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GİRİŞ 

    AR-GE birimlerinin kurulmasının temel amacı, özü itibariyle ortak paydası büyük olan 

faaliyet ve projelerde tekrarların önlenmesi, insan ve madde kaynağının etkin ve verimli 

kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması için çalışmaların tek elden aynı 

ekip tarafından yürütülmesini sağlamaktır.  

 Özünde planlama, stratejik yönetim, idareyi geliştirme, hizmetlerin niteliğini iyileştirme, 

kapasite geliştirme ve dolayısıyla kurumsal değişimi yakalama olan çalışmaları birleştirmektir. 

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak yoğun bir dönemin ardından çalışmalarımız 

hakkında bilgi vermek ve sizlerle paylaşmak için bu bülteni yılda iki dönem halinde 

yayınlayacağız.  

 Çorum İl 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 (PEK)" olmak 

üzere iki ekip halinde çalışmalarını yürütmektedir. 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi çalışmaları, 

Stratejik Planlama çalışmaları,  ulusal ve uluslararası projeler üzerine yoğunlaşmaktadır.  

 

3 



  

 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi çalışmalarını bir arada sunmaya çalıştığımız bültenimizin 
9.sayısında sizlerle buluşmaktan mutluyuz.Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yoğun bir 
dönemin ardından çalışmalarımız hakkında bilgi vermek ve sizlerle paylaşmak için bu bülteni 
yılda iki dönem halinde yayınlıyoruz. 

 Eğitim ve öğretim, sürekli yenilenmeyi, gelişmeyi, öğretmenden öğrencisine kadar herkese 
değişimin takipçisi olmayı zorunlu kılan, her dönemde önceliğini koruyan dinamik bir alandır. Bu 
dinamik ortamda amacımız, her şeyden önce çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha iyi 
hazırlanmalarını sağlamak, tüm çocuklarımıza en iyi koşullarda eğitim imkânı sunmak, tüm 
okullarımızı bilim ve teknolojideki yeniliklerden yararlanabilir hale getirmektir.  

 Bu sebeple, eğitim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin, okul öncesinden 
üniversiteye en iyi koşullarda yetiştirilmeleri, donanımlı, birikimli, dünyayı takip eden, çağımızın 
yeniliklerine hâkim bireyler olarak hayata atılmaları ülkemiz ve yarınlarımız için büyük önem 
taşımaktadır. Biz de bu bilinçle hareket ediyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. 
ARGE ekibimiz ile birlikte gerek ilimizde gerek ülkemizin her köşesinde uygulanabilecek; 
yöneticilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz ve ailelerini daha iyi bir gelecek için yetiştirmek için 
özgün projeleri yürütmeye, her gün yeni projeler üretmeye, eğitime ve topluma değer katmaya 
devam ediyoruz. 

 

 

             Seyit Ali BÜYÜK 

                  İl Milli Eğitim Müdürü 
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ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN ANISINA ORTAOKULLAR ARASI 

TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLO SES YARIŞMASI DÜZENLENDİ 

 

  Şehit Öğretmen Aybüke YALÇIN anısına Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen programa İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK, İl Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz Sefer Sinan GÜNGÖR, 
Ahmet İNAN, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke YALÇIN’ın babası, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler 
ve veliler katıldı. 

  
    Yarışmacı 16 öğrenci türkülerini şehit öğretmen Şenay Aybüke YALÇIN için söylediler. Jürinin 
değerlendirmesi sonucunda: 
     ‘Uyan Sunam’ türküsüyle Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Arif GÖZÜBÜYÜK birinci, 
     ‘Değme Felek’ türküsüyle Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi Öykü EKER ikinci, 
     ‘Magusa Limanı’ türküsüyle Yavruturna Ortaokulu öğrencisi Cem ÖZÜDOĞRU üçüncü oldu. 
     Yarışma sonunda birinci olan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Arif GÖZÜBÜYÜK’e çeyrek altın, 
bağlama ve ney hediye edilirken,  ikinci olan Öykü EKER’e gram altın ve cura, üçüncü olan Cem 
ÖZÜDOĞRU’ya 100 TL ve kaval hediye  edildi. 
     Ayrıca 4. ve 5.olanlara da mansiyon ödülü olarak enstrüman verildi. 
   Şehit Öğretmen Aybüke YALÇIN’ın resimlerinin de sergilendiği program, hatıra fotoğrafı çekimi ile 

sona erdi. 
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Şehit Aybüke YALÇIN’ın babası Sadık YALÇIN, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ederek: "Aybükemizin şehit edildiği 9 Haziran 2017 gününden bu yana aziz Türk 
milletinin, Aybüke´yi sanki bizim evladımız değil de kendi evlatları gibi bağrına basması çok 
anlamlı ve önemli. Bu Aziz Türk milletinin damarlarındaki asil kanın bir ifadesi olsa gerek. Osmanlı 
İmparatorluğunun bakiyesi olan bu millet adeta bir ışık öncülüğünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları sayesinde  dünya sahnesinde yerini almış, ilim ve irfan ile aydınlık Türkiye 
geleceği ufkunda emin adımlarla ilerleyen bir milletin evlatlarıyız hepimiz.” dedi. 



 

ŞEHİT EROL OLÇOK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 

 “YAPAY ZEKALI ROBOT PROJESİ”Nİ ANLATTILAR 

 

  İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK’ü ziyaret eden Şehit Erol Olçok Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencileri hazırladıkları “Yapay Zekalı Robot Projesi” hakkında bilgi verdiler. 
     Öğrenciler bu proje kapsamında geliştirecekleri sensörlerin otomobillerde kullanılması ile 
sürücülere pek çok kolaylıklar sağlamayı hedeflediklerini belirttiler. 

     Bilişim teknolojileri, robotik kodlama, yazılım, 
programlama gibi alanlarda kendilerini geliştiren 
Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerinin bu çalışmalarını oldukça başarılı 
bulan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali 
BÜYÜK: “İnsanlığa hizmet amacıyla düşünmek, 
hayal etmek, sonrasında işlerimizi doğru 
yapmak önemli. Başarılar diliyorum.” diyerek 
memnuniyetini ifade etti. 
     İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali 

BÜYÜK projeye her türlü desteği vereceklerini 

belirtti ve öğrencilere kitap hediye etti. 
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İSMAİL KAKAÇ İLKOKULUNDA  

“ÇİĞDEM AŞI GEZMESİ VE ŞENLİĞİ” ETKİNLİĞİ YAPILDI 

 

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültür Mirası kabul edilen “Çiğdem 

Aşı Gezmesi ve Şenliği” İsmail Kakaç İlkokulu’nda yapıldı. 

  Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda İsmail Kakaç İlkokulu 
Halk Oyunları Ekibi gösteri yaptı. 
     Okul Müdürü Ender Özcan ÖZÇAKIR yüzyıllardır devam eden bir geleneği sürdürmenin 
mutluğunu yaşadıkların ifade ederek: “Çiğdem Aşı ve Gezmesi”nin toplumu birleştiren önemli bir 
rolü vardır. Nice çiğdem aşı etkinliğinde buluşmak dileğiyle birliğimiz daim olsun.” dedi. 
  İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Fatih TOPHAN programa katılamayan İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK’ün selamlarını ilettiği konuşmasında: “Geleneklerimizin 
yaşatılması  ve genç nesillere aktarılması adına düzenlenen ‘Çiğdem Aşı ve Gezdirme 
Şenliği’ni  Milli Eğitim Müdürlüğü olarak önemsiyoruz. Büyüklerimizin hatıralarında yer alan 
unutulduğunu düşündükleri bir kültürel değerimizi öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerinde 
emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” dedi. 
  Programın sonraki bölümünde 4/D sınıfı öğrencisi Selin KANBİK “Çiğdem” isimli bir şiir okudu 

ve misafirlere çiğdem aşı ikram edildi.  
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      Halk Ozanı  Aşık Veysel ŞATIROĞLU  vefatının 45. yıl dönümünde şiirleri ve türküleri ile anıldı. 
Mehmetçik Anadolu Lisesi tarafından Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen anma programına İl Milli 
Eğitim Müdür Vekili Sayın Özcan KUŞCU, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sayın Yahya ÇOBAN, İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Fatih TOPHAN, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Sefer Sinan 
GÜNGÖR, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. 
    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Mehmetçik Anadolu Lisesi 
öğrencisi  İlknur KEYVAN  duygularını anlattığı bir konuşma yaptı. 
       Aşık Veysel’in kişiliği üzerinde duran  Okul Müdürü İsmail MADAN konuşmasında: “Aşık Veysel bize 
gerçek anlamda sabrı, yaşam azmini gösteren nadir insanlardan biridir.” dedi 
     Programda Müzik Öğretmeni Hatice ATEŞ KIZILIRMAK ve Kemal ATEŞ yönetimindeki okul korosu       

 Aşık Veysel’in türkülerinden güzel örnekler seslendirirken arada öğrenciler de şiir okudu. 

AŞIK VEYSEL TÜRKÜLERİ İLE ANILDI 
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ÇORUM BİLİM VE SANAT MERKEZİNİN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ  

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR 

  Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyit Ali BÜYÜK: 
Çalışınca başarı geliyor. Öğretmenleriniz ve okul yöneticilerinizin katkılarıyla yaptığınız 
projelerden aldığınız ödüller sizi motive ediyor. Sadece akademik başarı yeterli değil aynı 
zamanda iyi bir vatandaş, iyi bir evlat olmak da önemli. Akademik başarı hedefe ulaşınca biter. 
Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler içerisinde olmamız gerekiyor.  Geleceğimizi sizlere teslim 
edeceğiz. Sizlerden daha çok başarı bekliyoruz. Allah yolunuzu açık etsin.” dedi.  

        Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyit Ali BÜYÜK, 14-15 Nisan 2018 tarihinde 

Bilecik’te gerçekleşen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finalinde ilimizi temsil eden 

öğrencilere katılım  sertifikaları, 9-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Sivas’ta düzenlen “Endüstri 

4.0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları” temalı robot yarışması ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen 

“12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Ankara Bölge Yarışması”nda Biyoloji alanında 

birincilik kazanan öğrencilere belgelerini verdi. 
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    İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyit Ali BÜYÜK’ü ziyaret eden Çorum Bilim ve Sanat 
Merkezinin başarılı  öğrencileri ve öğretmenleri belgelerini aldılar. 
     



 

ÖĞRETMEN MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LİSESİ “EMPATİ ATÖLYESİ”  

VE “ŞİİR ATÖLYESİ” KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLEDİ 

 
 Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Turhan CANDAN ve  İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Seyit Ali BÜYÜK’ün katıldığı  Öğretmen Mukadder Akaydın Anadolu Lisesi “Empati Atölyesi” 
ve “Şiir Atölyesi” Kapanış Programında konuşan Okul Müdürü Mustafa HEKİM: “Türkiye Dil ve 
edebiyat Derneği ile yürüttüğümüz projelerden “Empati Atölyesi” ve “Şiir Atölyesi” ile 

öğrencilerimiz okul içinde okul gibi  çalıştılar. 
Destek ve katkılarından dolayı Sayın Turhan 
CANDAN ve  İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Seyit Ali BÜYÜK’e teşekkür ediyorum.” dedi. 
 
       Öğrencilerin “Empati Atölyesi” kapsamında 
yazdıkları mektuplar ve hazırladıkları kısa film 
sunumu sonrasında “Şiir Atölyesi”ne katılan 
öğrenciler şiir çalışmalarından örnekler 
seslendirdiler. 
 

     Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Turhan CANDAN: “Burada ortay acıkan bu güzel 
faaliyetleri birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. “Empati Atölyesi” özgün bir çalışma oldu. 
Özellikle bu çağda birbirimizi anlamaya çok ihtiyacımız var.  Toplumun dezavantajlı kesimine 
karşı duyarlılık gerekiyor. Öğrencilerimiz bu farkındalığın eğitimini almaları önemli. “Şiir 
Atölyesi” ile de güzel çalışmalar yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Daha 
sonra sahne alan Öğretmen Mukadder Akaydın Anadolu Lisesi Tasavvuf Musikisi Korosu 
konseri beğeniyle izlendi. 
     İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK atölye çalışmalarındaki başarılarından 

dolayı okul yönetimini ve öğrencileri tebrik etti.    
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 Okullarımızda Ders Dışı Eğitim Faaliyetleri kapsamında Spor alanında; Basketbol, 
Voleybol, Futbol, Futsal, Atletizm, Yüzme, Hentbol, Güreş, Masa Tenisi, Satranç branşlarında 
eğitim çalışması yapılmaktadır. 
      İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Ders 
Dışı Eğitim Çalışmaları öğrencilerimizin derslerinin olmadığı zamanlarda haftada 6 saat 
şeklinde uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız öğrencilerimizin akademik başarıları 
yanında sosyal , kültürel, sportif faaliyetlerle de ilgilenmelerini hedeflemektedir. Ders Dışı Eğitim 
Çalışmaları Spor dışında İzcilik, Halk Oyunları, Güzel Sanatlar, Bilim Olimpiyatları ve Proje 
Çalışmaları alanlarında da yapılmaktadır.“ dedi. 
     Ders Dışı Eğitim Çalışması kapsamında, 67 okulumuzdaki 117 faaliyete 2252 öğrenci 

katılmaktadır. 

 

OKULLARIMIZDA 2252 ÖĞRENCİ SPORLA İLGİLİ  

DERS DIŞI EĞİTİM FAALİYETİNE KATILIYOR 

 

12 



 

 

İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ  

AFRİKA’DAKİ KATARAKT HASTALARINA DESTEK OLUYOR 

       Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi düzenlediği kermes 
ile “İmam Hatipliler Göz Nuru Oluyor” kampanyasına destek verdi. 
     Kermesin açılışından önce sinevizyon gösterisi ile “İmam Hatipliler Göz Nuru Oluyor” kampanyası 
hakkında bilgi verildi.   
     Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; Afrika kıtasında yaşlılık ve yetersiz 
beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde 
görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca Afrikalı, ameliyat olamadığı için görme 
yeteneğini kaybediyor ve yaşamını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürüyor. 
     İHH İnsani Yardım Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği, “İmam hatipliler Göz Nuru Oluyor” 
sloganıyla Türkiye çapında yaklaşık 4 bin imam hatip okulunda katarakt kampanyası başlattı. 
     Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi “İmam hatipliler Göz 
Nuru oluyor” kampanyasına destek için düzenlediği kermesten elde edilecek gelirin tamamı Afrika 
ülkelerindeki katarak hastalarının tedavisi için kullanılacak. 
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http://corum.meb.gov.tr/www/imam-hatip-lisesi-ogrencileri-afrikadaki-katarakt-hastalarina-destek-oluyor/icerik/1534#
http://corum.meb.gov.tr/www/imam-hatip-lisesi-ogrencileri-afrikadaki-katarakt-hastalarina-destek-oluyor/icerik/1534#


    Mezuniyet törenine HİTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, İl Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Seyit Ali BÜYÜK,  öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve HİTÜ Çocuk Üniversitesi 
öğrencileri katıldı. 

     Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda 
konuşan  İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK: “Hitit Üniversitesiyle birlikte Çorum 

için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirterek: 
“Üniversitemiz fedakârlıkla çalışıyor. Başta 
Sayın Rektörümüze, öğretim üyesi 
arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

     HİTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Reha Metin 
ALKAN da Çocuk Üniversitesinin HİTÜ’nün 
yapmış olduğu en güzel projelerden birisi 
olduğunu ifade ederek: “Hitit Üniversitesinin 
kampüsüyle, binasıyla değil, bulunduğu ilde 
her düzeyde, her kesime hizmet vermesi 
anlayışıyla hareket ettik. Çocuk Üniversitesi 
beni en çok heyecanlandıran proje oldu. 

Dünyadaki en önemli güç yetişmiş insan gücüdür. Sizin yetişmiş insan gücünüz yoksa dünya da 
söz sahibi olamazsınız. Dünyada söz sahibi olmak istiyorsak gençlerimizi iyi inşa etmemiz 
gerekiyor.” diye konuştu. 

   Törende HİTÜ Çocuk Üniversitesi öğrencilerinin konserinden sonra projeye katkı 
sağlayanlara teşekkür belgesi verildi. 

     Tören sonunda ise HİTÜ Çocuk Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan çalışmaların 

bulunduğu stantlar gezildi. 

HİTÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ MEZUNİYET COŞKUSU YAŞADI 
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 Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 
05.12.2017 tarih ve 20802063 sayılı yazısı doğrultusunda aşağıdaki maddeler dikkate alınarak güncellen-
miştir.  
 
  İkili Eğitimin Sonlandırılması  
 Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması  
 Dil Öğretimi Açısından Müfredatın Düzenlenmesi  
 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi 
 
 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 2015-2019 STRATEJİK PLANI GÜNCELLENDİ  
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YEREL PROJELER 
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“ÇORUM’DA EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMA PROJESİ” 
 İdeal bir eğitim, zamanın gereklerini yerine getiren eğitimdir. Okullar bir yandan mevcut kültür birikimini 

yeni kuşaklara aktarırken, diğer yandan onlara yeni değerler yüklerler. Diğer bir deyişle, eğitim kurumları 

toplumda egemen olan değerlerin korunmasını ve aynı zamanda yeni değerlerin edinilmesini sağlamak gibi çift 

yönlü bir göreve sahiptirler. Bu açıdan eğitim sisteminde ve okulların işleyişinde yapılacak değişmelerin eğitimin 

doğasından ve okulların özgün koşullarından kaynaklanması gerekmektedir. Bunun için eğitim önderlerine 

“değişim mimarlığı” yapmak, eğitimde değişimin en önemli noktasıdır. Değişime yön verecek temel ögeler ise 

eğitimin paydaşları olan yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerdir. Öğrencileri çağın koşullarına ve toplumun 

ihtiyaçlarına göre yetiştirmek okullardan beklenen temel görevdir. Okulun varlık nedeni öğrenciler olduğuna 

göre, eğitim sisteminde yapılacak dönüşüm, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlamalıdır.  

Ülke olarak  bir dönüşümü gerçekleştirmekteyiz. Bu sebeple eğitimin temel aktörleri   olan okul ve 

kurumlar temel değerlerin korunmasını sağlarken, dönüşümün sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılmasını da 

gerçekleştirmekle yükümlüdür. Dönüşümün gerçekleştirilmesinde ve kalitenin artırılmasında İl Milli Eğitim 

Müdürlükleri ve bağlı birimler, eğitimin tüm paydaşlarını harekete geçiren bir güç konumundadır. Eğitimin tüm 

paydaşlarını harekete geçirmek ve dönüşümü sağlıklı ve verimli bir yapıya dönüştürmek adına ÇEKAP’ ı başlatmış 

bulunmaktayız. 

ÇEKAP tek başına bir proje olmayıp; bir projeler bütünüdür. Proje ile her bir alt başlık içerisinde topyekûn 

kaliteli bir dönüşüm gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında okul yöneticilerimize yönelik liderlik eğitimleri; 

öğretmenlerimizin  kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayan seminer ve faaliyetler; öğrencilerimize 

yönelik akademik , sosyal, sportif, kültürel projeler ve   velilerimize yönelik  aile eğitimlerini kapsayan  projeler 

yürütülmektedir.   

ÇEKAP aynı zamanda iyi örneklerin paylaşılması ve yaygınlaştırılması için bir zemin oluşturmaktır. 

Uygulamakta olduğumuz bu proje çerçevesinde  tüm okul ve kurumlarımız  projelerini yürütüp, kendi 

tasarladıkları plan doğrultusunda uygulama imkânına sahip olmaktadırlar. 

 

 



 

“HER OKULUN BİR PROJESİ VAR” 

   Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ÇEKAP kapsamında yürüttüğümüz en kapsamlı proje olan 

“Her Okulun Bir Projesi Var” çalışmasıyla, 

 Yerel dinamikleri harekete geçirerek, okul ve kurumlarımızda 

başarıyı arttırmayı, 

 Demokrasi ve insan haklarının temel değerlerinin bireyler 

tarafından benimsenmesini sağlamayı, 

 Proje tabanlı eğitim sistemine geçiş için gerekli altyapıları 

oluşturmayı amaçlamaktayız. 

Bu bağlamda son 3 yılda “her okulun bir projesi var” çalışması ile  

-496 okulumuzda  

-1004 projeyi 

-5236 öğretmen rehberliğinde, 

-87.632 öğrencimizin etkin ve başarılı katılımlarıyla uygulama imkanına sahip olduk. 

   Daha güçlü bir eğitim felsefesi ile hareket ederek, her yıl okullarımızın ihtiyaç ve talepleri 

doğrultusunda  proje konuları güncellenmektedir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ise 15 alanda, 165 

proje, okullarımız tarafından başarıyla uygulanmış, okul proje ekiplerinin ön değerlendirmesi, proje 

uzmanları ve akademisyenlerimizin ise nihai değerlendirmesi sonucu kendi alanlarında örnek proje 

seçilmiştir. 

 

19 



 

“ÇORUM GELECEĞİNİ KODLUYOR” PROJESİ KAPSAMINDA  

“ROBOTİK VE KODLAMA ŞENLİĞİ” DÜZENLENDİ 

 

    İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Çorum Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen “Çorum Geleceğini 
Kodluyor” Projesi Kapsamında “Robotik ve Kodlama Şenliği” düzenlendi. 
     Çorum Kent Meydanındaki açılışa Valimiz Sayın Necmeddin KILIÇ, Çorum Milletvekili Sayın Ahmet 
Sami CEYLAN, Belediye Başkanı Sayın Zeki GÜL, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK, AK 
Parti İl Başkanı Sayın Mehmet KARADAĞ, bazı daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. 
    İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK açılışta yaptığı konuşmada: “Kodlama eğitimi 

çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve 

daha pek çok alanda beceri sağlıyor. Çocuklar her 

şeyden önce algoritmik tasarım odaklı düşünmeyi 

öğreniyor. Çorum Belediyesi ile  6, 7 ve 9. 

Sınıflarda  bilişim teknolojileri dersi  olan 7 okulumuz 

ile başlattığımız ve gelecek yıllarda tüm okullarımıza 

yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz “Çorum Geleceğini 

Kodluyor” Projesi ile okullarımıza 98 adet kitin dağıtımı 

yapılmıştır. Okullarımızın her kademesinde kodlama 

ve robotik eğitimi verilmeye başlanmıştır. 

Çocuklarımız kendi yazılımlarını kendi yapar hale 

geldi. 

Böylece 

gelecekte kendi İHA´larını, SİHA´larını yapacaklar. Bugün 

burada 23 okulumuz ve Gençlik Merkezimizin katılımıyla 65 

tane robotik ve kodlama projesi sergilenmektedir. Emeği 

geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür 

ediyorum.” dedi. 
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“ÇORUM OKUYOR PROJESİ” FİNAL PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK programda yaptığı konuşmada: “Çorum Belediyesi 

ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile başlattığımız Çorum Okuyor Projesi’ne katılan öğrenci sayımız 

geçen sene 2 bin iken bu sene 11 binlere ulaştı. Öğrencilerimiz 10’lu, 15’erli gruplar halinde, 

öğretmenlerimiz refakatinde okumuş oldukları kitapları değerlendiriyor,   karşılıklı mütalaa ediyorlar. 

Okumadığımız zaman karanlık bir gün geçirmiş oluyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Zeki GÜL, Türkiye Dil 

ve Edebiyat Derneği Başkanımız  Sayın Turhan CANDAN bizzat çalışmalara katılıyorlar. Sayın Valimizin 

destekleriyle biz de güç alıyoruz. Öğrencilerimiz okudukları kitapları mütalaa ediyorlar, arkasından 

paneller düzenliyorlar. Hitamında yazarlarla buluşuyorlar. Çorum’un yarınları bugünlerden çok daha iyi 

olacak. Öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime şükranlarımı iletiyorum” dedi.  
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 Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin altı yıldır 

birlikte yürüttükleri "Çorum Okuyor Projesi”nin final programı gerçekleştirildi.  



 

ÇORUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ  

“DOĞALI ÜRETİYORUM SAĞLIKLI BESLENİYORUM PROJESİ”Nİ TANITTI 

    Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi Konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile 
başlayan programda konuşan Okul Müdürü Hanifi OKUMUŞ: “Okulumuzun fiziki imkanlarından önemli 
ölçüde yararlanmak için fırsatları değerlendirmeye çalıştık. Öğrencilerimiz bu proje 
kapsamında  üretecekleri doğal yumurta ve sebzelerle daha sağlıklı beslenecekler. Projemize destek 
veren hayırsever Çorum esnafına ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi. 
     İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali KURNAZ konuşmasında: “Bu proje için herkes emek verdi, çalıştı, 
çabaladı. Emeği geçen herkese, proje ekibine teşekkür ediyorum.” diyerek  hayırlı olması temennisinde 
bulundu. 
     Proje ekibine teşekkür belgelerinin takdim edilmesinden sonra  proje kapsamında oluşturulan sebze 
bahçesi ve 25 adet tavuk bulunan kümes gezildi. 
     Programın sonunda misafirlere Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi yiyecek içecek bölümü öğrencileri 

tarafından hazırlanan yiyecekler ikram edildi. 
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VIII. DAHİ BEYİNLER AKIL VE ZEKA OYUNLARI MÜSABAKALARI TAMAMLANDI 

   İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Çorum Belediyesi ile birlikte yürüttüğü ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerini kapsayan  VIII. Dahi Beyinler Akıl ve Zeka Oyunları Müsabakaları  tamamlanarak 
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.                                                          
     İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK yaptığı konuşmasında: “Çorum Belediyesi ile 
birlikte pek çok şey yapıyoruz. Birlikten kuvvet doğuyor. Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan 
uzaklaşmaları, kendi kültürümüz olan zekayı geliştirici oyunlara öncelik veriyoruz. Belediyemiz, 
okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz fedakarca çalışıyorlar. Sonuçta kazanan öğrencilerimiz 
oluyor. Buraya kadar katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 
     Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Turhan CANDAN Belediye Başkanı Sayın Zeki GÜL’ün 
selamını ilettiği konuşmasında: “Sürece katkı veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” 
dedi. 
     Konuşmalardan sonra Satranç, Mangala, Koridor, Abolone, Reversi, Becerikli Yapılar, Hedef-

5 kategorilerinde yarışmalara katılan İlkokul ve ortaokul öğrencilerine hediyeleri verildi. 
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 Öğretmenevindeki proje açılışında okul öncesi öğretmenlerinin çalışmalarından duyduğu 
memnuniyeti ifade eden  İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK: “Birçok 
uygulamanın başlangıcını okul öncesi öğretmenleriyle yapıyoruz.  Onlar da fedakarca çalışarak 
bizim okul öncesi eğitime verdiğimiz önemi ve değeri boşa çıkarmıyorlar. Okul öncesinde 
verilen eğitim taşa yazılmış gibi kalıcı oluyor. Geleceğimizin bu arkadaşlarımızla daha sağlam 
olacağına inanıyorum. Dört gün sürecek olan bu eğitimle Çorum’da yeni ufuklar açacaklarına 
eminim.” diye konuştu.Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
 Erdinç ÖCAL konuşmasında kendisine böyle bir fırsatı sağladıkları için İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK’e teşekkür ederek: “Verecekleri eğitim sonrasında 
seminere katılan öğretmenlerin drama yazma becerilerinin gelişeceğini”  belirtti. 
     İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulukavak, Buharaevler, Mimar Sinan, Mehmet Akif Ersoy ve 

Karşıyaka Anaokulları ortaklığıyla hazırlanan “Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Yaratıcı 

Drama  Eğitici Eğitimi Projesi”  dört gün sürecek. 

 

“OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK  

YARATICI DRAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROJESİ” BAŞLADI 
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OKA tarafından desteklenen proje kapsamında 21 anaokulu öğretmeni 

Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdinç 

ÖCAL tarafından Yaratıcı Drama  Eğitici Eğitimi alacak. 



 
“DİĞERGAMLIK VE CENTİLMENLİK  

TÜRKİYE GENELİ RESİM YARIŞMASI” ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI 

 

       Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde  değerler eğitimi kapsamında Türkiye 
genelinde dördüncüsü düzenlenen “Diğergamlık ve Centilmenlik Türkiye Geneli Resim Yarışması”nın ödül 
töreni Buhara Kültür Merkezinde gerçekleşti. 
     Törene Valimiz Sayın Necmeddin KILIÇ, Belediye Başkanı Sayın Zeki GÜL, İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Sayın Seyit Ali BÜYÜK, Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Turhan CANDAN, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı. 
     Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK Çorum Belediyesi ile birlik ve 
beraberlik içerisinde pek çok proje gerçekleştirdiklerini belirterek: “Çorumda başladığımız projelerimizi ülke 
çapına taşımaya başladık. Bize devamlı destek veren Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve ekibine 
teşekkür ediyorum. Ne istemişsek yaptılar. Çorum’da güzel şeyler oluyor. Bu proje ile değerlerimiz 
konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz.“ dedi. 
    Program öncesinde yarışmaya katılan ve  dereceye giren resimlerin yer aldığı sergi gezildi. İlkokul, 

ortaokul ve lise kategorilerinde yapılan “Diğergamlık ve Centilmenlik Türkiye Geneli Resim Yarışması”na 

öğrenciler 51 ilden, 531 okuldan 1613 resimle katıldılar. 
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“ÖĞRETMENLERİN TRAVMA VE KRİZ YÖNETİMİ BECERİLERİNİN  

DESTEKLENMESİ PROJESİ” TAMAMLANDI 

 Çorum Başöğretmen Atatürk İlkokulunun Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli 
“Öğretmenlerin Travma ve Kriz Yönetimi Becerilerinin Desteklenmesi Projesi” tamamlanarak 
katılımcılara belgeleri verildi. 
     Rehberlik Araştırma Merkezinde yapılan törene katılan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit 
Ali BÜYÜK: “Çorum’da her okulumuzda ayrı bir  hareket, ayrı bir çalışma, ayrı bir başarı var. 
Başöğretmen Atatürk İlkokulumuz kişisel gelişim üzerine sürekli projeler hazırlıyor. Birlik ve 
beraberlik içerisinde fedakarca çalışan bu ekibi tebrik ediyorum. Yeni projelerde görüşmek 

dileğiyle başarılar diliyorum.” dedi.  
     “Öğretmenlerin Travma ve Kriz Yönetimi 
Becerilerinin Desteklenmesi” konulu Teknik Destek 
Projesinin Eğitim uygulaması 08-11 Mayıs 2018 
tarihlerinde 4 gün 16 saat olmak üzere 
gerçekleştirildi. 
     Başöğretmen Atatürk İlkokulu toplam 27 

öğretmen ve idarecinin katıldığı eğitim, İstanbul 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Itır Tarı CÖMERT tarafından 

verildi. 

26 



 

“ÇORUM OKUYOR PROJESİ” FİNAL PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

 Kapalı Spor Salonundaki programa Valimiz Sayın Necmeddin KILIÇ, Belediye Başkanı Sayın 
Zeki GÜL, AK Parti İl Başkanı Sayın  Mehmet KARADAĞ, Belediye Başkan Yardımcısı Sayın 
Turhan CANDAN, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK,  daire amirleri, öğretmenler 
ve çok sayıda öğrenci katıldı. 
     İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK programda yaptığı konuşmada: “Çorum Be-
lediyesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile başlattığımız Çorum Okuyor Projesi’ne katılan öğ-
renci sayımız geçen sene 2 bin iken bu sene 11 binlere ulaştı. Öğrencilerimiz 10’lu, 15’erli grup-
lar halinde, öğretmenlerimiz refakatinde okumuş oldukları kitapları değerlendiriyor,   karşılıklı 
mütalaa ediyorlar. Okumadığımız zaman karanlık bir gün geçirmiş oluyoruz. Belediye Başkanı-
mız Sayın Zeki GÜL, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanımız  Sayın Turhan CANDAN biz-

zat çalışmalara katılıyorlar. Sayın Valimizin 
destekleriyle biz de güç alıyoruz. Öğrencile-
rimiz okudukları kitapları mütalaa ediyorlar, 
arkasından paneller düzenliyorlar. Hitamında 
yazarlarla buluşuyorlar. Çorum’un yarınları 
bugünlerden çok daha iyi olacak. Öğretmen 
arkadaşlarıma ve öğrencilerime şükranlarımı 
iletiyorum” dedi. 
    Son olarak Yazar Erdal DEMİRKIRAN 
öğrencilere hedeflerinin olmasının önemi 
üzerinde durduğu bir konuşma yaptı. 
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Bütçe: 25396 euro 

Ortak: Lebenshilfe für Menschen mit Behindeung Beschäftigungs und Dienstleistungs gGmbH 

Hareketlilik Tarihi: 24/06/2018-07/07/2018 

Konu:Sunulan proje, Anadolu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(Okulu) sahipliğinde 

Almanya’nın alıcı ortaklığında,10 zihinsel engelli öğrencinin 14 gün süreyle Fit Otel de 

Konaklama ve Seyahat hizmetleri staj eğitimlerini almalarını amaçlamaktadır. 

   Proje faaliyetleri kapsamında projeye dâhil olan 10 öğrenci ve 6 refakatçi öğretmen, 

bünyesinde engelli bireylerinde çalıştığı Hotel Fit de 2 haftalık staj çalışması ile okulda teorik 

olarak aldıkları kat hizmetleri alanına yönelik bilgileri bu alanda çalışan uzmanlar gözetiminde 

pratik uygulamalara dökebileceklerdir. Hotel Fit yönetimi ve çalışanları engelli bireyler ile 

çalışmalar yürüttükleri için öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları profesyonel desteği 

sağlayabileceklerdir. 

 

      

ENGELLİ BİREYLERDE KAT HİZMETLERİ EĞİTİMİ 
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Staj eğitimi ile 

  1. Katılımcılarımızın Konaklama ve Seyahat hizmetleri mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerile-

rini geliştirmeyi   

  2. Edindikleri bilgi ve beceriler ile piyasa koşullarında iş sahibi olmalarını sağlamayı, 

  3. Meslek ve mesleğe yönelik davranışlarda katılımcılarımızı geliştirmeyi, 

  4. Staj faaliyetine dâhil olarak mesleki iletişim, iş arkadaşlığı ve iş kültürü becerilerini geliştir-

meyi,  

  5. Proje faaliyetlerimizdeki hareketlilik, staj ve diğer etkinliklerle toplumsal uyum becerilerine 

katkı sağlamayı, 

  6. Mesleki rehabilite çalışmaları ile katılımcılarımızı kendilerine yeter hale gelmelerini amaçla-

maktayız. 

 Ayrıca proje faaliyetlerine katılacak olan refakatçi öğretmenlerimiz Fit Otel yetkililerinin de 

kabul etmesi ile staj çalışmasını video ile kayıt altına alacaklardır. Bu sayede Konaklama ve Se-

yahat Hizmetleri atölyesinde dersler işlenirken bu video kayıtlarından da yararlanılacak ileriki 

dönemlerde ders işlenişi görsel araçlarla da desteklenmiş olacaktır. 

  Proje faaliyetleri sonucu öğrencilerimiz Konaklama ve Seyahat hizmetleri mesleğinin ge-

rektirdiği bilgi ve becerileri kazanacaklar, mesleki iletişim, iş arkadaşlığı ve iş kültürü becerilerini 

geliştirecekler ve piyasa koşullarında iş sahibi olabileceklerdir. 
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Başlangıç Tarihi: 01.09.2017 

Bitiş Tarihi: 31.08.2019 

Proje Hakkında Bilgi 

Hem öğrenciler hem de aileler için siber zorbalığın ne olduğunu ve etkilerinin neler olduğunu anlamak 

çok önemlidir. Siber zorbalık; teknolojinin gelişmesiyle birlikte gün geçtikçe artan bir suçtur. Langholt 

(2011), siber zorbalığın fiziksel şiddetten çok daha zarar verici olabileceğini belirtmektedir. Araştırmalar 

göstermektedir ki öğrencilerim % 29’u siber zorbalıkla yüzleşmekte, % 11’i siber zorbalık yapmakta ve % 

47’si siber zorbalığa tanık olmaktadır. Sürekli olarak artan sosyal medya platformları, uygunsuz internet 

siteleri, fotoğraflar vb. anonim tehdit ve suiistimal risklerinin de artmasına sebep olmaktadır. 

Proje; proje ortakları ile gerçekleştirilecek uluslararası işbirliği yoluyla riskleri engellemeyi; ailelere, anne 

babalara ve çocuklara bilgi vermeyi ve onları yönlendirmeyi amaç edinmektedir. Projeyle öğretmenler 

derslerinde teknoloji kullanımının ahlaki zorunlulukları üzerinde durmuş olacaklar ve öğrenciler interneti 

yönlendirme olmaksızın nasıl doğru bir şekilde kullanacaklarını öğreneceklerdir. 

Katılımcı Okullar: 

1.       The BRIT School for Performing Arts & Technology; Longon, UNITED KINGDOM 

2.       Mehmetçik Anadolu Lisesi; Çorum, TURKEY 

3.       Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes; Bucharest, ROMANIA 

4.       IES Isbilya; Seville, SPAIN 

5.       Liceo statale C. Montanari; Verona; ITALY 

6.       Ceskoslovanska Akademie Obchodni Doktora Edvarda Benese, Stredni Odborna Skola; Prague, 

CZECHIA 

7.       Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi; Kocaeli, TURKEY 

 

MINUS CYBERBULLYING; CYBERSECURITY EDUCATION FOR MORE SAFETY IN SCHOOLS  
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ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR SCHOOLS ONLY 

HOW TO PLAN YOUR FUTURE: A GUİDE TO A SUCCESSFUL CAREER 

 (Geleceğinizi Planlayın-Başarılı Bir Kariyer Planlaması) 

       Modern toplumlarda bireyler hayat boyu devam eden meslekler yerine kariyer üzerine 

odaklanmıştır.Bireylerin doğru  kariyer seçimi için desteğe ihtiyaçları vardır.Doğru kararlar 

alabilmek için ,bireyler güçlü ve zayıf yönlerini bilmeli; doğru kariyer planlaması için 

yeteneklerini ve yeterliliklerini geliştirmelidir.Bu süreç okulda başlamaktadır.Bu yüzden 

okul,başarılı bir kariyerin ilk basamağıdır 

        Hızla değişen bir teknoloji dünyasında yaşıyoruz.Günümüzde bireyler, geçmişin aksine 

hayatları boyunca daha iyi koşullar ,daha iyi maaş,daha prestijli bir unvan  için kariyerinde hep 

bir adım ilerisini düşünmekte ve planlamaktadır.Bunu başarmak içinde esnek ,motive,yaratıcı 

ve yeniliğe açık olmaları;yeteneklerini ve yeterliliklerini hayt boyunca geliştirme çabası içinde 

olmalıdırlar. 

Projemizin amacı  bu gerekliliklere  dayanarak öğrencilere iyi bir kariyer planlaması için 

rehberlik yapmaktır.Öğrencilerimize doğru meslek ve kariyer planlaması için  kendilerini  

tanıma ve yeteneklerini  keşfetme fırsatı vermektir .Bunun yanı sıra öğrencilere okuldan iş 

hayatına geçişte destek olma ve staj olanaklarını tanıtmaktır. 

            Projenin Temel Amaçları: 

-Öğrencilere profesyonel danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, 
-Kariyer planlama ve eğitim destek hizmeti vermek, 
-Sosyal platformları kullanarak ortak ülkeler arasında öğrenci işbirliğini ve iletişimini 
artırmak, 
    -Öğrencilerin kişisel ve eğitim hayatlarındaki zorlukları aşmaları için gerekli bilgiler 
vermek ;onlara yol göstermek, 
-Etkili kariyer planlama ve meslek seçimi için öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tespit eden 
mesleki ve psikolojik testler hazırlamak, 
     -Öğrencilerin bağımsız ve başarılı bireyler olması  için onların özgüven ve özsaygı 
kazanmalarını sağlayacak etkinlikler yapmak, 
-Öğrencilerin okul,aile,sosyal ve iş hayatlarının kolaylaştıracak ve aynı zamanda başarı 
getirecek yeni davranışlar ve tutumlar elde etmelerini sağlamak. 
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CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ  

ETWINNING AVRUPA KALİTE ETİKETİ ÖDÜLÜNÜ ALDI 

      Cumhuriyet Anadolu Lisesi eTwinning projesi kapsamında daha önce aldığı “Ulusal Kalite 
Etiketi”nin ardından şimdi de “Avrupa Kalite Etiketi” ile ödüllendirildi. 
     İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK “You Are The Picture” isimli eTwinning 
Projesi ile Avrupa Kalite Etiketi ödülüne layık görülen Cumhuriyet Anadolu Lisesi ‘nin ödülünü 
Okul Müdürü Şule TOKSOY ve Resim Öğretmeni Burhan ESEN’e takdim etti.   

     Bu tür çalışmalar için her zaman tam 

destek verdiklerini ifade eden İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK: 

“Cumhuriyet Anadolu Lisesi Çorum’da ilk 

defa Avrupa Kalite Etiketi 

ödülü  olarak  ilimizdeki tüm okullarımıza 

örnek oldunuz.  Bu ödül tek kişinin başarısı 

değil bir ekip çalışması. Bu nedenle 

Cumhuriyet Anadolu Lisesi yönetici ve 

öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.” dedi. 
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OSMANCIK GELİNCİK ANAOKULU  

ETWİNNİNG ULUSAL KALİTE ETİKETİ ÖDÜLÜ ALDI 

   Osmancık Gelincik Anaokulu  “Şampiyonum Sensin eTwinning Projesi” ile Ulusal Kalite 
Etiketi ile ödüllendirildi. 
 İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK Osmancık Gelincik Anaokulunun 
eTwinning  Ulusal Kalite Etiketi ödülünü Okul Müdürü Tuba YÜKTAŞIR  ve Anasınıfı 

Öğretmeni Zehra ÖZKAN’a takdim etti.  
    Okullarımızın eTwinning başarısından dolayı 

memnuniyetini ifade eden İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK: “Bu ödül 

tek kişinin başarısı değil bir ekip çalışması. Bu 

nedenle Osmancık Gelincik Anaokulu  yönetici 

ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu ödüller 

diğer okullarımıza da örnek oluşturuyor.  

     Tüm okullarımızdan eTwinning projesi 

yapmalarını istiyoruz.” dedi. 
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      İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK eTwinning Projesi “Öykü Öykü  Türkiyem”de yer alan İskilip 
Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep YENİLMEZ’i makamında kabul etti. 
    
   İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK eTwinning projelerinin anaokullarından 
başlayarak artış gösterdiğini belirterek: “Öğrencilerimizin sosyal, kültürel faaliyetlerde yer almalarını 
önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin  fedakarlıklarıyla güzel projeler ortaya çıkıyor. Bu tür projeler hem 
öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz arasında birlik beraberlik duygusunun gelişmesine katkı sağlıyor. 
Çocuklarımızın kendilerine olan güvenleri gelişiyor. Her okulumuzun bir eTwinning projesi olmasını 
istiyoruz. Bu güzel projedeki başarınızdan dolayı öğrencimizi ve sizleri tebrik ediyorum.” dedi. 
     
 İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman ATÇIOĞLU ve Okul Müdürü Süleyman TOPRAK’ın da 
katıldığı kabulde proje hakkında bilgi veren Danışman Öğretmen Yağmur YILMAZ:  “Öğrencilerin okuma 
yazma alışkanlığı kazanmalarının yanında düşünebilen, yeni fikirler üretebilen, kültürüne sahip çıkan 
bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla yürütülen bu projeye katılan Zeynep’in İskilip’i anlatan 
‘Memleket Havası’ isimli öyküsü 43 ilden seçilen öykülerden oluşan kitapta yer aldı.” dedi. 
       

 Ziyarette İskilip Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep YENİLMEZ kitabını imzalayarak İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK’e hediye etti. 

5. SINIF ÖĞRENCİSİ ZEYNEP YENİLMEZ’İN ETWINNING BAŞARISI 
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 Öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek hazırladıkları projelerle, bilimsel araştırma 

süreçlerini yaşayarak öğrendikleri etkinlikler olan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına bu sene 116  okulumuz  desteklenmeye 

değer bulunmuş olup 111 okulumuz  TÜBİTAK ile sözleşme imzalayarak  bilim fuarlarını gerçekleştirmiştir. 

TÜBİTAK TARAFINDAN 116 OKULUMUZUN 4006 BİLİM FUARI BAŞVURUSU 

DESTEKLEMEYE UYGUN BULUNDU 
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ FEN LİSESİ ÖĞRENCİSİ BERKAY DEMİR 2018 TÜBİTAK  

BİLİM OLİMPİYATLARI 1. AŞAMA SINAVINDA TÜRKİYE DERECESİ YAPTI 

 

   İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK’ü ziyaretlerinde Berkay DEMİR’in başarısı 
hakkında bilgi veren Okul Müdürü Murat ÖNCÜL: “Öğrencimiz Biyoloji  Öğretmeni Sema MANTI 
rehberliğinde iki yıldır bir program dahilinde çalışma yürüttüler. 2018 TÜBİTAK  Bilim 
Olimpiyatları Sınavında Biyoloji dalında Türkiye beşincisi olarak önemli bir başarıya imza attı ve 

2. Aşama sınavlarına hazırlık için yaz kampına 
seçildi.  Yine başarılı olursa Türkiye Bilim 
Olimpiyatları Milli Takımına seçilerek 
uluslararası olimpiyatlarda ülkemizi temsil etme 
hakkını kazanacak.” dedi. 
     İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali 

BÜYÜK Berkay’ın başarısından duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek: “Öğrencimiz boş 

şeylerle vakit geçirmek yerine ailesi için, vatanı 

için, milleti için çalışmayı tercih etmiş. Bu 

başarısı geleceğe daha sağlam adımlarla 

bakmasına yardımcı olacak. Biz de her türlü 

desteği vermeye hazırız. Berkay’ı, ailesini, 

öğretmenlerini ve okul yönetimini fedakar çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi. 
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SEMİNER,KONFERANS,PANEL  

VB. ÇALIŞMALAR 
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  Valimiz Sayın Necmeddin KILIÇ başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Sayın Azmi 
YEŞİL, İl Jandarma Komutanı Sayın J. Alb. Abdurrahman BAŞBUĞ, İlçe Kaymakamlarımız, İl Emniyet 
Müdürü Sayın Murat KOLCU, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK, Okul Müdürlerimiz, 
İl  Zümre  Başkanları ve okul aile birliği temsilcileri katıldı. 
     Valimiz Sayın Necmeddin KILIÇ yaptığı açılış konuşmasında: “yarınlarımızı emanet edeceğimiz 
öğrencilerimizin güvenliği bizim için önemli. Çorum, iyi bir eğitimin verildiği seçkin illerden bir 
tanesidir.  İstatistikler, sınavlardaki başarılar eğitimin kalitesini ortaya koymaktadır. Bu neticeden dolayı 
milli eğitim camiasına teşekkür ediyoruz. Eğitimdeki bu başarıyı devam ettirebilmek ve daha ileriye 
götürmek için planlama yapmamız gerekiyor. Birinci yarıyıl neler planladık bunları göreceğiz.” dedi. 

     Daha sonra söz alan İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Sayın Seyit Ali BÜYÜK birinci dönem alınan kararları 
değerlendirerek: “İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte 
okul çevrelerinde güvenlik denetimleri yapılmaktadır. 
Okullarımızın dış koruması için  Kent Güvenlik 
Sistemine bağlı kameralar kondu. Yine okul 
çevrelerindeki iş yerleri denetlenerek gerekli uyarılar 
yapıldı. Servis araçları kontrolleri yapılarak sık sık 
denetlenmektedir. Okullarda görev yapan tüm 
görevlilerin güvenlik soruşturmaları yapıldı. Okul 

çevrelerinde güvenlik denetimi sürekli yapılmaktadır. Bağımlılıkla mücadele konusunda öğretmenlerimiz 
bilgilendirildi. Halk Eğitim Merkezimiz tarafından bu konuyla ilgili kurslar açıldı. Öğrencilerimiz daha fazla 
sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere yöneltildi. Okuma grupları oluşturuldu. Çorum genelinde 110 bin 
kişilik okuyan bir grup var. Öğrencilerimiz sadece okumakla kalmadı 15 günde bir okudukları kitapların 
değerlendirmesini yaptılar. İl  Emniyet Müdürlüğümüzün Narkotim ekibiyle işbirliği yapılarak bilgilendirme 
çalışmaları yapıldı. İlimizdeki yabancı öğrencilerimize ve ailelere ilişkin çok sayıda eğitim ve meslek 
edindirme kursları açıldı.” dedi. 
     Toplantının sonraki bölümünde Valimiz Sayın Necmeddin KILIÇ diğer katılımcıların yapılan 

çalışmalarla ilgili görüş ve değerlendirmelerini aldı. 

 

“GÜVENLİ OKUL, GÜVENLİ GELECEK”  

2017-2018 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM TOPLANTISI YAPILDI 
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OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ İL YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI YAPILDI 

     Valimiz Sayın Necmeddin KILIÇ başkanlığında gerçekleştirilen Okuryazarlık İl Seferberlik Yürütme 
Kurulu toplantısı Belediye Başkanlığı, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenmeden sorumlu Şube Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 
ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarından üç temsilci, görsel ve yazılı basın temsilcisi, kanaat önderi 

ve üç mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
 Toplantıda, 05.02.2018 tarih ve 2018/4 sayılı genelge doğrultusunda yapılan çalışmalar 
görüşülmüştür. 
    Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi tarafından şu ana kadar 05.02.2018 
tarih ve 2018/4 sayılı genelge takvimine göre 12 kurs açıldığını ve bu kurslara 11 erkek 122 kadın 
toplam 133 kişinin katıldığını belirtilmiştir. 
     Halk Eğitim Merkezi, mahalle ve köy muhtarları ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde alan taramaları 

yapılarak ortaya çıkan ihtiyaçlara göre kurslar açılmaya devam edilmektedir. 
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ve eşleri Hanımefendi Emine 
ERDOĞAN’ın himayelerinde yürütülmekte olan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Valimiz 
Sayın Necmeddin KILIÇ başkanlığında Okuryazarlık İl Seferberlik Yürütme Kurulu toplantısı 
yapıldı. 



ÖZEJDER SOSYAL BİLİMLER LİSESİNDE  

“ŞEHİT VE GAZİLERE SAYGI KONFERANSI” VERİLDİ 

  Genç nesillerin şehitlik ve gaziliğin kutsallığını, önemini anlamalarına katkı sağlamak maksadıyla 
başlatılan şehitlik ve gaziliğin onurunu vurgulayan konferanslara Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nde devam 
edildi. 

    Programa Garnizon Komutanı Sayın 
Per.Alb. Çetin ÖCAL, İl Milli Eğitim 
Müdür Vekili Sayın Özcan KUŞCU, 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Sayın Yahya ÇOBAN, gaziler ve 
öğrenciler katıldı. 
  Üsteğmen Harun YILDIRIM Milli 
Savunma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan sinevizyon eşliğinde 
Çanakkale Zaferinin önemi ve 
milletimizin fedakarlığını vurguladığı 
konuşmasında: “Dün olduğu gibi bugün 
de Mehmetçik aynı duygularla 
mücadele etmektedir. Bu vatan 
üzerinde yaşamamızı sağlayan Şehit 

ve gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendilerini bir kez daha saygıyla anıyorum.” dedi. 
     Daha sonra öğrenciler gazilerle bir araya gelerek  sohbet etme imkanı buldular. Garnizon Komutanı 

Sayın Per.Alb. Çetin ÖCAL öğrencilerden gelen  bir soru üzerine: “Vatanımıza, manevi 

değerlerimize  sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vatan sevgimizi taze tutacağız. Umudumuzu yitirmeden 

geleceğe güvenle bakacağız.” dedi. 
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ULUKAVAK ANAOKULU "STEM & MAKER FUARI" DÜZENLEDİ 

  Ulukavak Anaokulu  2018 Avrupa STEM Keşif Haftası etkinlikleri kapsamında "STEM & Maker Fuarı" 
düzenledi. 
     Okul bahçesinde gerçekleştirilen fuar açılışına İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ömer ARSLAN, Gençlik Hizmetleri  ve Spor İl Müdürü Sayın Haşim 
EĞER, İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Ahmet İNAN, öğretmenler ve davetliler katıldı. 
     Bu alanda ilk defa açılan "STEM & Maker Fuarı"nda; Robokod, Stem +Art ve Deneylerle Bilim 
olmak üzere 3 atölye açıldı. Fuarda ayrıca Çamlıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi de sürpriz 
standlarıyla yer aldı. 
     Çalışmalardan memnuniyetini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK: “Her 

geçen yıl ilimizde açılan bilim fuarlarının sayısı artarak devam etmektedir. Anaokulundan lise son sınıfa 

kadar öğrencilerimiz günün gelişen teknolojisini takip ederek bilimsel çalışmalara kafa yoruyorlar. 

Gelecekte çok daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Emeği geçen okul yöneticilerimizi ve 

öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.” dedi. 
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ANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 

   Tarım Eski Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ Başkanlığında Milli Eğitim Bakan 
Yardımcımız Sayın Orhan ERDEM ile birlikte yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 
Projesi öğrencileri 2018 yılı ilk değerlendirme toplantısını yaptı. 
     Çorum Öğretmenevinde  yapılan toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit 
Ali BÜYÜK geleceğin yazarları ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek: “ 
Anadolu Mektebi öğrencileri  ‘Yazar Okumaları’ ile ülkemizin geleceğine yön veren bir çalışma 

yapıyor. Böyle önemli bir 
çalışmayı fedakarlıkla yürüten 
Tarım Eski Bakanımız 
Sayın  Sami GÜÇLÜ’ye teşekkür 
ediyor, başarılar diliyorum.” dedi. 
     Tarım Eski Bakanı Sayın Prof. 
Dr. Sami GÜÇLÜ ise: “Çorum’da 
okuma çalışmalarının iyi bir 
noktada olduğunu görüyorum. 
Daha iyi olması için de Çorum´da 
şartlar mevcut. 25 ilde bu 
çalışmayı yürütüyoruz.  Anadolu 
Mektebi gönüllülük esasına 
dayalı bir hareket. Öğrencilerimiz 
okuma disiplini kazanıyor. Bize 
destek veren  öğretmen ve 
öğrencilerimize teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

     Daha sonra öğrenciler yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Toplantı soru cevap 

bölümüyle devam etti. 
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      Şehit Abdullah Tayyip OLÇOK Anadolu Lisesindeki söyleşiye Çorum Belediye Başkan 
Yardımcısı Sayın Turhan CANDAN, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Sayın Özcan KUŞCU, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin KIR ve okuma grubu öğrencileri katıldı. 
     Öğrencilerle şiirleri üzerine sohbet eden Şair Tayyib ATMACA, öğrencilerin “Med Cezir 
Vakitler” kitabı hakkında yönelttikleri soruları cevapladı. 
     Söyleşi sonunda Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Turhan CANDAN, öğrencilerin 

başarılı bir çalışma yaptıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra  Şair 

Tayyib ATMACA öğrenciler ve katılımcılarla  birlikte hatıra fotoğraf çekindi.  

 

ŞAİR TAYYİB ATMACA ÇORUM OKUYOR GRUBU ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU 
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MİMAR SİNAN İLKOKULUNDA UYGULANAN “HAREZMİ EĞİTİM MODELİ”NİN 

KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ. 

 

  Türkiye’de14 ilde pilot olarak başlanılan ve ilimizde de Mimar Sinan İlkokulunda 
uygulanan  Harezmi Eğitim Modeli  İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK’ün 
katıldığı  kapanış programı ile sona erdi. Aynı zamanda Harezmi Eğitim Modelinin tanıtıldığı 
kapanış  programına, veliler de katıldı. 

     Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını yapan 
Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Ahmet ÇEK, Harezmi Eğitim Modeli uygulamasının 9 hafta 
sürdüğünü belirterek: “Harezmi Eğitim Modelinde birden çok öğretmen bir sınıfta ders işliyor. Bu 
modelin içeriğinde ileri düzeyde bilgisayar kullanımı, programlama, disiplinler arası yaklaşım, 
oyun tasarımı ve robotik kodlama, bilgisayar bilimi öğretimi hedeflendi. Harezmi Eğitim Modelin 
uygulamasında 33 öğrencimiz ve farklı branşlarda 6 öğretmen yer aldı.” dedi. 

     İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK ise Harezmi Eğitim Modelinin İstanbul İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile YEĞİTEK Genel Müdürlüğünün ortak olarak başlattığı bir eğitim modeli 

olduğunu ifade ederek: “Kulüp çalışması olarak yapılıyor ama öğrencilerin öğrenmesi bir taraftan 

teknoloji, bir taraftan öğrencilerin sosyal hayatla bağlantıları iç içe girmiş oluyor.  Farklı bir 

hareket, farklı bir tecrübe. Bakanlığımız belirlediği kriterlere göre yukarda yer alan Türkiye’de 14 

ilden bir tanesi Çorum oldu. Gayretlerinden dolayı okul yöneticilerimizi, koordinatör 

arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.” dedi. 
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WEB 2.0 ARAÇLARI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

    Çorum Öğretmenevinde gerçekleştirilen eğitime ilimiz merkezinde görev yapmakta olan 85 

öğretmenimiz katılmıştır.Web 2.0 araçları tanıtımına yönelik düzenlenen 

eğitimde  öğretmenlerimizin, bilişim alanında teknolojik gelişimlerini artırması ve inovatif bakış 

açısına sahip olarak kendini sürekli yenileyebilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde online quiz 

araçları, sunum hazırlama, anket hazırlama, dijital duvar hazırlama, kelime bulutu oluşturma, 

animasyon, fragman hazırlama gibi araçlar tanıtılmıştır.  
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Seyit Ali BÜYÜK 

İl Milli Eğitim Müdürü 

 

Özcan KUŞCU 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

ARGE BİRİMİ 

A.Mesut ÜRÜNOĞLU 

ASKE Üyesi 

Hayati ÖZDEMİR 

ASKE Üyesi 

Rabia DÖNDER 

ASKE Üyesi 

 

ARGE BİRİMİ 

Esin KOCAOĞLU 

PEK Üyesi 

Esra KÜMBÜL 

PEK Üyesi 
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