevede müdürlüğümüzün yap ğı çalışmalar nice bilim insanı ye ş rmek için
memleke mize ilham kaynağı olacak r. Aynı amaç uğruna çalış ğımız, bu güzel projeler için
emek, zaman, gayret sarf etmiş tüm eği m sevdalısı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mehmet Ali TİRYAKİOĞLU
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
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SPOR ŞEHRİ GAZİANTEP
NELER YAPTIK?
Proje kapsamında bugüne kadar 756
okul spor kulübü kurulmuş olup,
1 7 0 . 6 3 0 l i s a n l ı s p o rc u s ay ı s ı n a
ulaşılmış r. Çeş tl kamu kurum ve
kuruluşlarca 2019-2020-2021 yılları
çer s nde okul spor kulüpler m ze 7
.000.000 TL değer nde spor malzemes
v e n a k d d e s t e k s a ğ l a n m ı ş t ı r.
Gaz antep Val l ğ koord nasyonunda
gerçekleşt r len proje kapsamında 13
havuz, çeş tl ölçeklerde 42 spor
salonu, 200 okul bahçes ne küçük
ölçekl voleybol ve basketbol sahası
yapılmıştır. Gençl k ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşk latı tarafından l m z okullarına 100 adet halı saha (30x15)
yapımı ç n okullarımızdan başvuru toplanmış olup okul l steler Büyükşeh r Beled yes Fen İşler Da re
Başkanlığına tesl m ed lm şt r.

SPOR ŞEHRİ GAZİANTEP ETKİNLİKLERİ
3 Ekim ‘Dünya Yürüyüş Günü’
Doğa Yürüyüşü
Spor Şehr Gaz antep koord nasyonunda İl m ze yen
atanan öğretmenler n katılımı le Gaz antep Büyükşeh r
Beled yes şb rl ğ nde Ehneş-Kamışlı Doğa yürüyüşü
parkurunda eğlencel b r akt v te gerçekleşt r ld .
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Oyun Akademisi Öğretmen Eğitimi
Salgın dönem nde öğretmenler m z n dersler n daha ver ml şleyeb lmes ç n
salon , bahçe , sınıf ç ve çevr m ç oyunları çeren Sanko Okulları ş b rl ğ le
702 öğretmen m ze eğ t m ver ld .

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Gaz antep İl M ll Eğ t m Müdürlüğü ,Büyükşeh r Beled yes , Şeh tkam l Beled yes ve Gençl k Spor
Müdürlüğü le 29 Ek m Geleneksel Cumhur yet Kupası Basketbol, Futbol, Satranç, Okçuluk, Oryant r ng
müsabakaları yapıldı .
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SPOR ŞEHRİ GAZİANTEP
24 Kasım Öğretmenler Günü
Etkinlikleri
Öğretmenler Parkurda
24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Şeh tkam l Beled yes ve
İl M ll Eğ t m Müdürlüğü ş b rl ğ le 61 öğretmen m z n katılımı le
'Öğretmenler Parkurda' etk nl ğ gerçekleşt r ld .

Doğa Yürüyüşü
24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Büyükşeh r Beled yes
ve İl M ll Eğ t m Müdürlüğü ş b rl ğ le 180 öğretmen m z n katılımı
le 'Doğa Yürüyüşü' etk nl ğ gerçekleşt r ld .

3X3 Basketbol Turnuvası
24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Şeh tkam l Beled yes , İl
M ll Eğ t m Müdürlüğü, Gençl k ve Spor İl Müdürlüğü ş b rl ğ le 72
öğretmen m z n katılımı le '3x3 BASKETBOL TURNUVASI'
etk nl ğ gerçekleşt r ld .

Kort Ten s Turnuvası
24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Büyükşeh r Beled yes ,
İl M ll Eğ t m Müdürlüğü, Gençl k ve Spor İl Müdürlüğü ş b rl ğ le
59 öğretmen m z n katılımı le 'Kort Ten s Turnuvası' etk nl ğ
gerçekleşt r ld .

Pa ntball Turnuvası
24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Şeh tkam l Beled yes ,
İl M ll Eğ t m Müdürlüğü, Gençl k ve Spor İl Müdürlüğü ş b rl ğ
le 321 öğretmen m z n katılımı le 'Pa ntball Turnuvası' etk nl ğ
gerçekleşt r ld .
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Voleybol Turnuvası
24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Şeh tkam l Beled yes , İl
M ll Eğ t m Müdürlüğü, Gençl k ve Spor İl Müdürlüğü ş b rl ğ le
lçeler arası 'Voleybol Turnuvası' 104 öğretmen m z n katılımı le
etk nl ğ gerçekleşt r ld .

Ayak Ten s
24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Şah nbey Beled yes ve
İl M ll Eğ t m Müdürlüğü ş b rl ğ le 96 öğretmen m z n katılımı le
'Ayak Ten s ' etk nl ğ gerçekleşt r ld .

Yüzme Turnuvası
24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Büyükşeh r Beled yes ,
İl M ll Eğ t m Müdürlüğü, Gençl k ve Spor İl Müdürlüğü ş b rl ğ le
34 öğretmen m z n katılımı le 'Yüzme Turnuvası' etk nl ğ
gerçekleşt r ld .

Masa Ten s
24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Şah nbey Beled yes
ve İl M ll Eğ t m Müdürlüğü ş b rl ğ le 84 öğretmen m z n
katılımı le 'MASA TENİSİ' etk nl ğ gerçekleşt r ld .
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Okçuluk
24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Şah nbey Beled yes
ve İl M ll Eğ t m Müdürlüğü ş b rl ğ le 31 öğretmen m z n
katılımı le 'Okçuluk' etk nl ğ gerçekleşt r ld .

Floor Curl ng Turnuvası
24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Büyükşeh r Beled yes ,
İl M ll Eğ t m Müdürlüğü, Gençl k ve Spor İl Müdürlüğü ş b rl ğ le
32 öğretmen m z n katılımı le 'FLOOR CURLİNG TURNUVASI'
etk nl ğ gerçekleşt r ld .
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SPOR ŞEHRİ GAZİANTEP
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Spor Etkinlikleri
3 Aralık Dünya Engell ler Günü kapsamında Büyükşeh r Beled yes , İl M ll Eğ t m Müdürlüğü, Gençl k ve Spor İl
Müdürlüğü ş b rl ğ le 6 branşta öğrenc ler m z n katılımı le '3 Aralık Dünya Engell ler Günü' etk nl ğ
gerçekleşt r ld .

Bocce

Basketbol

Voleybol

Hamsball

25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. Yılı
Spor Etkinlikleri
25 Aralık Gaz antep' n kurtuluşu kapsamında Büyükşeh r Beled yes , Şeh tkam l Beled yes , Şah nbey
Beled yes ve İl M ll Eğ t m Müdürlüğü ş b rl ğ yle 10 branşta okul spor kulüpler spor etk nl kler düzenlenm şt r.

Badm nton

Floor Curl ng

Futbol (L se)

Oryant r ng

3X3 Basketbol

Satranç

Futbol (Ortaokul)

Ayak Ten s

Dart
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Masa Ten s

Kurtuluşumuzun 100. yılında bu şehir için canlarını feda eden 6.317 şehidimizi
rahmet ve minnetle anıyoruz.

08

GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2022 ARGE BÜLTENİ

09

SPOR ŞEHRİ GAZİANTEP
3. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu
Gazi şehrimizin kurtuluşunun 100'üncü yılında
düzenlenecek olan 3'üncü Gazi Yarı Maratonu
hakkında 154 okul müdürleriyle İl Milli Eğitim
Müdürü Yasin Tepe’nin başkanlığında
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Gazi şehrimizin kurtuluşunun 100'üncü yılında düzenen 3'üncü
Gazi Yarı Maratonu büyük bir coşkuyla kutlandı.

Oyun Akadem s Akıl Ve Zeka Oyunları Şenl ğ
Gaz antep' n kurtuluşunun 100. yılı münasebet yle "Oyun Akadem s "
kapsamında, Müdürlüğümüz ve Şeh tkam l Beled yes ş b rl ğ yle
düzenlenen 10 öğretmen m z n görevlend r ld ğ 210 öğrenc n n
katılımı le “Akıl ve Zekâ Oyunları Şenl ğ " sm ne yakışır şek lde
coşkuyla yapıldı.
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SOSYAL OKUL
PROJENİN AMACI
İl m z genel nde uygulamaya konulacak SOSYAL
OKUL PROJESİ le l m zde bulunan okul ve
öğrenc ler n sadece akadem k başarıları le değ l
sosyal, sport f ve sanatsal yeterl l kler nde de
farkındalıklarını en üst sev yeye taşıyarak SOSYAL
OK U LLA R o l a r a k ü l k e m z d e l d e r l o l m a
amaçlanmıştır.

PROJENİN HEDEFİ
İl m zde bulunan tüm öğrenc ler m z n
sport f,sanatsal ve kültürel alanlarda yeterl ve
katılımcı b r sev yeye get rmek aynı zamanda
okulların dersl k düzen le tem zl kler n n sağlanması
projem z n hedeﬁd r.

BAŞVURU SÜRECİ
İl m z genel ndek tüm resm okullarda uygulanacak projem z dah l nde okulların proje başvurusu
yapmaları sten lm şt r. Okullarımızın türler göz önünde bulundurularak 7 okul türüne göre kr terler
oluşturulmuş olup her okul kend kr terler ne göre başvuru yapmışlardır.
Projem z de okul türler ne göre kr terler bel rlenm ş olup bu okul türler: Anaokulu, İlkokul, Ortaokul Anadolu L ses , Meslek ve Tekn k Anadolu L ses , İmam Hat p L ses ve Özel Eğ t m Okulları dır.

SOSYAL OKUL KRİTERLERİ
Sport f Başarılar: Okulun b reysel ve takım hal nde gösterm ş olduğu başarılara puan ver lecek olup
GHSİM Okul Sporları organ zasyonları bünyes ndek başarılar kabul ed lm şt r. Aynı zamanda okulun
sport f yeterl l ğ (malzeme, spor odası..) le satranç g b d ğer etk nl kler konusunda yapmış olduğu
çalışmalar göz önünde bulundurulmuştur.
Değerler Eğ t m : Güncellenen müfredat programlarının ana eksen n oluşturan değerler eğ t m le
öğrenc ler m z n m ll ve manev değerler m z çeş tl etk nl kler yoluyla özümsemeler
gerçekleşt r lm şt r.
Sanatsal Faal yetler: Okulda bünyes nde res m,müz k tasarım,tİyatro g b etk nl k ve başarılar göz
ününde tutulmuştur.
Kültürel Faal yetler: 15 Temmuz Demokras Zafer le lg l çalışmaların yanında okulun çıkarmış
olduğu gazete ve derg çalışmaları göz ününde bulundurulacaktır. Aynı zamanda okulda yapılan halk
oyunları , k tap okuma , kulüp çalışması, vel z yaretler g b faal yetler göz önünde bulundurulmuştur..
EBA Faal yetler : İl m z öğretme ve öğrenc ler n n EBA portalını ver ml ve etk l b r şek lde kullanımını
amaçlayan bu faal yetlerde okulların EBA kullanım süres ve EBA üzer nden yapmış oldukları çer k
paylaşımları göz önünde bulundurulmuştur.
Proje Faal yetler : Okullarda yapılan AB,TÜBİTAK, eTw nn ng projeler le okulların kend

OKUYOR
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018-2019 Eğ t m-Öğret m yılından t baren Gaz antep ölçeğ nde uygulanan proje le Gaz antep'te okuma
alışkanlığının yaygınlaştırılması ve okuma kültürü oluşturulması adına öneml lerlemeler kayded lm şt r.

Proje okullarımızdak okuma kültürünü destekleyen 14 etk nl ğ n okullar tarafından kend mkanlarıyla
uygulanması esasıyla yürütülmekted r. Öğretmenler m z, öğrenc ler m z ve vel ler m zce sah plen len projem z
başarılı b r şek lde uygulanmaya devam etmekted r.
Proje etk nl kler Sosyal Okul projes
değerlend rme kr terler çer s ne
alınarak projen n uygulanma sürec
teşv k ed lmekted r.
30-31 Aralık 2021 tar hler nde
düzenlenen lçe zoom
toplantılarında 802 okulumuzun
proje sorumlularının katılımıyla
proje süreç değerlend rme ve
b lg lend rme çalışmaları
gerçekleşt r lm şt r.
Proje etk nl kler sonucunda elde
ed len çıktılar şu şek lded r:
· Öğretmenler tarafından
35.775 ev z yaret
gerçekleşt r lm şt r.
· 822 okulda düzenl olarak
okuma saat uygulaması
yapılmıştır.
· 709 okulda öğretmenler k tap okuma halkası oluşturmuş ve toplamda 1.275 öğretmen okullarında
okudukları k taplar le lg l söyleş ler gerçekleşt rm şt r.
· 607 okul tarafından halk kütüphaneler ne ve çocuk kütüphaneler ne kütüphane gez ler gerçekleşt r lm ş
ve öğrenc ler halk kütüphaneler ne üye yapılmıştır.
· Toplamda 43.787 öğrenc kütüphane gez s ne katılmıştır.
· Proje etk nl kler kapsamında
8.554 öğretmen ve 34.572
öğrenc halk kütüphaneler ne
üye olmuştur.
· Okullarımız tarafından
düzenlenen k tap toplama
kampanyaları net ces nde
toplamda 214.516 k tap
t o p l a n a r a k o k u l
k ü t ü p h a n e l e r n e
kazandırılmıştır. Böylece okul
k ü t ü p h a n e l e r
zeng nleşt r lm şt r.
· Salgın dönem nde se her
perşembe 20.00'de “A lece
K tap okuyoruz!” sloganıyla
proje etk nl kler devam
ett r lm şt r. Sosyal medya
üzer nden farkındalık etk nl kler gerçekleşt r lm şt r.
2021-2022 Eğ t m- Öğret m dönem uygulamaları ve stat st kî ver toplama şlemler devam etmekted r.
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TÜBİTAK ETKİNLİKLERİ
TÜBİTAK 4006 Başarı Belgesi Ödül Töreni
Yed den yetm şe toplumun her
kes m n n katılab ld ğ TÜBİTAK B l m
Toplum Projeler nde başvuru ve
kabul ed len proje sayımız her geçen
gün artmaktadır. Gaz antep İl M ll
Eğ t m Müdürlüğü tarafından
9.Dönem TÜBİTAK 4006 B l m
Fuarları yürütücüler ne yönel k
gerçekleşt r len ödül tören sayın
Val m z DAVUT GÜL ve İl M ll Eğ t m
Müdürümüz YASİN TEPE 'n n
katılımıyla gerçekleşm şt r. Ödül
tören ne Gaz antep' n tüm
lçeler nden
k yüz öğretmen m z
katılım sağlamıştır.

TÜBİTAK-2204 Araştırma Projeleri Kapsamında
çevrimiçi Bilgilendirme Toplantıları
L se öğren m ne devam etmekte olan öğrenc ler temel, sosyal ve uygulamalı b l m alanlarında çalışmalar
yapmaya teşv k etmek, çalışmalarını
yönlend rmek ve b l msel
gel şmeler ne katkıda bulunmak
amacıyla TÜBİTAK B l m İnsanı
Destek Programları Başkanlığı'nca
bu yıl 52. Düzenlenen L se
Öğrenc ler 2204-A Araştırma
Projeler Yarışması'nda l m zden
143 proje başvurusu yapılmıştır.
TÜBİTAK B l m İnsanı Destek
Programları Başkanlığınca bu yıl
15.s düzenlenen Ortaokul
Öğrenc ler 2204-B Araştırma
Projeler Yarışması'nda l m zden
149 proje başvurusu yapılmıştır.
TÜBİTAK-2204 Araştırma Projeler
k a p s a m ı n d a T Ü B İ TA K B ö l g e
Koord natörü hocalarımız Prof.Dr.Yahya Ayaz ve Prof..Dr..Hüsey n Akıllı çevr m ç olarak öğretmenler m zle b r
araya gelerek b lg lend rme yapmıştır. Alanında uzman akadem syenler m z yaklaşık yüz seksen
öğretmen m ze Öğrenc ler n b l msel araştırma yöntemler n en üst düzeyde kullanab ld ğ TÜBİTAK 2204-A ve
TÜBİTAK 2204-B araştırma Projeler le lg l örnek projeler , stat st kler ve sunumlarla destek olmuştur.

TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Çalıştayı
Gerçekleştirildi.
TÜBİTAK 2204 Araştırma
Projeler Çalıştayı İl M ll Eğ t m
Müdürümüz Sayın Yas n Tepe
ve İl M ll Eğ t m Müdür
Yardımcımız Sayın Mehmet Al
T ryak oğlu 'nın katılımıyla
bugün gerçekleşmekted r.
Çalıştayda geçt ğ m z yıl başarı
göstererek bölge ﬁnal ne kalan
öğretmenler m ze ödüller
ver ld .
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TÜBİTAK ETKİNLİKLERİ

Tubitak Bilim ve Toplum Projeleri Hazırlama
Eğitimi Gerçekleştirildi
Gaz antep Ün vers tes ve Müdürlüğümüz şb rl ğ
le öğretmenler m ze TÜBİTAK B l m ve Toplum
Programları çer kl Proje Döngüsü eğ t m m z
gerçekleşm şt r. Gaz antep ' n lçeler nden gelen
yaklaşık k yüz öğretmen m z alanında uzman
eğ t mc ler tarafından TÜBİTAK 4004-4005-4007
B l m projeler konusunda b lg lend r lm şt r. Örnek
projeler ve uygulamalı b lg lend rme eğ t mler le
süreç tamamlanmıştır.
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KEŞİF KAMPÜSÜ
Keşif Kampüsü Nedir?

K

eş f Kampüsü, b l m ve teknoloj y harmanlayarak

geleceğ m z n yapı taşları olan çocuklarla buluşturmak

amacıyla oluşturulmuş b r çocuk ün vers tes d r. Keş f

Kampüsü'nde öğrenc ler; temat k atölyelerde çeş tl b l m
alanlarında sorgulama ve keşfetmeye dayalı eğ t m alırlar.
Bunlara ek olarak, çeş tl sanat ve k ş sel gel ş m eğ t mler le
öğrenc ler n sosyal ve duygusal alanlarda da gel ş m n
destekley c atölye çalışmaları yapılmaktadır.
Keş f Kampüsü’nde, 1-4. sınıf öğrenc ler nden oluşan okul
grupları hafta ç eğ t m görürken, sınavla seç len öğrenc ler 2
yıl boyunca hafta sonları sarmal müfredat yöntem le 8 farklı alanda kar yer ve farkındalık eğ t mler
alacaklardır. Her temada bulunan b rb r nden farklı keş f alanları, çeş tl deney düzenekler sayes nde
atölyelerde sunulan kavramlarının deneyerek ve yaşayarak öğren lmes n sağlar.

Kapsamı: Temat k Atölyeler, Keş f Alanları, Deneyap Teknoloj Atölyes ve G r ş mc l k Atölyeler d r.
Atölye Temaları: Havacılık ve Uzay, Teknoloj , Doğa B l mler , Sanat, K ş sel Gel ş m, F z k, Matemat k,
İnsan B l mler ve K myadır.
Eğ t m model : Hafta ç 1-4. sınıﬂar, hafta sonu özel b r sınavla seç len 5. sınıf öğrenc ler 5-6 ve 7. sınıf
boyunca düzenl olarak gelecekler 576 saatl k atölye eğ t mler n fade eder.
Çocuk Ün vers tes n n sm T3 Vakfı tarafından 'Keş f Kampüsü' olarak bel rlenm şt r. Proje le lg l
b nanın tamamlanması beklenmekted r. Öğrenc seç m yazılı ve sözlü sınav olmak üzere k aşamada
gerçekleşt r lecekt r. Öğrenc seç m le lg l çalışma takv m daha önce oluşturulmuş olup, Keş f
kampüsünün açılışının gec kecek olmasından dolayı öğrenc seçme takv m güncellenecekt r.
Projen n protokolü, tanıtım v deosu ve web s tes T3 Vakfı tarafından hazırlanmakta olup
tamamlanması beklenmekted r. Öğretmen seç m şekl bel rlenm ş olup yazılı sınavdan sonra
öğretmen seç m duyurusunun yapılması planlanmaktadır.
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DENEYAP ATÖLYELERİ
Deneyap Atölyeleri Nedir?
Cumhurbaşkanlığımızın lk 100 günlük İcraat Programı
çerçeves nde, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloj Atölyes
kurulmasına yönel k olarak, T.C. Sanay ve Teknoloj
Bakanlığı, T.C. Gençl k ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve
Türk ye Teknoloj Takımı Vakfı arasında öneml b r şb rl ğ tes s
ed lm şt r. Türk ye'de gençler n, özell kle teknoloj alanında
gel ş mler ne katkı sağlayan bu dört öneml kurumun katkıları
le Deneyap Türk ye hayata geç r lm şt r.
Deneyap Türk ye'n n temel amacı, ülkem z n kalkınması ç n
olmazsa olmaz gördüğümüz M ll Teknoloj Hamles n n t c
gücünü oluşturacak, teknoloj üretme yetk nl ğ yüksek genç
b reyler yet şt rmekt r.

Deneyap Atölyeleri ha a sonu hizmet vermektedir. Deneyap Atölyelerinde eği mler ha a sonu
Cumartesi ve Pazar günleri 08.30 – 12.30, 13.00 -17.00 arasında eği mler yapılmaktadır.
Deneyap dışında T3 Vakfı tarafından oluşturulan b l m atölyeler hafta ç h zmet vermekted r. B l m atölyeler
kapsamında matemat k, fen, astronom , doğa, ﬁz k, teknoloj , k mya ve nsan b l mler eğ t mler ver lmekted r.

Deneyap Öğrenc Seçme Sınavları
Sınav Aşaması

Sınava Katılan
Öğrenc Sayısı

Sınavı Geçen
Öğrenc Sayısı

1. Aşama
2. Aşama

32210
1616

2404
1042

Deneyap Öğrenc Seçme Sınavları
As l Öğrenc
Sayısı

Yedek Öğrenc
Sayısı

Eğ t m Görmeye Başlayan
Öğrenc Sayısı

906

710

1042

Deneyap Atölyeler
Sıra No
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İlçes

Adı

Öğrenc Sayısı
Ortaokul

L se

1

Şeh tkam l

Gaz kent Teknoloj Atölyes Gaz kent Gençl k Merkez

106

64

2

Şeh tkam l

Teknoloj Atölyes Çamlıtepe Mahalles

101

67

3

Şeh tkam l

B l m Şeh tkam l Gaz antep-goap Teknoloj Atölyes

106

71

4

Şeh tkam l

Gezegenev Teknoloj Atölyes

109

74

5

Şah nbey

Teknoloj Atölyes -Şah nbey Kongre Ve Sanat Merkez

103

71

6

Şah nbey

Teknoloj Atölyes -Şah nbey Kongre Ve Sanat Merkez

101

69

7
8

Nzp
İslah ye

8

Atölye

Deneyap Atölyes
Deneyap Ve B l m Atölyes
Toplam
Deneyap Toplam Öğrenc Sayısı
Genel Toplam

626

416
1042

T

ürk ye'n n teknoloj k ve endüstr yel gel şmes ne katkıda bulunmak üzere okul ve kurumların yönet c , öğrenc
le öğretmenler nde sına mülk yet farkındalığını artırmak, bu kurumlarda yürütülen proje ve faal yetler
sonucunda ortaya çıkan yen l kler n ve ﬁkr ürünler n sına mülk yet hakları kapsamında korunmasını
sağlamak üzere çalışmalar yürütülmes amacıyla MEB le TÜRKPATENT ş b rl ğ nde yönet c , öğrenc ve
öğretmenlerde patent/faydalı model, marka, tasarım ve
ürün b l nc oluşturulmasına yönel k faal yetler
yapılması planlanmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumu ve M llî Eğ t m Bakanlığı
arasında mzalanan protokol kapsamında Gaz antep İl
M ll Eğ t m Müdürlüğü Patent Oﬁs olarak;
Öğret m programlarının ve eğ t m materyaller n n
patent/faydalı model, marka, tasarım ve ürün b l nc
oluşturulmasına yönel k hazırlık ve güncelleme
yapılmıştır.
Öğretmenlere h zmet ç eğ t m faal yetler kapsamında
sem ner ver lm şt r.
Okulların yapacağı patent/faydalı model, marka, tasarım başvurularına destek sağlanarak öğrenc ve
öğretmenlere patent/faydalı model, marka, tasarım ve ürün konularında toplantı, sem ner, konferans, yarışma
vb. farkındalık faal yetler düzenlenmekted r.
Mehmet Rüştü Uzel Meslek ve Tekn k Anadolu L ses Ar-Ge Merkez nde Gaz antep İl M ll Eğ t m Müdürlüğü
Meslek ve Tekn k Eğ t m B r m tarafından l m zdek meslek l seler m zde görev yapan 81 Müdür, 81 Müdür
Yardımcıları ve 140 Tekn k öğretmene; Ar-Ge Çalışmaları, Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları ve Sına
Mülk yet Hakları eğ t mler düzenlem şt r.
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PATENT BAŞVURULARI

Gaziantep İlinde Gerçekleştirilen
Başvuru Sayı
ları
Buluş

50

Patent

4

Faydalı M odel

46

M arka

1

Tasarım

3

Toplam Kurum

24
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TEKNOFEST
Ödüller Sahiplerini Buldu
Atatürk Haval manı'nda düzenlenen ödül törenler nde 75 kategor den toplam 328 takım derece alarak ödül
almaya hak kazandı.
Ülkem z n mühend sl k tabanlı nsan kaynağına katkı sunmayı hedeﬂeyen ve bu amaçla gençlere destek veren
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloj Fest val kapsamında toplam 5.316.500₺ ödül sah pler n buldu.

GAZİANTEP İLİ TEKNOFEST VERİLERİ ÖZET
YIL

BAŞVURU SAYISI

FİNALİST SAYISI

ÖDÜL ALAN SAYISI

2020

2487

83

8

2021

7060

128

7

Gaz antep İl 2020 Yılı Teknofest Ödül Alanlar

Sıra No Takım Adı

Okulun Adı

Kategor

Sev ye

Derece

Nuray Tuncay Kara B lsem
Bahçeşeh r Gaz antep Kolej
Ortaokulu

Akıllı Ulaşım Kategor s

İlkokul-ortaokul

1 ‘İnc l k

Akıllı Ulaşım Kategor s

İlkokul-ortaokul

2’nc l k

Akkent Ortaokulu

Akıllı Ulaşım Kategor s

İlkokul-ortaokul

3’ncülük

İnsanlık Yararına Teknoloj –
Afet Yönet m

L se

1 ‘ İnc l k

İnsanlık Yararına Teknoloj –
Afet Yönet m

Ortaokul

2 ‘Nc l k

Radyasyon Savar Özel Sanko Ortaokulu

İnsanlık Yararına Teknoloj –
Sağlık Ve İlk Yardım

Ortaokul

2 ‘Nc l k

7

Team Mss

Nuray Tuncay Kara B lsem

Akıllı Ulaşım Kategor s

L se

8

Traﬁkte D kkat
Ek b

Nuray Tuncay Kara B lsem

Akıllı Ulaşım Kategor s

İlkokul-ortaokul

1

Takım Kural

2

Pro- k l

3

Şehr n
Kahramanları

4

Şah nbey B l ş m
Ayvaz Burçkan Çpl
Yıldızları

5

Mezurobo

6

Mehmet Em n Zek ye Üstünel
Ortaokulu

En İy Sunum
Ödülü
En İy Sunum
Ödülü

2020 TEKNOFEST Yarışmalarında Gaz antep İl nden 8 Takım ödül almaya hak
kazanmıştır.

Sıra No

İl / İlçe

Uzay Ve Teknoloj Fest val TEKNOFEST 2021 Yarışmasında
Katılım Sağlanan/Ödül Alan Projen n
Adı

Yürüten Ek p
(Ad Soyad-ünvan B lg ler )

Alınan Ödül (Varsa)/Derece

1

Şeh tkam l

B yoteknoloj İnovasyonYarışması- F k r Kategor sL se Sev yes

Gkv B yomed kal

Üçüncü

2

Şeh tkam l

İnsanlık Yararına Teknoloj Yarışması - Sağlık Ve İlk
Yardım Kategor s İlkokul - Ortaokul Sev yes

Hazel

Üçüncü

3

Şah nbey

L seler Arası İnsansız Hava Araçları Sab t Kanat

İm-ha Ar-ge

Mans yon

4

Şeh tkam l

Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması

S murg

5

Şeh tkam l

Uluslararası Eﬃc ency Challenge Elektr kl Araç
Yarışları

6

Şeh tkam l

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Sab t Kanat

7

Şeh tkam l

2021 Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması

2021 TEKNOFEST Yarışmalarında Gaz antep İl nden
kazanmıştır.
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TEKNOFEST

Mans yon B r nc
Tanıtım Ve
Yaygınlaştırma Teşv k
Oret
Ödülü
Hıdden Danger Arge
Yerl l k B r nc
Toprak Arge

En Özgün Tasarım

7 Takım ödül almaya hak
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GAZİŞEHİR ÖĞRENCİ MECLİSİ
Gazişehir Öğrenci Meclisi Nedir?

P

roje Gaz antep İl M ll Eğ t m Müdürlüğüne bağlı okullarda
eğ t m n n tel ğ n n arttırılması, karar alma ve yönet m
konusunda katılımcılığın sağlanması, öğrenc , öğretmen,
yönet c , vel , STK, yerel yönet mlerle şb rl ğ n n artırılması ve
kurumsal kapas ten n gel şt r lmes amacıyla hazırlanmıştır. Proje
kapsamında okul önces har ç Gaz antep İl M ll Eğ t m
Müdürlüğüne bağlı 1164 okulda Gaz şeh r Öğrenc Mecl sler ,
lçelerde Gaz şeh r İlçe Mecl sler , lde se Gaz şeh r İl Mecl s
kurulmuştur. Mecl sler n başkanları seç m yoluyla gelen
öğrenc lerd r. Kurulan mecl sler öğrenc ler n, öğretmenler n,
darec ler n, a leler n, s v l toplum kuruluşlarının, yerel yönet mler n
vb. akt f olarak katılımı ve şb rl ğ çer s nde faal yet yürütecekler
n tel kte olacaktır. Alınacak kararlar öğrenc n n akadem k başarısı
dışında kalan sosyal, kültürel, sport f faal yetler, değerler eğ t m vb.
öğrenc n n ve kurumun kapas tes n n gel şt rmes n sağlayan
alanları kapsamaktadır. Öğrenc mecl sler uygun gördükler
tar hlerde toplanmaktadır. Öğrenc mecl sler nde; traﬁk, uyuşturucu vb. zararlı alışkanlıkların önlenmes , k tap
okuma, meslek seç m vb. konular, sosyal ve kültürel faal yetler ele alınmaktadır

Gazişehir Öğrenci Meclisi Toplantıları
Gaz antep İl M ll Eğ t m Müdürlüğüne bağlı
okullarda eğ t m n n tel ğ n n arttırılması, karar
alma ve yönet m konusunda katılımcılığın
sağlanması,öğrenc , öğretmen, yönet c , vel ,
STK, yerel yönet mlerle şb rl ğ n n artırılması
ve kurumsal kapas ten n gel şt r lmes amacıyla
yürütülen "Gaz şeh r Öğrenc Mecl s " projes
kapsamında,İl Mecl s dönem n son toplantısını
gerçekleşt rd . Toplantıya; TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Kom syonu Çocuk Hakları
Alt Kom syonu Başkanı ve üyeler ler de
katılarak ﬁk rler d nley p katkı
sunmuşlardır.Toplantı; soru-cevaplar ve
gelecek dönem yapılması planlananlar,proje l
koord natörlüğünce hazırlanan lk dönem
yapılanlar le lg l v deo göster m ve Gaz şeh r Öğrenc Mecl s üyes öğrenc ler n canlı müz k d nlet s le son
bulmuştur.

H

edef k tles , Gaz antep l ndek tüm resm
ortaokul ve l se kademes ndek her tür eğ t m
kurumu olan proje, eğ t m ve öğret m
etk leyen faktörler n b r bütün olarak ele alınıp
y leşt r lerek gel şt r lmes n hedeﬂemekted r.
Proje 2021-2022 yılı eğ t m-öğret m yılında lk defa
uygulanmaktadır. Proje kapsamında “Öğrenc
D a n ı ş m a n l ı k v e D u r u m Ta k p S s t e m ”
oluşturularak, öğrenc ler n akadem k başarılarının
desteklenerek arttırılması, akadem k başarı
sev yes düştüğü tesp t ed len öğrenc ler n
durumlarının tak p ed lerek kend ler ne okul
düzey nde her tür rehberl k desteğ n n ver lmes
amaçlanmaktadır.
Proje süres nce; okul bazlı kazanım değerlend rme sınavları yapılmakta ve okul ﬁz k koşulları
akadem k başarıyı olumlu etk leyecek düzeyde gel şt r lmekted r. Öğrenc lere yönel k yapılan destekley c
çalışmalarla; araştırma temell yarışma ve b l m ol mp yatlarına öğrenc ler n katılımı akt f hale get r lmekte;
uluslararası, ulusal veya bölgesel projelere başvurular yapılmaktadır. Proje süres nce okul düzey nde sem ner
çalışmaları düzenlenmekte ve vel görüşmeler /z yaretler gerçekleşt r lmekted r. Öğretmenler n k ş sel ve
meslek gel ş mler n n desteklenmes n de amaçlayan proje aynı zamanda eğ t mde fark yaratan yönet c ve
öğretmenler n ödüllend r lmes n hedeﬂemekted r. Günümüz pandem koşullarının gözönünde bulundurulduğu
proje kapsamındak çalışmalar, yüzyüze veya uzaktan yapılab lmekted r.
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eTwinning
Bilgilendirme Toplantıları

2

009 yılından t baren Yen l k ve Eğ t m
Teknoloj ler Genel Müdürlüğü bünyes nde
kurulmuş olan Ulusal Destek Serv s tarafından
yürütülmekte olan eTw nn ng Faal yet
le
Avrupa'dan okulların nternet ortamında proje
ortaklıkları kurması, öğretmen eğ t m n n
yaygınlaştırılması, öğretmenler arası yen l kç
öğret m yöntem ve tekn kler n n paylaşılması, öğrenc
ve öğretmenler n b l ş m teknoloj ler ve yabancı d l
kullanma becer ler n n arttırılması amaçlanmaktadır.
eTw nn ng Projeler n n hedef k tles öğretmenler ve
öğrenc lerd r.
Okullar tarafından yürütülmes desteklenen
eTw nn ng projeler let ş m kurmak, şb rl ğ yapmak,projeler gel şt rmek ,Avrupa B rl ğ ülkeler ndek öğrenme
topluluğuna katılarak okulların tanınırlığını ve görünürlüğünü sağlamak g b amaçlar sunmaktır.Bu topluluğun
öneml unsurlarından b r olan öğretmenlere becer ler n , yetk nl kler n ve pedagoj k yaklaşımlarını
gel şt rmeler ç n fırsatlar sunuyor olmasıdır.İl m zde eTw nn ng Projeler kapsamında serg ler,sem nerler ve
b lg lend rme toplantıları yapılmaktadır.

ETWİNNİNGVEERASMUS+PROJELERİ BİLGİLENDİRMETOPLANTILARI
Yıl
2017
2018
2019
2020
2021
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EğitiminAdı
eTwinning
eTwinning
eTwinning
eTwinning
eTwinning

-Erasmus BilgilendirmeToplantısı
-Erasmus BilgilendirmeToplantısı
-Erasmus BilgilendirmeToplantısı
- Erasmus BilgilendirmeToplantısı
-Erasmus BilgilendirmeToplantısı

Öğretmen
Sayısı
1055
1229
2290
2335
13030

5 İl Tek Amaç eTwinning Çalıştayı
7-8-9 Aralık Tar hler nde Bolu,Gaz antep,Hatay,Karaman ve Malatya İl Koord natörler ş b rl ğ le Ulusal Destek
Serv s n n Katkıları le 5 İl Tek Amaç eTw nn ng Çalıştayı gerçekleşt r ld .

eTwinning Gaziantep Ödül Töreni
2020 Yılında eTw nn ng Projeler Kapsamında
Ulusal,Avrupa ve Okul Et ket Alan
öğretmenler m z n ödüller İl M ll Eğ t m
Müdürümüzün katılımıyla gerçeklet r len eTw nn ng
Kal te Et ket Ödül Tören nde ver ld .
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Erasmus+
Gaziantep Erasmus Günleri

E

rasmus+ Programı'nın tanınırlığını ve bu
programa yönel k projeler n görünürlüğünü
artırmak, potans yel yararlanıcıları
Erasmus+'tan yararlanmaya teşv k etmek
amacıyla 2018 yılından bu yana ülkem z n de
katılımıyla Ek m ayı çer s nde Erasmus
Günler (#ERASMUSDAYS) etk nl kler
düzenlenmekte; ülkem z le b rl kte tüm
Avrupa'da çeş tl görünürlük, yaygınlaştırma
ve b lg lend rme faal yetler
gerçekleşt r lmekted r.
Gaz antep l nde 2019 Yılında ErasmusPlus
H bes almaya hak kazanan okullar le
Erasmus Günler bu yıl 14 Ek m 2021
tar hler nde tüm Avrupa'da yararlanıcı
kurumların gerçekleşt receğ etk nl klerle
kutlandı. Erasmus Günler etk nl kler le
Erasmus+ Programının, l m zdek Erasmus+
projeler n n ve yararlanıcı h kayeler n n daha
görünür hale gelmes , her kes mden Erasmus+ yararlanıcısının projeler n n sonuçları ve h kayeler paylaşılmak
hedeﬁyle etk nl k gerçekleşt r lm şt r. Bu doğrultuda, ErasmusDays etk nl kler le müdürlüğümüze bağlı
kurumlarda bulunan tüm hedef gruplarla b rl kte deney m paylaşımının yapıldığı faal yetler yapılmıştır.

Erasmus+ KA 229 Projesi Kapsamında İlimize Ziyaret
İl m z Şeh tkam l İlçes ne bağlı Aktoprak Anadolu
L ses Almanya,Estonya,Bulgar stan La Reun on
Adası,Portek z,Türk ye ortaklığında yürütmekte
oldukları Erasmus+ KA 229 Projes Kapsamında
İl m ze Z yaret gerçekleşt rm şlerd r.Proje
''Eş tl k,Çeş tl l k ve Kabul Ed ş'' sm le her
m lletten,her ırktan c ns yet farkı gözetmeks z n
b r olmayı amaçlamıştır.Proje faal yetler
dah l nde 6 Ek m 2021 Tar h nde İl Müdürümüz
Yas n Tepe ülkem ze gelen öğretmenler n ve
öğrenc ler n z yaretler n kabul ett .

Erasmus+ Toplantıları
Erasmus+ 2022 Yayınlanan Çağrı Tekl ﬁ Kapsamında Hac Muzaﬀer Bakbak MTAL,Mehmet Erdemoğlu
Anaokulu ve Gah b Halıcılık ve Dış T caret MTAL Proje Ek pler yle toplantılar gerçekleşt r ld .

Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon
Okul Eğ t m Öğrenc ve Personel Hareketl l ğ ç n Erasmus Akred tasyonu, kurum ve kuruluşlara Erasmus+
Programı kapsamındak hedeﬂer n ve hareketl l kler n daha uzun vadede planlama ve gerçekleşt rme mkanı
tanır. Erasmus Akred tasyonu le özell kle daha önce Programa katılmış ve bu deney mler n arttırmak steyen
kurum/kuruluşlara farklı faal yetler b rarada ve daha uzun dönemde uygulamaları ç n fırsat sunulur.
Bu kapsamda Erasmus+ Okul Eğ t m Öğrenc ve Personel Hareketl l ğ Kapsamında Akred tasyon almaya hak
kazanan İl Müdürlüğümüz 159.456.00 Avro H be alarak 2022 yılı çer s nde proje faal yetler n
gerçekleşt recekt r.

Erasmus+ Bilgilendirme Seminerleri
Kasım 2021 Son başvuru tarihleri Erasmus+ KA122
VE KA210 Proje Türleri başvuruları için uzaktan
eği m yoluyla bilgilendirme seminerleri
düzenlendi.
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EuroDesk Temas Noktası
Eurodesk, gençler ç n
eğ t m ve gençl k
alanlarındak Avrupa
fırsatları ve gençler n
Avrupa faal yetler ne
katılımı hakkında b lg
sağlayan Avrupa B lg
Ağıdır.
34 Avrupa ülkes nde
faal yette bulunan
Eurodesk B lg Ağı,
ülkem zde de Türk
Ulusal Ajansı bünyes nde 2008 yılından bu yana faal yetler n sürdürmekted r. Türk ye'de Kamu , STK ,
Beled yeler ve Val l kler olmak üzere toplamda 111 Eurodesk Temas noktası bulunmaktadır.
Ulusal Ajans'a yapılan Akred tasyon Başvurumuz kabul ed lerek 2019 Haz ran t bar yle Gaz antep İl
M ll Eğ t m Müdürlüğü Eurodesk Temas noktası olarak faal yetler m z sürdürmektey z. Gerek yüz
yüze gerekse onl ne ortamlarda yapılan b lg lend rmeler kapsamında ulaşılan sayı ;

YIL

KONU

SAYI

2019

Eurodesk Bilgilendirme

328

2020

Eurodesk Bilgilendirme

1214

2021

Eurodesk Bilgilendirme

4765

G

önül Akadem s Projes Şeh tkam l ve Şah nbey İlçeler nde Proje
kapsamına alınan 60 Okulumuzda Beled ye , Gaz Mecl s ,
Ün vers te, D yanet, Sağlık , Kültür, Spor, İl Göç İdares g b 13
Paydaştan oluşan okullarımızın bulunduğu mahalledek sorunları vel
öğretmen öğrenc ve paydaşlarla şb rl ğ yaparak çözmeye çalışan 10
başlık altında akt f çalışmalar yapan b r projed r.
Proje Kapsamında Aralık ayında Şah nbey ve Şeh tkam l lçeler m zde
toplam 15034 vel ye en y narkot k anne başlığı narkot k anne başlığı
altında bağımlılıkla mücadele sem ner ver lm şt r. Muhtar, Cam İmamı
eşl ğ nde 214 esnafımız z yaret ed lm ş, s gara ve bağımlılıkla lg l
b lg lend rme yapılmıştır. 5000 Öğretmen m ze a le sosyal pol t kalar l
müdürlüğü şb rl ğ nde uyuşturucu le mücadele eğ t m ver lm şt r. Güven
ve Dönüşüm başlığı altında 66.976 Öğrenc n n katılımı le 4 yarışma,
3530 öğrenc katılımı le 5 adet gez , Şah nbey Gençler Sporla Güvende
Başlığı Altında 400 Öğrenc ye kıyafet yardımı , 6132 öğrenc ye nakd
yardım yapılmıştır. Güvenl okul kapsamında 447 serv s çer s nde 42
denet m yapılmıştır. Narkot k Ek pler Tarafından 15034 vel m ze '' MADDE BAĞIMLILIĞI NEDİR, NASIL
MÜCADELE EDİLİR '' Konulu , sem ner düzenlenm şt r.
Okullarımızda yapılan haftanın en tem z sınıfı yarışması 5 ,1 adet okul bahçes ağaçlandırma eylem planının
uygulanması ve ağaçlandırma 2021 yılı afet farkındalık eğ t m kapsamında 72 okulumuzsda eğ t m ver lm şt r.
Ayrıca rehberl k çalışmaları sonucu aralık ayında 55 öğrenc m z okula kazandırılmıştır. Okullarımız tarafından
akadem k başarıyı arttırmak ç n 12 adet öğretmen toplantısı yapıldı. Şeh tkam l Beled yes n n Desteğ ve Spor
şehr Gaz antep ortak çalışmamız le Gönül Akadem s Kapsamındak 22 okulumuzdan 395 4.ve 5. Sınıf
öğrenc ler m z le 2 gün Boyunca Akıl ve Zeka Oyunları şenl ğ düzenlenm şt r. Şeh tkam l lçem zde bulunan ve
spor şehr Gaz antep Projes Kapsamında T caret Borsası Ortaokulu mahalleler nde oluşturulan Futbol
Kulübüne vel esnaf ve öğretmenden oluşan 50 l sanslı Futbolcusu le b r takım kurup hazırlık maçlarına
çıkmaktadır.
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Anadolu Mektebi
Projem z altı ortaokulumuzdan toplamda 67 öğrenc m z n katılımıyla devam etmekted r. Dönem başında proje
sorumlusu öğretmenler m z tarafından seç len 12 k tap dönem çer s nde çocuklarımız tarafından okunmuştur.
Proje sorumlusu öğretmenler m z ve öğrenc ler m zle her okul ç n ayrı ayrı toplantılar düzenlenerek, proje
etk nl kler m z üzer ne planlamalar yapılmıştır. Yapılan toplantılarda öğrenc ler m z ve öğretmenler m zden
gelen etk nl k ﬁk rler dosya hal ne get r lm ş ve okullarımıza sunulmuştur. K tap okumalarıyla alakalı
etk nl kler m z n uygulamaları devam ederken dönem sonu etk nl ğ olarak yazar söyleş ler planlamaktayız.

Gaziantep Valisi Davut Gül Anadolu Mektebi Panelini İzledi
Gaz antep Val s Davut Gül, Anadolu Mekteb Yazar
Okumaları kapsamında Gülşen Batar Anadolu L ses nde
hazırlanan Mustafa Kutlu okul panel ne katıldı. 30 Aralık
2021 tar h ndek panelde Beyza Şeker "Mustafa Kutlu'da
Kutlu Yolculuk", Mehmet Aktuna "Mustafa Kutlu'da Köye
Bakış", Nazlı Çel k "Mustafa Kutlu'da Anadolu", Berat
Dündar "Mustafa Kutlu'da Örtük İlet ler" ve Sümeyye Korun
"Mustafa Kutlu'da Madd ve Manev Arayış" konu başlıklı
s u n u m l a r ı n ı g e r ç e k l e ş t r d l e r. S ı l a K ı z ı l c ı k ' ı n
başkanlığındak panele Val Davut Gül'ün yanı sıra İl M ll
Eğ t m Müdür Yardımcısı, Şah nbey İlçe M ll Eğ t m Şube
Müdürü, okul müdürler , öğretmen ve öğrenc ler katıldılar.

Anadolu Mektebi Ortaokul Kitap Okuma Programı
Projemize başlangıçta 6 okulumuzla, her okuldan 5-10 öğrenci olacak
şekilde gruplar oluşturarak başladık. Her okuldan proje sorumlusu
öğretmenlerimizle birlikte 2021-2022 Eği m-Öğre m yılı I. Dönemi için
12 adet kitap seç k. Bu süreçte projedeki öğrencilerimiz diğer
arkadaşlarına da örnek oldu ve okullardaki okuma ekiplerimizi
genişle k. Şu anda projemizde ilimizdeki 6 ortaokulumuzdan toplam
67 öğrencimiz kitap okumalarına devam etmektedir. Okullarımızda her
ha a yapılan toplan larda kitap değişimleri yapılarak her öğrencinin
tüm kitapları okuması sağlandı.
Dönem boyunca yapılan okumalarda
okul kütüphanelerimiz ak f şekilde kullanıldı.
Dönem içerisinde tüm okullarımızdaki öğrencilerimizle süreç değerlendirme toplan ları
yap k. Yap ğımız toplan larda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile dönem sonunda
projeye yönelik ne gibi etkinlikler tasarlayabileceğimiz üzerine is şarelerde bulunduk.
Yapılan toplan larda proje kapsamında yapılabilecek çok sayıda nitelikli özgün etkinlik
önerisi geldi.
Kitaplarımıza yönelik
etkinliklerimizi
yaparken el
b e c e r i m i z i
geliş rdik, sanatsal
çalışmalar sayesinde
este k bakış açısı kazandık. Bazen Anadolu Mektebi
okul panomuz için aﬁşler hazırlarken, bazen de kitap
okumalarımızda bize arkadaşlık etmesi için minik
ayraçlar tasarladık. Okuduğumuz bir kitabın seç ğimiz
kahramanlarına mektuplar yazdık. Hayal dünyamızda
onlarla dost olduk ve içimizdekileri mektuplarımıza
döktük.
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Yazmaya Değer

G

az antep genel ndek tüm resm
lkokullarımızda öğren m gören 2. , 3. Ve 4.
Sınıf öğrenc ler m z n sah p olması
gereken değerler eğ t m ve farkındalık
kazanmaları sten len Bel rl Gün ve Haftalar le
lg l b reysel duygu ve düşünceler n yazılı olarak
fade etmeler n sağlamak amacıyla yürüttüğümüz
Yazmaya 'Değer' Projes kapsamında; Aralık ayı
ç n bel rled ğ m z “Yardımseverl k, Gaz antep' n
Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü, Tutum Yatırım ve
Türk Malları Haftası” konuları le lg l yazılan ş r,
kompoz syon, anı türündek eserler okul
kom syonlarınca değerlend rm ş; okul çapında lk
üçe g ren 523 eser Yazmaya Değer Projes
Gaz antep İl Kom syonuna gönder lm şt r.
Kom syon tarafından değerlend r len eserlerden
dereceye g ren lk 10 eser Gaz antep İl M ll Eğ t m
Müdürlüğü sayfasında yayınlanmıştır.
2021-2022 eğ t m-öğret m yılı ç nde l kom syonu
değerlend rmes nden başarı le geçen ve
Gaz antep İl M ll Eğ t m Müdürlüğü sayfasında
yayınlanan eserler İl M ll Eğ t m Müdürlüğümüz
olarak k taplaştırılacaktır.
Yaratıcı ve özgün eserler ortaya konulmasını bekled ğ m z ve yazmayı sevd rmey hedeﬂed ğ m z bu süreçte
öğrenc ler m z etk l yazı yazmanın doğru kel meler doğru şek lde b r araya get rmekten baret olmadığını; aynı
zamanda farklı ve yaratıcı düşüncen n de etk l yazı yazmanın b r parçası olduğunu fark edecekler.

AYLAR

KONULAR

OCAK

Enerj Tasarrufu
Yen Yıl
Çalışkanlık

MART

Çanakkale ve Şeh tler
Orman ve Doğa Sevg s
Adalet

NİSAN

Ulusal Egemenl k ve Çocuk Bayramı
Tur zm n Önem
Güven

MAYIS

Anneler m z
Atatürk ’ü Anma Gençl k ve Spor Bayramı
Sevg -Saygı

G

az antep İl M ll Eğ t m Müdürlüğünün 20192023 yıllarını kapsayan Stratej k Planı'nın 2021
yılı zleme ve değerlend rme çalışmaları 2021
Aralık ayı çer s nde İl M ll Eğ t m Müdürü
başkanlığında başlatılmıştır. İlk etapta 2021 yılı
Değerlend rme raporu, Gaz antep Val l ğ Yatırım ve
İzleme Koord nasyon Başkanlığı, Rehberl k ve
Denet m Müdürlüğüne arz etmek üzere çalışmalara
başlanmış olup ve değerlend rme raporu
tamamlanmıştır. Akab nde M ll Eğ t m Bakanlığı
Stratej Gel şt rme Başkanlığına arz ed lecek 2021
değerlend rme raporu hazırlama çalışmalarına
başlanmıştır. Süreç 2022 yılı ocak ayı sonunda
tamamlanacaktır.
Planda; 7 amaç, 20 hedef, 65 performans
gösterges , 47 stratej ve bu stratej lere ulaşmak ç n
182 eylem yer almaktadır. İzleme ve değerlend rme
sürec nde; performans göstergeler ve stratej ler
bazında gerçekleşme durumlarının bel rlenmes ,
performans göstergeler n n gerçekleşme
durumlarının hedeﬂerle kıyaslanması, stratej ler kapsamında yürütülen faal yetler n Müdürlük faal yet
alanlarına dağılımının bel rlenmes , sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, hedeﬂerden
sapmaların nedenler n n araştırılması, alternat ﬂer n ve çözüm öner ler n n gel şt r lmes amaçlanmıştır. Örnek
plan hazırlanarak zleme ve değerlend rme çalışmalarının süreçler hakkında b lg lend rmeler yapılmıştır. Bu
süreçte gerçekleşt r len n tel ve n cel anal zler sonucunda elde ed len bulgular ve değerlend rmeler rapor hal ne
get r lerek tüm paydaşlarla paylaşılmıştır.
Müdürlüğün 2019-2023 Stratej k Planı'nda yer alan 66 performans gösterges n n 2021 hedeﬂer ne %65 (43
tane) oranda ulaşılmış ya da hedeﬂer aşılmış, %5 (3 tane) oranda hedefe makul düzeyde ulaşılmış, %12 (8
tane) oranda hedeften uzak b r görünüm serg lenm ş, %18 (12 tane) oranda se hedefte ger leme gözlenm şt r.
Bu göstergeler n b r kısmında 2018 yılı değerler ne oldukça yakın b r performans serg lend ğ ve göstergen n
yapısı d kkate alındığında mevcut durumun korunmasının da başarılı kabul ed leb leceğ düşünülmekted r.
Gerçekleşt r lemeyen göstergeler n %61 (32 tane) oranda pandem koşulları, %12 (6 tane) ş b rl ğ ve talep
oluşmamasına, %10 (5 tane) gerekl altyapı eks kl ğ , %8 (4 tane) çalışmaların devam etmes ne, %8 (4 tane)
ler de planlama yapılacak olmasına ve %2 (1 tane) se üst yönet m kararlarının beklenmes le lerleyen
dönemlerde gerçekleşt r lmes planlandığı sonucuna varılmıştır.
Performans göstergeler n n başlangıç değerler le 2020 yılı ulaşılan sonuçlar karşılaştırıldığında, b rçok hedefe
ulaşıldığı görülmüştür. 2020-Mart ayında tüm dünyada etk s n gösteren COVID -19 Pandem sürec le yüz
yüze eğ t me ara ver lmes nden dolayı 2021 yılında bel rlenm ş olan bazı hedeﬂerden uzaklaşma söz konusu
olmuştur. Bu bağlamda yen stratej ler gel şt r lerek pandem n n olumsuz etk ler nden en az düzeyde
etk len leceğ düşünülmekted r.
Planlamadak 2021 hedeﬂer ne ulaşab lmek ç n Müdürlüğümüz koord nes nde tüm lçe müdürlükler le d ğer
okul/kurumlarda zleme çalışmaları başlatılmıştır.
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Gazişehir Bilfest
Amacı ve kapsamı: Projede, Gaz antep halkını b l msel faal yetlerle eğlencel b r platformda buluşturmak
hedeﬂenmekted r. Ayrıca katılımcıların; b l msel b lg ye ulaşma sürec n kavramaları, b l m ve b l msel süreçler
konusunda farkındalık kazanmaları, olumlu tutum gel şt rmeler amaçlanmaktadır. Proje; katılımcıların olay ve
olguları, yaparak – yaşayarak öğrenme lkes yle akt f şek lde tecrübe edeb lecekler etk leş ml atölye
çalışmaları ve etk nl klerle, b l msel b lg y toplumun her kes m n n rahatlıkla anlayab leceğ b r d lle sunmayı
hedeﬂemekted r. Böylece kalıcı öğrenmen n sağlanması, b reyler n b l msel alanlarda stekl ve meraklı olma
b l nc n n uyandırılması amaçlanmıştır.
Proje kapsamında çağrı metn nde bel rt len; doğa b l mler , mühend sl k ve teknoloj alanları, tıbb b l mler,
sosyal ve beşer b l mler alanlarından çalışmaları çeren toplumun her kes m n n ve yaş grubunun katılımını
sağlayacak atölye çalışmaları, yarışmalar, serg ler, söyleş ler kapsayan “GAZİŞEHİR BİLFEST 2021” 11-16
Ek m 2021 tar hler arasında açık ve kapalı mekânlarda gerçekleşm şt r.
Beklenen etk ler ve hedef k tles : Proje, şehr m zdek herkese h tap edecek şek lde planlanmıştır. Etk nl kler
kend çer s nde 5 yaş, 6-9 yaş, 10-13 yaş, 14-17 yaş, 18 yaş ve üzer olarak hedef gruplara ayrılmış, a le
katılımını da mümkün kılmıştır. Ayrıca Sur yel a lelerle Gaz antep halkının kültürel etk leş mler n n
gerçekleşmes amacıyla yaklaşık 7500 katılımcıyla b rl kte faal yetler gerçekleşt r lm şt r. Proje, b l m n,
teknoloj n n, sanatın ve kültürün farklı alanlarını çeren etk nl klerle toplumun her kes m nden ve yaş grubundan
b reylere yönel k olarak gerçekleşt r lecekt r. Projem z b reyler n b l me olan lg s n olumlu yönde etk leyerek
b l mle toplum arasında b r köprü olmuştur.
Planlanan etk nl kler: Çağrı metn nde bel rt len öncel k alanlarından 18 farklı yöntem ve uygulama
bel rlenm şt r. Projem zde, eş zamanlı olarak farklı d s pl nlerden B l m, Kültür, Sanat ve Teknoloj temalı; 42
atölye çalışmasında yer alan 45 etk nl k, 7 söyleş olmak üzere toplam 52 farklı etk nl kten oluşmaktadır. Fen
B l mler , Astronom , Matemat k, B l ş m g b alanlarda d s pl nlerarası tasarım odaklı düşünme gerekt ren,
öğrenc ler n ve öğretmenler n b l msel süreç becer ler ne katkı sağlayacak uygulamalı atölye çalışmaları;
günlük yaşama yönel k etk nl kler, Gaz antep'e özgü atölye çalışmaları; engell b reylere yönel k atölye
çalışmaları; sanat, spor atölyeler ; astronom etk nl kler ve serg olmak üzere etk nl kler planlanmıştır.

Sağlık sorunları neden yle uzun sürel tedav ler devam eden öğrenc ler n eğ t m almalarının
sağlanması amacıyla hastane sınıﬂarı bulunmaktadır. Bu sınıﬂardak öğrenc ler n, eğ t m hakkından
faydalanab lmeler ç n hastane çer s nde hastane sınıﬂarı oluşturulmuştur. Hedef k tles ; Okul
Önces , İlkokul, Ortaokul, L se öğrenc ler d r. Öğretmenlerle let ş m hal nde olunup, Özel günlerde
kutlamalar, çocukların sağlık durumlarına uygun oyun ve etk nl kler düzenlenmekted r.
İSTATİSTİK: Gaz antep Genel nde 2 tane hastane sınıfı bulunmaktadır.1 okuldan toplam 4 tane sınıf
öğretmen görevlend r lm şt r.
16 erkek öğrenc ve 10 kız öğrenc olmak üzere toplamda 26 tane öğrenc , hastane sınıﬂarında eğ t m
görmekted r. Bu sayı, çocukların hastaneye yatış durumlarına göre sayı günlük artıp azalmaktadır.
Hastane sınıﬂarı;
Onkoloj Hastanes
Çocuk Hastanes

OCAK 2022 ARGE BÜLTENİ GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hastane Sınıarı

34

GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2022 ARGE BÜLTENİ

Milli Eğitim Şura Çalıştayı

1-3 Aralık'ta Ankara'da; Fırsat Eş tl ğ , Meslek Eğ t m n İy leşt r lmes , Öğretmenler n Meslek Gel ş
başlıklarında toplanan 20.M ll Eğ t m Şurası ç n Gaz antep, Adıyaman ve K l s' n bulunduğu taslak
raporu Gaz antep İl M ll Eğ t m Müdürlüğümüz koord nasyonunda hazırlanması stenm şt r.
Gaz antep İl M ll Eğ t m Müdürlüğü olarak Şura hazırlıkları kapsamında;71 öğretmen ve darec ,30
akadem syen, 39 öğrenc ve STK tems lc s v.b k ş ler le çalıştay yapılarak görüşler alınmış ve Şura
ç n taslak rapor hazırlanmıştır.
Bölge raporu kapsamanda koord natör l olarak; Gaz antep, K l s ve Adıyaman taslak raporları tek b r
taslak rapor hal ne get r lerek bakanlığımıza gönder lm şt r.
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Hayatın her alanında değ ş m n ve yen lenmen n
kaçınılmaz olduğu dünyamızda, gençler n bu değ ş mlere
kolaylıkla ayak uydurab lmes ve günlük hayatta
karşılaştıkları problemlere yaratıcı çözümler üreteb lmes
büyük önem arz etmekted r. Bu durum, nsanlığın
gel şmeler karşısında eğ t mle lg l yen yöntem ve tekn kler
gel şt rmes n , okullarda yapılacak uygulamaların çağımıza
uygun, yen l kç yaklaşımlar olmasını gerekl kılmaktadır.
Fen, matemat k, mühend sl k, teknoloj ve 21. yüzyıl
becer ler kullanılarak öğrenc ler n yen ürünler ortaya
çıkarmasını sağlayacak STEM g b yaklaşımlar, d j tal
dünyanın yen l kler ne uyum sağlama sürec n
hızlandırmaktadır.
Bu yaklaşım le b rey n yaparak yaşayarak öğrenmes ,
yaratıcı düşünme ve eleşt rel düşünme becer s kazanması, problem çözeb lmes ve özgün ﬁk rler üreteb lmes
hedeﬂenmekted r. Müdürlüğümüzce bu kapsamda 21. yy. becer ler n öğrenc ler m ze kazandırmak amacıyla
D j tal STEM Etk nl k K tabı hazırlanmıştır. Bu k tap okul önces , lkokul ve ortaokul kademeler nde görev yapan
20 öğretmen n 6 aylık çalışması net ces nde ortaya çıkmış olup öğretmenler m zce hazırlanan 52 özgün
etk nl kten oluşmaktadır. Kazanım merkezl olarak problem senaryoları üzer ne hazırlanan etk nl klerde okulda
ders esnasında yapılab lecek etk nl kler n yanında süreç odaklı okul dışı etk nl klere de yer ver lm şt r. Örnek
olması açısından bazı uygulama örnekler ne yer ver len k taptak etk nl kler n bazıları da uygulanmıştır.
Bu çalışmada b reye karşılaştığı günlük hayatındak olayları ve olguları kavramada neden - sonuç l şk s n
kend başına kuracağı b r model sunulmaktadır. B rey n problemler sadece d s pl nler arası yaklaşımla
çözmeye çalışması değ l aynı zamanda problem n nedenler n de çözdüğü b r yaklaşımla buluşturmak
hedeﬂenm şt r

Tebeşir Tozları Dergisi
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STEM Etkinlik Kitabı

Gaz antep İl M ll Eğ t m Müdürlüğü olarak yazmanın ve
okumanın yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturmak
üzere yaptığımız çalışmalarımız devam ed yor.
Gaz antep'te çalışan b rb r nden değerl öğretmenler m z n
gönderd ğ 270 yazı çer s nden hassas yetle seç len 28
y a z ı d a n v e 6 0 s a y f a d a n o l u ş a n
derg m zde;eğ t m,kültür,sanat yazılarının yanısıra
Gaz antep m ze a t değerler ,Gaz antep'te yaşanan
anıları,öyküler ve h kayeler bulacaksınız.
"Her derg b r okuldur." ded k ve yola çıktık. Bu bağlamda
öğretmenler m ze yazma heves n fırsata dönüştürecek b r
kapı aralamak sted k. Gaz antep İl M ll Eğ t m
Müdürlüğümüzün eğ t m,kültür sanat derg s kurum
kültürümüze katkıda bulunacak ve kurumsallaşma yolunda
attığımız adımlarım m henk taşlarından b r olacaktır.S zler
ç n hazırladığımız derg m zde, şehr m zden es nt ler
göreceks n z.Derg m z oluşmasında katkı sunan değerl
öğretmenler m ze,yayın kuruluna ve emeğ geçenlere teşekkür eder z.
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