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GümüĢHANEler 

Okuyor Projesi 
 
 
 

Toplumun her kesimine okuma alıĢkanlığı kazandırılması ve bu alıĢkanlığın geliĢtirilmesi, 

okuma-yazma bilmeyen yetiĢkinlerimizin eğitimi, ülkemizde hızla yaygınlaĢan bilgisayar kullanı- 

mının etkin ve verimli hale getirilmesi amacıya GümüĢhane Valiliği Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 

“GümüĢHANE’ler Okuyor” projesi hazırlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. 

YAPILAN FAALĠYETLER 

 

KahveHANEler KıraatHANElere DönüĢüyor 

Yazarla BuluĢma SöyleĢi Programları 

Hep Birlikte Okuyoruz Veli Ziyaretleri 

 
Okullarda Okuma Saati 

Okuma Sınavları 

 
 
 
 

 

GümüĢ Kütüphane 
 

 

Okuma ve yazma alıĢkanlığı kazandırmak için 

“GümüĢ Kütüphane” projesi Ġl Milli Eğitim Müdür- 

lüğü Strateji Bölümü Ar-Ge birimince uygulan- 

maya baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda ortaokul öğ- 

rencileri için Bostan, ortaöğretim öğrencileri için 

Onlar da Ġnsandı ve ebeveynler için Ana-Baba 

Okulu kitapları komisyon marifetiyle seçilmiĢ ve 

okul kütüphanelerine kazandırılmıĢtır. 3 ayrı ka- 

tegoride okuma sınavı düzenlenmiĢtir. 
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GümüĢhane’de 1. Kitap Fuarı 

Müdürlüğümüzce yürü- 

tülen “GümüĢHANEler Okuyor 

Projesi” kapsamında GümüĢ- 

hane de bir ilk gerçekleĢtirildi. 

GümüĢhane’de ilk kez gerçekleĢ- 

tirilen GümüĢhane 1. Kitap Fua- 

rı 24-27 Nisan tarihleri arasında 

yaklaĢık 15 bin kiĢi tarafından zi- 

yaret edildi. 

 
 
 
 

 

GümüĢHANEler 

Okuyor Projesi Ödül 

Töreni 
Programda daha sonra düzenlenen yarıĢmalar- 

da dereceye giren öğrencilere ödülleri ve projeye 

katkı sunan kurum, kuruluĢ, araĢtırmacı, gaze- 

teci, eğitimci, Ģair ve yazarlara plaketleri takdim 

edildi. 
 

 

Genç Yazarlar 

Hikâye YarıĢması 

Projesi 

Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen hikaye yarıĢ- 

ması ile gençlerimizin yazarlık becerilerinin geliĢtiril- 

mesi hedeflenmiĢtir. Bu kapsamda il genelinde proje- ye 

genç kalemler hikayeleriyle baĢvurmuĢ dereceye giren 

öğrenciler ödüllendirilmiĢtir. 
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Kızlarımız OkullaĢıyor, Üniversitelerle ve ĠĢ 

Alanlarıyla BuluĢuyor Projesi 
Halk Eğitimi Merkezi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü koordinasyonunda Milli Eğitim Mü- 

dürlüğü Ar-Ge Birimince yürütülen ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Daire  

BaĢkanlığınca desteklenen “ Kızlarımız OkullaĢıyor Üniversitelerle ve ĠĢ Alanlarıyla BuluĢuyor” pro- jesi 

GümüĢhane ilindeki özellikle kız öğrencilerin eğitime eriĢimi, okula devamlarının sağlanması,  eğitsel 

baĢarıların geliĢmesi ve mesleki teknik eğitime teĢvik edilerek kaliteli iĢgücüyle yerel ve ulu- sal 

kalkınmaya destek olunmasını hedefledi. 

Proje Kapsamında Yapılan Faaliyetler: 

• Ebeveyn Eğitimleri 

• Rehber ve Sınıf Rehber Öğretmeni Eğitimleri 

• Aile Ziyaretleri 

• Kaynak Kitap ve Soru Bankası Desteği 

• Ailelere Destekler 

• Eğiticilerin Eğitimi 

• Destek &Telafi Kursları 

• MTE Kurumlarına Malzeme Dağıtımı 

• SöyleĢi Programı 

• Fotoğraf Sergisi 

• Üniversite ve İş Alanları Gezisi 
 
 

Eğitim Ortamları Ġçerisinde Cep Telefonu ve 
Sosyal Medya Kullanımının Tespitine Yönelik 
Proje 

 

GümüĢhane il genelinde bulunan eğitim 

ortamlarında öğrenim gören öğrencilerin tekno- loji 

bağımlılığı ve internet üzerinden gelebilecek her 

türlü uyaran ve tehlikeye karĢı korunmasına esas 

2019 yılı. Bağımlılıkla Mücadele Ġl Koordi- nasyon 

Kurul Toplantısında alınan karar gere- ği, akıllı 

telefon kullanımı ile ilgili olarak bir dizi tedbir 

alınmıĢtır. Alınan tedbirlerin sürdürülebilir ve 

öğrenci pedagojisine uygun olması için nicel 

araĢtırmalar yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırmalar so- 

nucunda uygulama yönergesi hazırlanarak il ge- 

nelinde uygulama bütünlüğü oluĢturulmuĢtur. 

Ġl genelinde bulunan temel eğitim ve orta- 

öğretim okullarında, öğrencilerimizin telefonları- nı 

eğitim öğretim saatlerinde koyabilecekleri öğ- renci 

dolapları oluĢturulmuĢ olup, her öğrenciye ayrı 

dolap oluĢturamayan okullarımızda ise sınıf 

bütünlüğünde telefonlarını koyabilecekleri sınıf 

dolapları yaptırılarak öğrencilerin kullanımına su- 

nulmuĢtur. Uygulamanın baĢlaması ile özellikle 

temel eğitim okullarında bu tür bir organizasyon 

yapılmasına gerek kalmadan, öğrencilerin okul- 

lara cep telefonu getirmedikleri için süreç etkin 

bir Ģekilde yürütülmektedir. Pansiyonlu okullarda 

hafta baĢında öğrenciden alınan telefonlar evci 

iznine çıkacakları gün tekrar teslim edilmektedir. 

Süreç ile ilgili alınan kararın ardından, Ġl gene- 

linde bulunan tüm eğitim ortamlarında öğrenim 

gören öğrenci ve velilerine yönelik teknoloji ba- 

ğımlılığı eğitimleri verilmiĢtir. Ayrıca projenin uy- 

gulama Ģekli, gerekçesi ve kazanımları öğrenci ve 

velilere anlatılarak uygulama ile ilgili bilgilen- 

dirme etkinlikleri gerçekleĢtirilmiĢtir. “Telefonum 

Dolapta Aklım Derste ”gibi projelerle okul ve ilçe- 

lerimizde uygulamalar ile uygulama desteklen- 

miĢtir. 



PROJELER 

4 

 

 

 

Mikrofon Sende Solo Ses YarıĢması 
 

 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazır- 

lanan ortaöğretim ve ortaokul öğrencilerinin ayrı- 

ca çalıĢanların katıldığı Mikrofon Sende Solo Ses 

yarıĢması düzenlendi. Ortaöğretimden 16, Orta- 

okuldan 20 öğrenci ile toplam 36 öğrenci ve Mil- li 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda 

çalıĢan toplam 3 kiĢi olmak üzere 39 yarıĢmacı 

katıldı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofrada Sıfır Atık Projesi 
26 okul,1700 öğrenci, 80 öğretmene sofrada sıfır artık ile ilgili 

ulaĢılmıĢ, sunun yapılmıĢtır..Pansiyonda kalan öğrenci grubu 

yemeklerinde artık bırakmama, suyu gereksiz kul- 

lanmama, elektrik kullanımı konusunda bilinçlendirilmiĢ ve 

tüketim azaltılmıĢtır. 

 
Proje de ulaĢılan kiĢi sayısı: 

 
 

26 okul 

1730 öğrenci 

80 Öğretmen [ 
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19 Mayıs’ın 100.Yılında Gençler 

Atatürk’ün Yolunda Projesi 
GümüĢhane Valiliği koordinasyonunda Ġl Milli 

Eğitim Müdürlüğünce 2018-2019 Eğitim Öğre- tim 

yılında il geneli ortaöğretim kurumlarında 

sosyal, kültürel sanatsal ve akademik alanlarda 

baĢarılı olmuĢ öğrencilerimiz ödüllendirmek ve 

Atatürk sevgisi ve Milli Mücadele ruhu kazan- 

dırılması amacı ile hazırlanan 19 Mayıs’ın 100. 

Yılında Gençler Atatürk’ün Yolunda’ Projesi uy- 

gulandı. 

Proje ile il merkezinde eğitim görmekte olan 40 ortaöğretim 9, 10 ve 11. sınıf öğrencimiz 19 Mayıs 
1919’un 100.yılını, Samsun, Amasya, Sivas ve Erzurum gezisine katılarak kutladı. 

 

Gümüş Kınalı Ellerde Şekilleniyor Projesi 

Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi tarafından yürütülen 

proje kapsamında Halk Eğitim Merkezi ve ASO Mü- 

dürlüğü Bünyesinde bulunan Gümüş İşleme Atölyesi 

tamamen yeni ekipmanlarla modernize edilerek 

* Gümüş atölyesi tadilatı yapıldı ( boya kapı elektirk 

tesisatı teşhir mobilyaları vs) 

* Temrinlik malzeme alımı yapıldı (kauçuk,alçı vb) 

* Atölye için makina ekipman alımı yapıldı 

* Kurslar başlatıldı (16 kursiyer ) 

* 43 kg ham gümüş ve diğer hammadde alımları 

gerçekleştirildi 

* Kurslara devam eden kursiyerler için kültürel gezi organizasyonu ve sergi ile 9 ay süreli proje sonlan- 

dırıldı. 

Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi 
1 Nisan 2019 tarihinde baĢlanan proje ile unu- 
tulmaya yüz tutmuĢ çocuk oyunlarının yeniden 
canlandırılması amacı ile Ġlimizdeki; okulönce- 
si, ilkokul ve ortaokullarda, belirlenen ortak bir 
günde “halat çekme, mendil kapmaca, çuval 
yarıĢı, seksek oyunu, yakan top, çemberlerle 
iĢbirliği oyunu ve çelik çomak gibi” geleneksel 
çocuk oyunlarının oynatıldığı Ģenlik düzenlen- 
di. 
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GümüĢhane Sözlü Tarih Projesi 

 
 

Milli Eğitim Bakanlığınca ülkemizin belleğini 

sıradan insanların gündelik yaĢamları üze- 

rinden kayıt altına almak amacıyla baĢlatılan 

Sözlü Tarih çalıĢmaları GümüĢhane'de ta- 

mamlandı. 

 
GeçmiĢin sesini bugünkü kuĢakların yaĢam- 

larıyla karĢılaĢtırmasına imkân tanıyarak; 

değerlerin kuĢaklararası aktarımını deneyim 

aracılığıyla gerçekleĢtirmek için Türkiye ge- 

nelinde pilot uygulama ile baĢlayan çalıĢma 21 

ilde uygulanıyor. Bu kapsamda müdürlü- 

ğümüzce online toplantı düzenlenerek il ge- 

nelindeki öğretmen ve yöneticilerimize proje- 

nin tanıtımı ve yönergesine dair bilgilendirme 

yapıldı. 

 
Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ger- 

çekleĢtirilen çalıĢmayla il genelinde 49 Sos- yal 

Bilgiler branĢ öğretmeni ve 29 tarih branĢı 

öğretmeni, 670 öğrenci ile birlikte sözlü tarih 

çalıĢmasını deneyimlemek için çalıĢmalara 

baĢlamıĢlardır. GörüĢülen kiĢiler 70 yaĢ üzeri ve öncelikle kendi ailelerinden seçilerek "tarihin kıyısında 

kalmıĢ" kiĢilere eriĢilmesi planlandı. Salgın nedeniyle covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleĢtirilen gö- 

rüĢmeler genellikle online ortamda yapılarak kayıt altına alındı. Renkli görüntüler ortaya çıkan sözlü tarih  

görüĢmeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleĢtirildi. 

 
YaklaĢık olarak 650 görüĢmenin kayıt altına alınması ile GümüĢhane iline ait yaĢantı ve deneyimler 

ortaya çıkarılıp toplumun bilgisine sunularak tarihin toplumsallaĢmasına ve demokratikleĢmesine 
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katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Proje- 

nin sonunda ise büyük bir sözlü tarih kütüphanesi 

oluĢturulması planlanmaktadır. 
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“Bir Ġlke Bir Bilge” Projesi 

 
Okullar saygı, adalet, mer- 

hamet, sabır, Ģükür, ahde vefa 

(sadakat), çalıĢkanlık, sorumluluk 

sahibi olma, empati gibi değerleri 

öğrencilere kazandırmakla sorum- 

lu en temel kurumlardan birisidir. 

Bu değerlerin öğrencilere küçük 

yaĢta kazandırılmaması halinde 

toplumun maddi ve manevi an- 

lamda büyük zararlara uğraması 

kaçınılmazdır. Öte yandan, öğren- 

cilerin bireysel yaĢantılarında da bu 

değerler önemli bir yer tutmak- 

tadır. 

Bu doğrultuda GümüĢha- ne 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi iĢbirliği 

ile COVID19 süresince öğrencilerle 

iletiĢimi kolaylaĢtıran sosyal 

medyayı etkili bir Ģekilde 

kullanarak “Bir Ġlke Bir Bilge” adlı 

projemiz hayata geçirildi. 

Bu doğrultuda ilgili değerler- 

lere yönelik çekimler gerçekleĢtiril- 

miĢitir.Çekimler sırasında bizlerle 

deneyimlerini paylaĢan kiĢilerle hem 

hayata hem de değelere dair derin 

sohbetler edilmiĢitir. 
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Müdürlüğümüz Su Tasarrufuna 

Dikkat Çekmek Ġçin Kısa Film 

Hazırladı 
 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 22 Mart Dünya Su Gününe "Dünyada ne varsa suda yaĢadı önce" tema- 
sıyla hazırladığı "Harava" isimli kısa filmle dikkat çekti. 

 
BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulunun 22 Mart 1993'te 
aldığı karar çerçevesinde her yıl "22 Mart günü 
Dünya Su Günü", olarak kutlanıyor. Tatlı su kay- 
naklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kay- 
naklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını 
sağlamak amacıyla kutlanılan bu hafta kapsamında 
GümüĢhane Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ""Dünyada 

ne varsa suda yaĢadı önce," temasıyla hazırladığı 
"Harava" isimli kısa filmle Dünya Su Gününe dikkat 
çekti. 
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Çekimleri GümüĢhane Üniversitesi Radyo 

Televizyon ve Sinema Bölümü ile ortakla- Ģa 

gerçekleĢtirilen kısa filmin oyuncularının 

tamamı GümüĢhane Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

personelinden oluĢmaktadır. 
 

Ġl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan; "Dünya 

gündemini oluĢturan ve milletler arasındaki 

münasebetlerin büyük bir kısmını teĢkil eden 

meselelerden birisi de Ģüphesiz su mesele- 

sidir. Bugün devlet ve millet olarak dünyada 

su sıkıntısı yaĢanan toprakları suyla kavuĢ- 

turabilmek için baĢta su kuyusu açmak gibi 

çeĢitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca 'imanın yarısı temizliktir' diye uyarılan bir dinin mensupları olarak 

su kullanımında göstereceğimiz dikkat hem bize hem de gelecek nesiller için önemlidir. Bu öneme dikkat  

çekmek maksadıyla GümüĢhane Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü ile ortaklaĢa hazırladı- 

ğımız 'Harava' isimli filmimizi tüm izleyicilerimizin dikkatlerine sunuyoruz. Filmin hazırlanmasında emeği 

geçen bütün arkadaĢlarıma teĢekkür ediyorum." dedi. 
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Değerler Eğitimi Kısa Film YarıĢması 
 
 
 

 

 

GümüĢhane iletiĢim fakültesi akademisyenleri iĢbirliği ile Ġlimizdeki lise öğrencilerine yönelik; Kısa Film 

çekimi, kurgu, senaryo yazımı ve montaj konuları hakkında eğitim verildi. 

 
Düzenlenen yarıĢmaya 14 baĢvuru yapılmıĢ olup ilk 3 e giren öğrenciler ödüllendirilerek filmleri 

okullarda gösterildi. 
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GÜMÜġKOD ROBOTĠK KODLAMA 

FAALĠYETLERĠ 

KODLAMA ATÖLYELERĠ 
 

 

Merkez de 4, Kelkit de 3 kodlama atölyesi kuruldu. 

• 2017- Ekim ayı itibariyle 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü büt- 

çesiyle ilk olarak merkez de 2, 

ilçelerimizde 1’er olmak üzere 

460.000 TL harcama yapılarak 

7 kodlama atölyesi faal duruma 

geçirildi. 

• ġiran ilçemizde hayırse- 

verler tarafından 500.000TL ba- 

ğıĢ yapılarak 4 kodlama atölyesi 

kurulumu yapıldı. 

• Merkez ilçemizde hayır- 

sever tarafından Yusuf Çiftçi- 

oğlu Ġlkokulu Kodlama Atölyesi 

kurulumu yapıldı. 

• Kabul edilen iki SODES 

projesiyle 600.000 TL değerinde 

• Ġlimiz genelinde oluĢturulan atölyelerin toplam maliyeti de 1.660,00 TL’dir. Ġl genelinde 25 adet 

kodlama atölyemiz bulunmaktadır. 

 

 

FATĠH PROJESĠ KODLAMA KAMPI 
11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde 

Manisa’da Fatih Projesi kodlama 

kampı düzenlenmiĢ olup, Türkiye 

genelinde kodlama konusunda ba- 

Ģarılı 30 il arasından ilimiz de davet 

edilmiĢtir. Ġlimiz standını ziyaret eden 

eski YEĞĠTEK Genel Müdürü Bilal 

TIRNAKÇI, daire baĢkanlarımıza ili- 

mizde yaptığımız çalıĢmaları anlattık, 

öğrenciler projelerini sundular. 
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ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ 
• (2017) Eski BaĢbakan Yardımcımız Sayın Fikri IġIK, eski GümüĢhane Valimiz Sayın Okay 

MEMĠġ’in destekleriyle Kodlama eğitimi ve kod- 

lama atölyelerinin oluĢturulması konusunda HA- 

VELSAN A.ġ. tarafından bilgisayar, robotik eğitim 

ve elektronik set desteği sağlanmıĢtır. 

• GümüĢhane Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’nin ürettiği eğitsel robot ROBO29 için 28 

öğretmenimize 

• 25 Kasım- 30 Aralık 2017 tarihleri arasın- 

da GümüĢhane Üniversitesi iĢ birliği ile kodlama ve 

robotik alanında 

• Ġl genelinde farklı branĢlardan 162 öğret- 

menimiz Oyun Temelli Blok Kodlama Kursu 

.DOKA Kodlama ve Robotik Öğretmen Eğitimi 

• 24 öğretmenimize de 3 boyutlu tasarım ve 

3D yazıcı eğitimi verildi. 
 
 
 
 

Sanayi Ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa 

Varank, GümüĢkod Kodlama Eğitimi Projesi 

Kapsamında Öğrencilerin Hazırladıkları 

Projeleri Ġnceledi 
 
 

 

sergimizi ziyaret etti. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 

Sn. Mustafa VARANK, ilimizi ziya- 

ret ederek, GümüĢkod Kodlama 

Eğitimi projesi hakkında bilgi aldı 

ve öğrencilerin hazırlamıĢ olduk- 

ları projeleri inceledi. Sn. Mustafa 

VARANK, TEKNOFEST Türkiye 

Birinciliği kazandıran projemizi, 

Erzurum ve Erzincan Üniversite- 

lerinin düzenlediği yarıĢmalarda 

derece alan robotlarımızı, Yapay 

zeka uygulamalarımızı, 3D yazıcı 

ve tasarım projelerimizden oluĢan 
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Türkiye’nin Geleceği Minik Eller 
Kodluyor Projesi 
Ġl merkezinde 2 ortaokul ve 2 lisemizde 4 adet kodlama atölyesi oluĢturulmuĢtur .Bu amaçla ; 

 
• Sınıfların tadilatı (laminat ,boya ,elektrik vs) 

• Pleksi duvar kaplamaları yapıldı 

• Bilgisayar masa sandalye robot çalıĢma masası, 

• 36 adet laptop 

• Her sınıfa 1 adet 3d yazıcı, 9 adet robotik set temin edildi. 

• Ayrıca proje görünürlüğü ve yaygınlaĢtırma için öğrencilerimize promosyon ürünleri 

(çanta kalem bloknot) yaptırılmıĢtır. 

• 4 okulumuzda 100 öğrencinin katılımıyla 150 saat süreli kodlama kursları düzenlenmiĢ- 

tir. 

• Proje kapsamında geniĢ katılımlı bir kodlama fuarı gerçekleĢtirildi. 

• Proje sonunda baĢarılı öğrencilerimizin katılımı ile ODTÜ ve Ankara teknokent inceleme 

gezisi gerçekleĢtirildi. 
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GÜMÜġKOD GELENEKSEL 

KODLAMA ġENLĠKLERĠ 

GÜMÜġKOD GELENEKSEL 1. KODLAMA 

ġENLĠĞĠ (2017) 
 

2016-2017 eğitim öğretim yılında ilkini düzenlediğimiz 1. GÜMÜġKOD kodlama Ģenliği yapıldı. Kodlama 

Ģenliğimize il ve ilçelerimizden 38 proje yer aldı. 

 

 

GÜMÜġKOD GELENEKSEL 2. KODLAMA 
ġENLĠĞĠ (2018) 

 
 

2017-2018 eğitim öğretim yılında o 

dönemki BaĢbakan Yardımcımız Sayın 

Fikri IġIK’ın katılımıyla gerçekleĢen GÜ- 

MÜġKOD Geleneksel 2. Kodlama Ģenli- 

ğinde 130 proje, 34 danıĢman öğretmen ve 

240 öğrencinin katılımıyla gerçekleĢ- 

tirilmiĢtir. 

 
 
 

 

GÜMÜġKOD GELENEKSEL 3. KODLAMA 
ġENLĠĞĠ (2019) 

2018-2019 eğitim öğretim yılında il geneli 3 

Boyutlu Tasarım, Oyun Kodlama ve Serbest 

Kategori projelerinden oluĢan 76 proje, 154 

öğrenci ve 22 danıĢman öğretmenin katı- lımıyla 

3. GümüĢkod Kodlama ġenliğimiz gerçekleĢti. 
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GÜMÜġKOD KODLAMA YARIġMALARI 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÜMÜġKOD 1. KODLAMA 
YARIġMALARI 

GÜMÜġKOD Kodlama yarıĢmaları ilimiz genelinde 4 farklı 

kategoride; 3 Boyutlu Oyun Tasarımı YarıĢması, Türk 

Masallarının Canlandırılması, GümüĢhane’mizin Ta- nıtımı 

Ġçin Telefon Uygulaması YarıĢması, Gelecekte Bu ĠĢleri 

Robotlar Yapacak ve Hayalimdeki Gelecek Robotik 

YarıĢması kategorisinde 121 proje, 35 danıĢman ve 240 

öğrencinin katılımı ile gerçekleĢti. 

 
 
 
 
 

 

GÜMÜġKOD 2. KODLAMA YARIġMALARI 

2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm ilçelerimizde 

GümüĢkod Kodlama YarıĢmaları yapılarak dereceye giren 

projeler, il geneli düzenlenen GümüĢkod 2. Kodla- ma 

YarıĢmalarına katılım sağladı. Oyun Kodlama, Serbest Proje 

ve 3B tasarım kategorilerinde gerçekleşen yarışmada 72 

proje, 22 danışman öğretmen, 148 öğrenci yer aldı. 
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ULUSAL YARIġMALAR 

ROTEK ROBOTEAM 18. ROBOT YARIġMASI 
 

07-08 Nisan 2018 tarihlerinde Erzincan’da yapıldı. Türkiye genelinde üniversiteler ve Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı okullar 7 farklı kategoride toplamda 300’den fazla farklı robot yarıĢtı. Erzincan  

üniversitesinin düzenlemiĢ olduğu yarıĢmaya ilimizden GümüĢhane Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi, ġiran Yunus Emre Ortaokulu, 75. 

Yıl ĠMKB ortaokulu katıldı. 

 
GümüĢhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 

Arazi kategorisi 1.si 

Mini Sumo kategorisi 2.si 

 
ġiran Yunus Emre Ortaokulu 

Serbest kategori 2.si 

 
75. Yıl ĠMKB ortaokulu 

Serbest kategoride 50 robottan ilk 12 ye 

girerek jüri karĢısında sunum yapmaya 

hak kazanmıĢtır. 

 

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ROBOT GÜNLERĠ 

YARIŞMASI 
 
 

Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından or- 

ganize edilen robot yarıĢmasında Behiye Mustafa 

Doğan ve GümüĢhane Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisemiz dereceye girmiĢtir. Behiye Mustafa 

Doğan Ortaokulu 

• Serbest kategori 2.si 

• Serbest kategori 3.sü 

GümüĢhane Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

• Arazi kategorisi 3.sü 
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ROTEK ROBOTEAM 19. ROBOT YARIġMASI 
 

ERZĠNCAN BĠNALI YILDIRIM ÜNĠVERSĠTESĠ tarafından düzenlenen ROTEK ROBOTEAM 

19. ULUSAL ROBOT YARIġMASI’NDA okullarımız dereceye girdi. 

 
GÜMÜġHANE MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 

• Hızlı Çizgi Ġzleyen 1 ve 2.si 

• Arazi kategorisi 1.si ve 3.sü 

• Mini Sumo 3.sü 

 
ġĠRAN YUNUS EMRE ORTAOKULU 

• Çocuklar Kodluyor Kategorisi 1.si 

 
 
 

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 5.ROBOT 
GÜNLERĠ YARIġMASI 
ERZURUM ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ tarafından düzenlenen 5. ROBOT GÜNLERĠ YARIġMASI’NDA 

okullarımız dereceye girdi. 

 
GÜMÜġHANE MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 

• Mini Sumo 1,2,3. 

• Serbest Kategori 3.sü 

• Arazi kategorisi 2.si 

 

TEKNOFEST’te Türkiye Birinciliği 
 
 
 
 
 

17 – 22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk 

Havalimanı’nda yapılan TEKNOFEST’te GümüĢha- 

ne Bilim ve Sanat Merkezi, "ĠNSANLIK YARARINA 

TEKNOLOJĠ" alanında "SAĞLIK” kategorisinde ha- 

zırladıkları "EPĠLEPSĠ NÖBETLERĠNDEN HABER- DAR 

OLMAK MÜMKÜN MÜ?" projesi ile Türkiye 1.si 

olmuĢtur. “DEMĠR” Teknoloji Takımımıza ödül ve 

madalyaları CumhurbaĢkanı Yardımcımız Sayın Fuat 

OKTAY tarafından verildi. 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında da iki pro- 

jeyle Türkiye finallerine davet edilmemize rağmen 

danıĢman öğretmenimizin Covid-19 olması nede- 

niyle katılım sağlanamamıĢtır. 
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TÜBĠTAK ARAġTIRMA PROJELERĠ 

YARIġMALARI 
 
 

2017 

TÜBĠTAK Ortaöğretim Öğrencileri AraĢtırma Projeleri 

YarıĢması Erzurum 2 Bölge Birinciliği 
 

BĠLSEM - Biyoloji alanında “Maden Pasasının Karahindiba (Taraxacum Officinale), Yayla Çiçeği 

(Helichrysumarenarium), Civanperçemi (Achilleamillefolium) Ġle Islah Edilip Tarıma Kazandırıl- ması” 

ve Teknolojik Tasarım alanında “Optik Araçlarda Görüntüyü NetleĢtirmeyi; Mercek Sis- temleri 

Kullanmak Yerine, Ġnsan Gözünün ÇalıĢmasını Taklit Ederek GerçekleĢtirme” adlı proje- ler ile iki 

Erzurum Bölge birinciliği dereceleri elde edilmiĢtir. 

 
 
 

TÜBĠTAK Proje YarıĢması Bölge Birinciliği 
BĠLSEM - Fen ve Teknoloji alanında Bitki Büyümesinde Organik TaĢın Etkisi adlı proje ile Erzurum 

Bölge birinciliği elde edilmiĢtir. 

 
 

2018 

TÜBĠTAK Türkiye Finalleri Türkiye 2.si 
BĠLSEM Ġl’im Ġl’im Zilli Killim Projesi ile Türkiye ikinciliği derecesi elde edilmiĢtir. 
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2019 

 
TÜBĠTAK Proje YarıĢması 

Matematik alanında BĠLSEM öğretmeni Hülya YAġAR danıĢmanlığında Eren Ġskender adlı öğren- cimizin 

“Bir Matematiksel Modelleme Örneği ve Halıcı Problemi” projesi bölge üçüncülüğü elde etmiĢtir. 

 
 

2020 

 
TÜBĠTAK Proje YarıĢması Erzurum Bölge Birinciliği; 
Kimya alanından "KuĢburnu Çekirdeğini Atmıyoruz Geri Kazandırıyoruz" adlı proje ve 

Değerler eğitimi alanından "Masal ve Hikaye Kitaplarının Değerler Eğitimi Kapsamında Ġncelenme- si " 

adlı proje ile Bölge birinciliği kazanarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıĢtır. Sonra- sında 

ise; 

 

TÜBĠTAK Türkiye Finalleri 2 Projeye Türkiye Ġkinciliği 
14. Ortaokul Öğrencileri AraĢtırma Projeleri Türkiye Final YarıĢmasında GümüĢhane Bilim ve Sa- nat 

Merkezi öğretmenleri Filiz KÖKSAL ve Gürbüz ATAMAN danıĢmanlığında öğrencilerimiz Mus- tafa 

Aybars TUĞLU Kimya alanından ve Selvi EROĞLU Değerler Eğitimi alanından olmak üzere iki ayrı 

alanda, iki Türkiye Ġkinciliği derecesi elde etmiĢlerdir. 

 

 

Erzurum Bölge Üçüncülüğü; 
Tarih alanından "Geçmişte Yaşanan Doğal Afetler ve Etkileri: Gümüşhane Örneği (1850-1980 )" 

adlı proje ile bölge üçüncülüğü elde etmiştir. 

 

2021 
2204-B Ortaokul öğrencileri araĢtırma projeleri yarıĢmasında Filiz KÖKSAL danıĢmanlığındaki “Za- 

manın Yöresel Halk Edebiyatına Yansıması” isimli proje ile Muhammet MeĢe danıĢmanlığındaki 

“Kültürümü Geleceğe TaĢıyorum Sanal Müzem” isimli projeler ile bölge ikinciliği elde edilmiĢtir. 



21 

 

 

Uzaktan Eğitim Sürecinde EBA Kullanımında 
GümüĢhane Türkiye sıralamasında 5. sırada 

 

Bakanlığımızın geliĢtirdiği EBA DERS, EBA AKADEMĠK DESTEK ve EBA CANLI DERS uygulama- ları 

ile öğrencilerimiz ders kaynaklarına ulaĢabilir, öğretmenleriyle iletiĢim kurabilir, bireysel olarak  kendini 

geliĢtirebilirler. EBA Ders ile öğrencilerimize canlı dersler, çevrimdıĢı ders anlatımları, ders videoları, 

dersle ilgili interaktif etkinlikler, konu tarama testi ve deneme sınavı çözümü, ödev takibi, öğrenci 

geliĢim raporları gibi etkinliklerin sunulduğu tüm sınıf seviyelerimizin kullandığı bir platform- dur. EBA 

DERS kullanıcı aktiflik oranı ile Türkiye genelinde 7. sırada bulunuyoruz. EBA Akademik Destek 

platformu 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin kullanımına sunulan üniversiteye hazırlık aĢama- sında 

öğrencilerimizin hedeflerini belirlediği, öğrenciye göre hazırlanan çalıĢma programları, test ve deneme 

sınavlarına katılabildikleri, eksik konularının tespiti yapılarak, öğrencilere öneriler sunul- duğu 

yapay zekâlı bir platformdur. EBA Akademik Destek uygulamasında Türkiye geneli 5. Sırada 

bulunmaktayız. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLERĠMĠZ ĠLE YÜZ 

SĠPERLĠĞĠ VE MASKE TUTUCU ÜRETĠMĠ 

Gönüllü idareci ve öğretmenlerimizin katkısıyla kodlama atölyelerimizde bulunan 3D yazıcılar ile 

2100 yüz siperliği, 400 maske tutucu üretimi yapıldı. Üretilen ürünler il ve ilçe Devlet hastanelerimi- 

ze, Sağlık Ġl Müdürlüğümüze, Jandarma Ġl Komutanlığımıza, Emniyet Müdürlüğümüze, Sanayi ve 

Teknoloji Ġl Müdürlüğümüze, Vefa Grubu ÇalıĢanlarına, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Ordu-Erzin- can-

Bursa-Sivas-Mersin Devlet Hastanelerine gönderildi. 

 
 
 
 

 



Öğretmen BuluĢmaları 
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Öğretmen motivasyonun arttırılması, dü- 

zenlenen seminer ve eğitimlerin kalitesi, 

özel öğrenim konusu, veli-öğretmen iĢ- 

birliği, okullarda takım sporları, değerler 

eğitimi, pansiyonlu okulların sorunları, 

ders baĢarılarının arttırılması gibi bir çok 

konuda öğretmenlerin görüĢleri sorularak 

çözüm önerileri alındığı öğretmen buluĢ- 

maları il merkezinde bulunan temel eğitim 

ve ortaöğretim branĢ öğretmenleriyle ger- 

çekleĢtirilmiĢtir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eğitim GümüĢhane 

2023 Eğitim Vizyonu 

ÇalıĢtayı 
 
 
 
 
 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından “2023 Eğitim Vizyonu IĢığında GümüĢhane Eğitim ÇalıĢtayı”  

düzenlendi. GerçekleĢtirilen çalıĢtaya “Akademik BaĢarı ve Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler,  Ġnsan 

Kaynaklarının GeliĢtirilmesi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Özel Öğretim Kurumları, Mesleki ve  Teknik 

Eğitim ve Hayat Boyu Eğitim, Din Öğretimi, Eğitime EriĢim - Eğitim Finansmanı ve Eğitim Ortamlarının 

Planlanması baĢlıkları altında komisyonlar oluĢturuldu. YaklaĢık ikiyüz kiĢi katıldı. 



ÖLÇME- DEĞERLENDĠRME MERKEZĠ 

23 

 

 

 

GÜMÜġHANE ÖLÇME DEĞERLENDĠRME MERKEZĠ KURULUġ TARĠHÇESĠ 

Ölçme değerlendirme çalıĢmalarına nitelik ka- 

zandırmak ve Ülke genelinde ölçme değerlen- 

dirme alanında standart sağlamak amacıyla 

Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Ölç- 

me Değerlendirme Uygulamalarını Ġzleme, AraĢ- 

tırma ve GeliĢtirme Projesi kapsamında mü- 

dürlüğümüz bünyesinde Ölçme Değerlendirme 

Merkezi (ÖDM) 26/11/2018 tarihi itibari ile iki personelle kurulmuĢ olup, Ġl Milli Eğitim Müdür- 

lüğü binası GiriĢ Katta hizmet vermeye baĢlamıĢtır. 2021 Yılının Ocak ayından itibaren Ġl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Yeni Ek Hizmet BĠnası olan Aysın- Rafet ATAÇ Kültür ve Eğitim Vakfı Eğitim 

Merkezi’nde dört personelle hizmete devam etmektedir. 

 
 

 

Açık Uçlu Soru Yazma Ve Ölçme Değerlendirme 

Teknikleri Semineri Yapıldı 
 
 

 

Ortaokul öğretmenlerinden Türkçe, 

Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Mate- 

matik, Ġngilizce ile Din Kültürü ve Ah- 

lak Bilgisi branĢ öğretmenlerine yö- 

nelik açık uçlu soru yazma ve ölçme 

değerlendirme semineri yapıldı. 



Soru Hazırlama Teknikleri Kursu 
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Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Mer- kezi 

tarafından, 2023 vizyonu gereği yenilenen ölç- me 

değerlendirme yaklaĢımları ve yeni nesil soru tarzları 

ile ilgili ilimiz genelinde farkındalığın artması ve yeni 

sisteme entegrasyonun hızlanması amacı ile Yeni 

Nesil Beceri Temelli Soru Yazım Kursu dü- 

zenlenmiĢtir. 

 
 
 
 

Ölçme Değerlendirme Farkındalık Kursu 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tara- fından, 

2023 vizyonu gereği yenilenen ölçme değerlendirme yaklaĢımları 

ve yeni nesil soru tarzları ile ilgili ilimiz genelinde farkındalığın 

artması ve yeni sisteme entegrasyonun hızlan- ması amacı ile 

düzenlenen kurslarımızın ikincisi Ortaöğretim Öğretmenlerine 

yönelik olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
 

 

Ortak Sınav 

2019- 2020 Eğitim- Öğretim Yılı sene baĢı il zümre 

toplantılarında 6. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri- 

nin 2. yazılı yoklamalarının ortak sınav olarak yapıl- 

ması kararı alınmıĢtır.. 14-15 Kasım 2019 tarihinde her 

branĢtan 30 soruluk 2 kitapçıktan oluĢan pilot sınavı 

hazır hale getirilmiĢtir. Hazırlanan sınav seçilen pilot 

ilde 10 okulda toplamda 570 öğrenciye uygulanmıĢ 

elde edilen veriler sınav değerlendirme yazılımlarıyla 

incelenmiĢ ve madde güçlüğü, madde ayırt ediciliği ve 

çeldiricilerin tercih dağılımı dikkate alınarak GümüĢhane ilinde düzenlenen ilk ortak yazılı sınavın 

soruları belirlenmiĢtir. 



Soru Yazım Modülü 
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Soru hazırlama çalıĢmalarına hız kazandırmak için soru 

yazarlarının doğrudan Ölçme Değerlendirme Merkezine soru 

göndermelerini sağlamak amacı ile teknik altyapısı 2019 

da atılan Soru Yazım Modülü, Bakanlık onayının ardından 

10.02.2019 tarihinde GümüĢhane Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

web sayfasına entegre edilerek kullanıma açıl- mıĢtır. 

 
 
 
 

Dyk Ġzleme Sınavları 

2019-2020 yılında ülke genelinde ilk kez Destekleme 

ve YetiĢtirme Kursları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı- nın 

Ölçme Değerlendirme Merkezi Koordinesinde Ġl 

genelinde Bakanlığın seçtiği örneklem çerçevesinde 

Destekleme ve YetiĢtirme Kursları Ġzleme Sınavı ger- 

çekleĢtirilmiĢtir. 11 Ocak’ta gerçekleĢen sınava 5-6- 7-

8-9-10-11 ve 12. sınıf düzeyinde ilimiz genelinde 

1821 öğrenci katılmıĢtır. 

 
 

Ġlçelerimiz Ortaöğretim Ve Temel Eğitim Okul 
Müdürleri Ġle Ölçme Değerlendirme 
Farkındalık Toplantıları 

 

2023 vizyonu gereği yenilenen Ölçme Değerlen- 

dirme yaklaĢımları ve yeni nesil soru tarzları ile 

ilgili ilimiz genelinde farkındalığın artması ve yeni 

sisteme entegrasyonun hızlanması amacı ile 

ġube Müdürü Onur AYDIN ve Ölçme Değerlendir- 

me Merkezi öğretmenleri Torul, Kürtün, Kelkit, ġi- 

ran, Köse ilçeleri okul müdürleri ile bir araya geldi. 

Dünya ve Türkiye’de ölçme ve değerlendirmeye 

bakıĢ açılarının da değerlendirildiği, yeni nesil so- 

ruların incelendiği toplantılara ilçe okullarımızdan 

47 idareci katıldı. 
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SORU HAVUZU VE BAKANLIĞA GÖNDERĠLEN 
SORULAR 

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Soru Yazma ÇalıĢmaları kapsamında, 8.Sınıflar için gelen 

soruların seçimi ve gönderimi her ayın 10-15’i arasında, 5.,6.,7.,9., ve 10.Sınıflar için gelen 

soruların seçimi ve gönderimi her ayın 25-30’u arasında yapılarak Bakanlığın verilen adresine iletilmektedir. 

 
 
 
 
 

Bakanlıkça Yayınlanan Lgs Sınavına Yönelik 
ÇalıĢma Sorularında Mayıs Ayı Grubunda Yerimizi 
Aldık 

2020 Mayıs ayı LGS çalıĢma sorularının 2. grubunda diğer illerle birlikte ilimiz soruları da Türki- 

ye’deki sınava hazırlanan çocuklarımızın eriĢimine sunuldu ve 1046916 kez indirilme sayısına 

eriĢti. 

 
 
 
 

 

AYSIN-RAFET ATAÇ KÜLTÜR VE EĞĠTĠM VAKFI 

“EĞĠTĠM MERKEZĠ” PROTOKOLÜ 

Eğitim-öğretimin niteliğini arttırmak için sınav hizmetleri alanında çalıĢmalar yapmak, uluslararası 

yapılan PISA, TIMSS gibi sınavların yanı sıra ülke genelinde yapılan ABĠDE ve izleme araĢtırma- 

larını uygulamak, bununla birlikte 2023 vizyon belgesi kapsamında ölçme değerlendirme uzman- 

larının eğitimleri ile ilimizin ölçme değerlendirme kapasitesini arttırmak için Ölçme Değerlendirme 

Merkezi kurulması amacıyla uygun görülen b ir binanın onarımına yönelik olarak Aysın Rafet ATAÇ 

Kültür ve Eğitim Vakfı ile GümüĢhane Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 

1.100.000 TL destekle binanın tadilatına baĢlanmıĢ olup, bina da ayrıca öğretmen ve öğrencile- rimizin 

21. Yüzyılın evrensel okuryazarlığı olarak görülen programlama, robotik, kodlama, yapay zekâ, 

mobil uygulama, web tasarım, oyun tasarım v.b. alanlarda temel bilgi ve becerileri elde etme 

Ģansını yakalayacakları Kodlama ve Robotik Merkezi ile e-Sınav Merkezlerine de yer verilecektir. 
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Aysın - Rafet Ataç Kültür ve Eğitim Vakfı 

Eğitim Merkezi 
 
 
 
 

Ölçme Değerlendirme Merkezi kurulması amacıyla bina onarımına yönelik olarak Aysın Rafet 

ATAÇ Kültür ve Eğitim Vakfı ile GümüĢhane Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 

1.100.000 TL destekle yeni binamızın tadilatı tamamlanmıĢ olup, bina da ayrıca öğret- men ve 

öğrencilerimizin 21. Yüzyılın evrensel okuryazarlığı olarak görülen programlama, robotik, kodlama, 

yapay zekâ, mobil uygulama, web tasarım, oyun tasarım v.b. alanlarda temel bilgi ve becerileri 

elde etme Ģansını yakalayacakları Kodlama ve Robotik Merkezi ile e-Sınav Merkezleri- ne de yer 

verilecektir. 



ĠĢyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi 
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Güvenlik Kamera Sistemleri 

ĠçiĢleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile okullarımızın 

güvenliğinin sağlanması, uyuĢturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, çevre, personel, ziyaretçi ve 

araç giriĢ çıkıĢları ile güvenlik arz eden mekânların izlenmesi ve kaydedilmesi amacı ile okullarımı- 

zın güvenlik kamera sistemleri ile donatılması planlanmaktadır. 

Ġlimiz genelinde bütün okullarımızın kamera sistemleri bulunmaktadır. Bu kamera sistemleri- 

nin söz konusu protokol gereğince belli kriterlere uygun olarak yenileme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. 

Valiliğimizin desteği ile planlama yapılarak GümüĢhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner 

Sermaye ĠĢletmesi Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri Alanı öğretmen, öğrenci ve teknik  

personelleri tarafından öncelik sırasına göre belirlenen ilk etapta 40 okulumuzun kamera sistemle- 

rini KGYS entegre olacak Ģekilde yenileme süreci 1.572.595 TL maliyet ile tamamlanmıĢtır. 

2020 yılı içerisinde 20 okulumuzun daha Valiliğimizin desteği ile planlamaya alınarak yine aynı 

okulumuz tarafından yenileme çalıĢmaları yapılmakta olup bu yıl itibari ile tamamlanacaktır. 

Hedefimiz bütün okullarımızın güvenliğini sağlayacak KGYS ye entegre olabilecek yeni kamera 

sistemleri ile donatmaktır. 

Beyaz Bayrak 
 

• Beyaz Bayrak ĠĢbirliği Protokolü kapsamında okullarımızda yıl içerisinde gerçekleĢtirilen 

denetimlerle 148 okul/kurumumuz öğrencilerimize temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak amacıyla  

“Beyaz Bayrak” almaya hak kazanmıĢtır. Ġlimiz ülke sıralamasında 4. sırada yer almaktadır. 

Beslenme Dostu Okul 
 

• Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyi konu alan Beslenme Dostu Okullar Progra- 

mı kapsamında 90 okulumuz Beslenme Dostu Okul olmaya hak kazanmıĢtır. Ülke sıralamasında 

Ġlimiz 9. sırada bulunmaktadır. 

Okulum Temiz Belgelendirme 
 

• Yine Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü arasında okullarımızın açılması, çocukla- 

rımızın eğitim hizmetlerini sürdürebilmesi için “Eğitim Kurumlarında Hijyen ġartlarının geliĢtirilmesi ve 

Enfeksiyon Önleme Kılavuzu” hazırlayarak eğitim kurumlarımıza bir standart kazandırılması 

amaçlanmaktadır. 

• “Eğitim Kurumlarında Hijyen ġartlarının geliĢtirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu” 

doğrultusunda enfeksiyondan korunma ve hijyenik ortamların sağlanması için hazırlıklarını tamam- 

layan okullarımıza Bakanlığımızca yetkilendirilen uzmanlarımızca yerinde inceleme ve kontroller 

yapılmıĢ olup gelinen noktada ilimizde bütün okullarımız %100’ e ulaĢarak “Okulum Temiz” belgesi 

almaya hak kazanmıĢtır. 
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DÖNER SERMAYE ÇALIġMALARI 
Okulumuz döner sermaye iĢletmesi ilimizdeki mesleki eğitim kurumları içerisinde bulunan iki dö- ner 

sermaye iĢletmesinden biridir. Döner Sermaye ĠĢletmemiz özellikle Mobilya Dekorasyon ve Ġç Mekan 

Tasarımı, Metal Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı ağırlıklı olmak üzere mevcut 

alanlarımızın tamamında çalıĢmaktadır. Döner Sermaye ĠĢletmemiz bütçe verilerine göre Karadeniz 

Bölgesinde ön sıralarda yer almaktadır. 

Döner sermaye cirosu 2016 yılında 285.249,00 iken 2020 itibariyle 1.080.000,00 a çıkarılmıĢtır. 

 

MASKE ĠMALATI VE DEZENFEKSĠYON 

ĠġLEMLERĠ 
Okulumuzda Covid-19 Salgını döneminde bakanlığımızın göndermiĢ olduğu ödenekle alınan mas- ke 

üretim bandı ve dezenfeksiyon ünitesi kurulmuĢtur. Bu süreçte Ġlimizin acil ihtiyacı olan mas- 

ke üretimi Okulumuz idareci ve öğretmenlerinin gönüllü çalıĢmaları ile karĢılanmıĢtır. Ġlk etapta  

GümüĢhane Valiliğine 100000 adet olarak imalat iĢlemi yapılmıĢtır. Ġlimiz genelinde Halk Eğitim 

Merkezlerince dikimi yapılan maskelerin katlanması ve gövdelerinin hazırlanması, dikimi yapılan 

maskelerin dezenfeksiyon ve paketleme iĢleri halen devam etmektedir. 
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Özel Eğitim Alanında Yapılan ÇalıĢmalar 

Yeni Açılan Özel Eğitim Okulları 

Ġlimiz merkezinde 1(bir) Özel Eğitim Meslek Okulu (III.Kademe) Müdürlüğü, 1(bir) Özel Eğitim Anaokulu 

Müdürlüğü ve Kelkit Ġlçesinde 1(bir) Özel Eğitim Uygulama Okulu (I.II.III.Kademe) Mü- dürlüğü 

açılmıĢtır. 

1. Kelkit Özel Eğitim Uygulama Okulu Açıldı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelkit, ġiran ve Köse ilçelerinin merkeze uzak olmaları nedeniyle orta ve ağır düzeydeki özel eği- tim 

öğrencileri gerektiği gibi özel eğitimden faydalanamıyorlardı. Bu ilçlerimizin özel eğitim ihtiyacı- nı 

gidermek için Kelkit Özel Eğitim Uygulama Okulu açılmıĢtır. 
 
 
 
 

2. Özel Eğitim Sınıfları Arttırıldı 
 

 

Ġlimiz FevzipaĢa Ortaokulunda 1(bir) Özel Eğitim Sınıfı (Haf.Düz.Zih.), Kelkit Ġlçesinde 3(üç) Özel  Özel 

Eğitim Sınıfı (Haf.Düz.Zih.), Köse Ġlçesinde 2(iki) Özel Eğitim Sınıfı (Haf.Düz.Zih.), ġiran Ġlçe- sinde 2(iki) 

Özel Eğitim Sınıfı (Haf.Düz.Zih.) açılmıĢtır. 

 
Ġlimiz Merkez okullarında 8 (sekiz) Destek Eğitim Odası, Torul Ġlçesinde 2(iki) Destek Eğitim Oda- sı, 

Kürtün Ġlçesinde 4(dört) Destek Eğitim Odası ve Köse Ġlçesinde 4(dört) Destek Eğitim Odası  açılmıĢtır. 

 
Bu sürede 2016 yılında öğrenci sayısı 57 iken 2020 yılında 194, 2016 yılında öğretmen sayısı 22 

iken 2020 yılında 75 çıkartılmıĢtır. 
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3. GümüĢhane Özel Eğitim Meslek Okulu Açıldı 
 
 

 

GümüĢhane Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Oku- lu) 

açma çalıĢmaları 2016-2017 eğitim öğretim yılı içinde 

yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bakanlığımızın 5352108 sayılı ve 

18/04/2017 tarihli onayı ile açılmıĢtır. 

2017-2018 eğitim öğretim yılı itibari ile Ġlimiz Merkez ilçe- 

deki Hafif Düzey Zihinsel Yetersizliği olan dokuzuncu sınıf 

düzeyindeki 7 öğrenci ve 10. sınıf düzeyinde 1 öğrenci ile 

eğitim öğretim hizmetine baĢlamıĢtır. 2018 yılında okulun adı 

GümüĢhane Özel Eğitim Meslek Okulu olmuĢtur. 

Okulumuz FevzipaĢa Ġlkokulu/Ortaokulunun üst katında 

hizmet vermektedir. 
 
 
 
 

4. GümüĢhane Özel Eğitim Anaokulu Açıldı 
 
 
 

 

GümüĢhane Özel Eğitim Anaokulu 28/08/2020 tarihinde açılmıĢtır. Okulumuz bünyesinde iĢit- sel 

engelli, hafif otizm, ağır otizm, bedensel engelli ve zihinsel engelli sınıflarında 17 öğrencimiz 

bulunmaktadır. 
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DĠN ÖĞRETĠMĠ 
Ġlimizde 2017 yılından önce bir tane bulunan Ġmam Hatip Lisesi, 2017 yılından sonra dört 

tane olmuĢtur. 2020 yılı itibariyle Merkez Ġlçede bulunan Ġmam Hatip Okulları 

Ģunlardır: 

 

1) FATĠH ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ Proje Okulu Oldu 

2011-2012 Eğitim Öğretim yılında heye- lan 

tehlikesi nedeniyle kendi binasından 

,Aysın Rafet Ataç Ġlkokuluna ait olan Ha- 

sanbey Mahallesindeki binaya taĢınmıĢ- 

tır.2013-2014 Eğitim Öğretim yılı 2.Dönem 

Oltanbey Mahallesindeki yeni okul bina- 

mız tamamlanarak okulumuz yeni binası- 

na taĢınmıĢtır. Yeni erkek Pansiyon bina- 

mızın yapımı bitmiĢ olup 2014- 2015 

Eğitim Öğretim yılı 2. döneminden itibaren 

134 erkek öğrenci kapasitesiyle hizmete 

açılmıĢtır. 

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 136 öğ- 

renci kapasiteli erkek öğrenci pansiyonuy- 

la birlikte hizmet vermekte olup 2020 yılında da küçük onarım/tadilatı yapılmıĢtır. Fatih Anadolu 

Ġmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal alanında proje okulu olarak sınav kapsamına alınarak daha yük- 

sek öğrencilerin gelmeye baĢladığı okul statüsüne dönüĢtürülmüĢtür. 

 

2) GÜMÜġHANE TOBB KIZ ANADOLU 

ĠMAM HATĠP LĠSESĠ Açıldı ve Proje Oku- lu Oldu 

Ġlimizde tür olarak bulunmayan Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Milli 

Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan protokol ile 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında TOBB tarafından yaptırılan yeni 

binasına 28.08.2019 tarih ve E.15480912 sayılı Olur ile taĢınmıĢtır. 

08.04.2020 tarihli ve 6232826 sayılı Makam Onayı ile FEN VE SOS- 

YAL BĠLĠMLER PROGRAMI uygulayan okul kapsamına alınarak daha 

yüksek öğrencilerin gelmeye baĢladığı okul statüsüne dönüĢtü- 

rülmüĢtür. 
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3) 15 TEMMUZ ġEHĠTLER ĠMAM HATĠP ORTAOKULU 

Daha Büyük Kapasiteli Yeni Binasına TaĢındı 

Okul 2012-2013 EğĠtim Öğretim Yılında il merke- 

zinde bulunan Yusuf Çifçi Ġlköğretim Okuluna ait ek 

blokta GümüĢhane Ġmam Hatip Ortaokulu olarak eği- tim 

öğretim faaliyetine baĢlamıĢtır. 2016-2017 eğitim öğretim 

yılından itibaren daha önce Adalet Meslek Lisesi ve 

Aysın Rafet Ataç Ġlköğretim Okulu tarafın- dan 

kullanılan bodrum, zemin ve 2 katlı binanın oku- 

lumuza tahsil edilmesi üzerine, mevcut binada isim 

değiĢikliğine gidilerek 15 Temmuz ġehitler Ġmam Ha- tip 

Ortaokulu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

4) TÜRKĠYE ODALAR BORSALAR ĠMAM HATĠP 

ORTAOKULU açıldı 

Okul çevre düzenlemesinin tamamlanamaması nedeniyle 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Fatih Ana- 

dolu Ġmam Hatip Lisesinde eğitim öğretime devam etmiĢtir. 2019-2020 Eğitim –öğretim yılında oku- 

lumuz kendi binasında eğitim –öğretim faaliyetlerine 

baĢlamıĢtır. 

Okulumuz ana binası ve spor salonu 2803 m2 

alan üzerine inĢa edilmiĢ ve öğrencilerimizin oyun 

alanı ve sportif faaliyetleri yapmaları için yeterli im- 

kanları bulunmaktadır. 

 
 
 

5) MEHMET AKĠF ERSOY ĠMAM HATĠP ORTAOKULU 

açıldı 

Okul 2016 yılında Mehmet Akif Ersoy Ġlköğretim Okulu 

olarak eğitime hizmet ederken, bünyesindeki Ġlkokul ve 

Ana Sınıf için aynı mahalleye iki okul yaptırılınca okulu- 

muz 01.07.2017 tarih ve 7373814 sayılı kararla Mehmet 

Akif Ersoy Ġmam Hatip Ortaokulu´na dönüĢtürülmüĢ- 

tür.2019-2020 Eğitim-Ögretim yılında bütün sınıflarında 

Din Öğretimi ile ilgili ders çizelgesi uygulanmaktadır. 
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6) ATATÜRK ORTAOKULU Bünyesinde Ġmam Hatip 
Ortaokulu açıldı 

Okulumuz 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında il merke- 

zinde bulunan Merkez Atatürk Ortaokulu binası bün- 

yesinde GümüĢhane Merkez Atatürk Ġmam Hatip Or- 

taokulu olarak eğitim öğretim faaliyetine baĢlamıĢtır. 

Ferah, sessiz ve güzel bir konuma sahip olan okulu- 

muza ulaĢım oldukça kolaydır. Hali hazırda 5 ġube 73 

öğrenci 2 idareci ve 8 öğretmeni ile eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine devam eden okulumuz bir aile sıcaklığı 

içerisinde öğrencilerini kucaklamakta, “ Geleceğiniz Ġçin Geleceğiniz Okul” sloganıyla hedeflerine emin 

adımlarla ilerlemektedir. 

7) ġĠRAN ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ yeni binasında 
 
 

 

 
ilk mezunlarını verecektir. 

Okulumuz ġiran Anadolu Ġmam Hatip Lisesi 2016- 

2017 eğitim-öğretim yılında 2 sınıfla ġiran Fatih Sultan 

Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi binasında eği- 

tim öğretim faaaliyetine baĢlamıĢtır. 2019-2020 eğitim 

yılında ġiran Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Ana- 

dolu Lisesi bina ve pansiyonunun okulumuza devrol- 

masıyla birlikte okulumuz 8 sınıf 13 öğretmen ve 3 ida- 

reci ile birlikte kendi binasında eğitim-öğretime devam 

etmiĢtir. Okulumuz 2019-2020 eğitim -öğretim yılında 

 
 

8) KÖSE ĠMAM HATĠP ORTAOKULU Yeni Binasına taĢındı 

Okulumuz 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında 60. Yıl Ortaokulu binasında 2 Ģube ile eğitim öğretim  

hayatına baĢlamıĢtır. Geçen zamanla birlikte Ģube 

sayıları artmıĢ, liselere geçiĢ sisteminde uygulanan 

sınavlar ve sonucunda gerek nitelikli okullara öğren- ci 

yerleĢtirmek gerekse Devlet Parasız Yatılılık ve 

Bursluluk Sınavlarındaki performansı ile akademik 

baĢarısını kanıtlamıĢtır. 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Milli Eği- tim 

Bakanlığı ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıy- la eski 

Halk Eğitim Müdürlüğü binası 900.000 TLlik kapsamlı 

bir tadilattan geçirilmiĢ ve bu sayede bina kapasitesi 

artırılarak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuĢtur. 

Çağın gereksinimlerini tümüyle karĢı- 

layan yeni okul binamızda 8 derslik akıllı tahtalar ile donatılmıĢ, Tasarım Beceri Atölyesi, açık spor 

alanı, mesleki tatbikat mescitleri, modern kütüphane gibi birçok imkan öğrencilerimizin hizmetine 
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9) TORUL ĠMAM HAT ĠP ORTAOKULU  ġehit Öğretmen 
Necmettin Yılmaz Anadolu ĠHL bünyesine dahil edildi 

Torul Ġmam Hatip Ortaokulu 2017-2018 eğitim öğretim yı- 

lından itibaren ġehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu 

Ġmam Hatip Lisesi binasında faaliyetlerine devam etmek- 

tedir. 

 
 

 

10) KÜRTÜN ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ yeni binası- 
na taĢındı ve Kürtün Ġmam Hatip Ortaokulu kapatılarak ĠHL 
bünyesine dahil edildi. 

Kürtün ĠHL 2012 yılında açılmıĢtır. Ġlk okul binasının 

mülkiyeti Kürtün Belediyesine ait olup okulumuza 

tahsis edilmiĢtir. Okulumuzun yeni hizmet binasının 

arsası ve kargas inĢaatı Kürtün Belediyesi tarafın- 

dan Milli Eğitim Bakanlığına Ġmam Hatip Lisesi ya- 

pılmak üzere verilmiĢ ve yeni hizmet binası 2016- 

2017 Eğitim Öğretim yılının 2. döneminde açılmıĢtır. 

Okulumuz 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına ve 4 

yıllık fakültelere öğrenciler yerleĢtirmektedir. 2019- 

2020 Eğitim Öğretim yılında Kürtün Ġmam Hatip 

Ortaokulu’nun kapanmasının ardından okulumuz bünyesinde 5, 6, 7 ve 8. sınıflar açılarak kapanan 

Kürtün Ġmam Hatip Ortaokulu’nun öğrencileri ve öğretmenleri okulumuzun bünyesinde eğitim öğre- tim 

faaliyetlerine baĢlamıĢtır. 

 

11) KELK ĠT ÜNLÜPINAR ĠMAM HAT ĠP ORTAOKULU 

Ġlimizin tek hafızlık imam hatip okulu Kelkit ilçemizde açılmıĢtır. 
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12) KELKĠT ABDULHAMĠT HAN ANADOLU ĠMAM HATĠP 

LĠSESĠ proje okulu oldu 
 
 
 
 

 

 
Okulumuz ilk olarak 1974 yılında küçük cami yanında bulunan dernek binasında faaliyet gösterir- 

ken 1993 yılında Muammer ve Enver Ģahin kardeĢlerin arsasını bağıĢladığı Milli Eğitim Bakanlığı  

tarafından yapılan binaya taĢınmıĢtır. 

 
2000 Yılında okulun öğrenci sayısının düĢtüğü gerekçe gösterilerek Kelkit lisesine verilmiĢ Ġmam Hatip 

Lisesi ise Kelkit Lisesinin binasında Eğitim öğretimine devam etmiĢtir. Okulumuzun öğren- ci 

sayısının artması nedeniyle yapılan çalıĢmalar sonucunda 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında kendi 

binasına taĢınmıĢtır. 

 
2014-2015 Öğretim yılının yarıyıl tatilinde iller bankası tarafından yapılan Ģu an bulunduğu bina- ya 

taĢınmıĢtır.Okulumuz 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibariyle Fen ve sosyal Bilimler Proje okulu 

olarak sınavla öğrenci almaktadır. 
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Mesleki Teknik 

1)ZĠGANA MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ Yeni 

Binasına taĢındı 
 

 

Okul 2007 yılında Yiyecek Ġçecek Hizmetleri alanıy- la 

GümüĢhane Otelcilik Turizm Meslek Lisesi adıyla 

Ģimdiki Milli Eğitim Müdürlüğü binasında hizmete 

açılmıĢ ve iki eğitim öğretim yılı bu binada hizmet 

vermiĢtir. 2009 yılında Hasanbey Mahallesi’nde yer 

alan eski Kız YetiĢtirme Yurdu’na taĢınmıĢ ve 2017 

yılına kadar bu binada eğitim öğretim faaliyetleri- ni 

yürütmüĢtür. 2017 yılında ise halen aktif olarak 

kullanılan BağlarbaĢı Mahallesindeki yeni binasına 

taĢınmıĢtır. Okulumuz 2014 yılına kadar tek alanda 

yürüttüğü eğitim öğretim faaliyetlerine 2014 yılında 

Konaklama ve Seyahat alanını da dâhil ederek ül- 

kemizin, bölgemizin ve ilimizin turizm, otelcilik ve yiyecek içecek hizmetleri alanında nitelikli eleman 

ihtiyacını karĢılamaktadır. 

 

Özdenoğlu Konağı Zigana MTAL Uygulama Birimi oldu 

 
Turizm Sektörünün ihtiyacı olan ni- 

telikli personeli sektöre tam hazır 

olarak sunabilmek amacıyla 2018 

yılında Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

giriĢimleri neticesinde tarihi Özde- 

noğlu Konağı okulumuzun uygula- 

ma birimi olarak eğitim camiasına 

kazandırılmıĢtır. Uygulama birimi- 

miz olan Özdenoğlu Konağında, 

Öğretmen ve Usta Öğreticilerimiz- le 

birlikte daha mesleğin baĢlangıç 

noktasında bulunan öğrencilerimiz 

hizmet vermektedir. Okulda öğren- 

diklerini büyük bir heyecan, güler 

yüz ve meslek sevgisiyle uyguma 

fırsatına kavuĢan öğrencilerimiz 

gelecekte ülkemizin birer turizm 

elçisi olacaklardır. 

2020 yılı itibarıyla verdiği 285 mezunla okulumuz, ilimiz hizmet sektörü istihdamına önemli katkılar 

sunmaktadır. 
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GÜMÜġHANE SPOR L ĠSES Ġ Ġlimize Kazandırıldı 
 
 

 

 

• 2018 Mayıs ayında Milli Eğitim Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda HarĢit Anadolu Lisesinin 

dönüĢütürülerek ve GümüĢhane Spor Lisesi açılmıĢtr. 

 
• 2018-2019 Eğitim öğretim yılında yapılan yetenek sınavı ile öğrenci seçimi yapılmıĢ ve 60 öğren- ci ile 

GümüĢhane Spor Lisesi Eğitim Öğretimde hizmet vermeye baĢlamıĢtır. 

 
*2019-2020 Eğitim öğretim yılında yapılan yetenek sınavı ile öğrenci seçimi yapılmıĢ ve 20 öğrenci ile 

GümüĢhane Spor Lisesi Eğitim Öğretimde hizmet vermeye devam etmektedir. 

 
•2020 yılı Ağustos ayında okulumuzun ihtiyaçları doğrultusunda merkeze uzak olması ulaĢım ve 

uygulama derslerindeki salon ihtiyacı hasebiyle Merkezde bulunan Kanuni Mesleki ve Teknik Ana- 

dolu Lisesinin pansiyon binasına taĢınmıĢtır. Bu sayede spor salonu sorunu çözülmüĢ ve 100 m 

yakınlıktaki 3 okulun spor salonu okulumuz ile ilĢkilendirilmiĢtir. 

 
•Okulumuz 2020-2021 eğitim öğretim yılında yeni binasında eğitim öğretime devam edecektir. 
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GümüĢhane Lisesi Ġlimize Kazandırıldı ve proje okulu oldu 
 
 
 
 

 

Ġlimiz Merkez ilçesinde bulunan GümüĢhane Lisesi yıkılarak yerine 2017 yılı Dev- let 

Yatırım Programında   yer   alan   22.03.2018   tarihinde   sözleĢmesi   yapılan   24   derslik- li lise 

binası, 200 kiĢilik pansiyon binası, spor salonu ve çevre düzenlemesi imalatla- rı 

tamamlanmıĢtır. 2020 yılı içerisinde 33.336.290,58    TL yükleniciye    ödeme yapılmıĢtır. 

 
 

GümüĢhane’de   uzun   yıllar    Anadolu    türünde    eğitim    veren,    akademik    alan- da 

sayısız baĢarıya imza atmıĢ,   Türkiye’nin   her   ilinde   karĢılaĢacağınız,   ya   okul- dan mezun 

ya da mensubu olmuĢ GümüĢhane Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ona- yı ile 2020-2021 

Eğitim-Öğretim Yılından itibaren “Proje Uygulayan Okul” olarak ilan edildi. 
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Eski bina alanında kurulan 24 derslikli okul,   200   kiĢilik   pan- siyon 

ve inĢaatı devam eden 600 kiĢilik spor salonu ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim   

yılından   itibaren   kendi    hizmet    binasında    eğitimi- ne devam etmesi 

planlanan GümüĢhane Lisesi’nin yeni eğitim bina- sı Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın 2023 Vizyonu doğrultusunda donatılıyor. 

 
Okul açık hava anfisi, 165 kiĢilik çok amaçlı salonu, resim ve 

müzik atölyeleri, Z-Kütüphanesi, zümre öğretmen odaları, fen labo- 

ratuvarları, kapalı egzersiz salonu, grup ve bireysel   proje   çalıĢma odası, 

farklı derslikleri ve diğer birçok eğitim alanı ile öğrencilerinin baĢa- rılarına ve 

her türlü geliĢimlerine yönelik gereksinimlerini karĢılayacak. 
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1. Kürtün Spor Salonu 
 
 
 
 

 

Ġlimiz   Kürtün   Ġlçesinde   bulunan   2016   yılında   yapımı   tamamlanan   Kürtün Ġmam 

Hatip Lisesi binasına ek   olarak   2017   yılında   Devlet Yatırım   Programında   yer alan 

02/03/2018 tarihinde   sözleĢmesi   yapılan   Kürtün   Ġmam   Hatip   Lisesi   Spor   Salo- nu 

tamamlanmıĢtır. 2020 yılı içerisinde 4.179.994,67 TL yükleniciye ödeme yapılmıĢtır. 
 
 
 

Derslik Sayısı Proje Bedeli Ġhale Bedeli Ġhale Tarihi Durumu GerçekleĢme Oranı 

Spor Salonu 4.250.000,00 4.187.820,00 15.01.2018 Bitti %100 
 
 
 
 

 

2. Özkürtün Spor Salonu 
 
 

 

Derslik Sayısı Proje Bedeli Ġhale Bedeli Ġhale Tarihi Durumu GerçekleĢme Oranı 
Spor Salonu 2.500.000,00 2.419.000,00 13.12.2017 Bitti %100 
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3. Kürtün Cumhuriyet Ġlkokulu 
 

 

Derslik Sayısı Proje Bedeli Ġhale Bedeli Ġhale Tarihi Durumu GerçekleĢmeOranı 
12 Derslik 3.000.000,00 2.968.880,00 29.11.2017 Bitti %100 

 
4. Kelkit Çiftlik Ġlkokulu 

 

Ġlimiz Kelkit Ġlçesinde Çiftlik Ġlkokulu 2015 yılında Kelkit Belediyesi tarafından 07/12/2015 tarihinde 

yapımına baĢlanmıĢ olup, 2017 yılında eğitime açılmıĢtır. 

 

Derslik Sayısı Proje Bedeli Ġhale Bedeli Ġhale Tarihi Durumu GerçekleĢme Oranı 

16 2.500.000,00 2.500.000,00 2016 Bitti %100 

 

5. Kelkit Ġmam Hatip Ortaokulu 
 
 

Derslik Sayısı Proje Bedeli Ġhale Bedeli Ġhale Tari- hi 

Durumu GerçekleĢme Oranı 16 Derslik 10.116.000,00 

YaklaĢık Maliyet AĢamasındadır. Ġlimiz Kelkit ilçesinde bu- 

lunan Kelkit 16 derslikli Ġmam Hatip Ortaokulu 2017 yılı 

Devlet Yatırım Programında yer alan 11.03.2020 tarihinde 

sözleĢmesi yapılan 16 derslikli Ġmam Hatip Ortaokulu % 17 

oranında tamamlanmıĢtır. 2020 yılı içerisinde 1.156.107,92 

TL yükleniciye ödeme yapılmıĢtır. 
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6. Köse Aydın Doğan Halk Eğitimi Merkezi 

Önceki yıllarda Aydın Doğan Kız Öğrenci Yurdu olarak kullanılan kurum binası 2019 yılı yaz dö- 

neminde Aydın Doğan Vakfınca gerekli tadilat ve onarımlar yapılarak kurumumuza hizmet binası 

olarak tahsis edilmiĢtir. 

 

MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN 

YENĠLEME ÇALIġMALARI 

KomĢu vilayetlerde lojmanların satılmasına baĢ- 

lanmasına rağmen eğitim alanı içinde kaldığından 

satılmaması gereken çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

GümüĢhane Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne lojmanların ait 

50 dairenin 437 bin tutarındaki bakım ve onarım 

çalıĢmaları kapsamında 

 
*AhĢap olan tüm pencereler değiĢtirildi, 

*Balkon ve elektrik panoları yenilendi, 

*Doğalgaz dönüĢümü yapıldı, 

*Isı yalıtımı için mantolama yapıldı. 
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Müdürlüğümüz Erasmus AB Projelerin- 

de Akredite Kurum Oldu 
 

 

DıĢiĢleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi BaĢkanlığı Tür- kiye Ulusal 

Ajansı tarafından yürütülmekte olan Programı 

kapsamında Müdürlüğümüzce hazırlanan Okul 

eğitimi Öğrenci ve Personel hareketliliği için 

'ERASMUS+ Akreditasyonu' Proje BaĢvurusu 

kabul edilerek, 5+2 yıllık süre ile akredite kurum 

olmaya hak kazanmıĢtır. 

 
Hali hazırda kurumsal kapasite olarak çe- Ģitli 

fonlara yönelik proje üretme ve uygula- ma 

konusunda tecrübeli olan kurumumuz son 

12 yıl içerisinde çeĢitli kaynaklardan (ÇalıĢma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali 

Yardımlar Dairesi BaĢkanlığı, Eski Avru- pa 

Birliği Bakanlığı,Merkezi Finans ve Ġhale 

Birimi,Kalkınma Bakanlığı ,Türk Ulusal Ajan- 

sı gibi fon kaynaklarından, sağlanan 1 milyon 

Euro üzerinde hibeyi yönetmiĢ ve uyguladığı 

tüm projelerden verimli sonuçlar almıĢtır. 

 
Ġl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, 154 okul, 19 

bin 88 öğrenci ve Bin 689 öğretmene sa- hip 

müdürlüğümüz 5 ilçe müdürlüğüyle birlikte, 

güncel öğretim programlarının oluĢturulması, iyi 

uygulama örneklerinin transfer edilmesi, uy- 

gulanması, eğitsel tanılama, eğitsel ve mesleki 

rehberlik faaliyetlerinin, özel politika gerektiren 

bireylerin eğitim ve öğretimine iliĢkin iĢ ve iĢ- 

lemlerin yürütülmesi, istatistikî verilerin ana- 

lizi, çalıĢanların mesleki geliĢimlerine yönelik 

faaliyetlerin ve hizmet alanlarıyla ilgili biliĢim 

teknolojilerine yönelik çalıĢmaların yürütülme- 

si yanı sıra, bu yeterlilikleri AB standartları ile 

tamamlama arzusu ile Ulusal ve Uluslar arası 

projeler ve protokollerin hazırlanması, uygu- 

lanması ve değerlendirilmesi süreçlerine ön- 

cülük etme Eğitim ve öğretimin geliĢtirilmesine 

yönelik araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin, 

Öğrenci ve öğretmenlerin değiĢim ve hareket- lilik 

programlarından yararlanabilmeleri için gerekli 

iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesi konuların- da 

Erasmus kalite standartlarının yakalanma- sı 

ve bağlı kalınması adına büyük bir avantaj 

yaratacak programlar ile önümüzdeki 7 yıl içe- 

risinde Avrupa Birliği 2021-2027 Eğitim, Öğre- tim, 

Gençlik ve Spor programları kapsamında 

müdürlüğümüze 1.5 milyon Euro üzerinde hibe 

sağlanmasının planlandığını söyledi. 

 
Müdür Doğan, 2021-2027 yılları arasında her 

kademe ve türdeki okul ve kurumlarımızdan 

pandemi koĢullarının normale dönüĢü ile birlik- te 

Ekim 2021 den itibaren bu yıl içerisinde en az 

60 yönetici, öğretmen ve öğrencinin yurt- 

dıĢındaki çeĢitli kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği 

içerisinde gerçekleĢtirilecek olan eğitim-öğ- retim 

ve iĢbaĢı gözlem faaliyetleri ile stratejik ortaklık 

faaliyetlerinden yararlanması ile baĢla- nacak 

olan proje uygulamalarına 7 yıl içerisin- de tüm 

öğretmen ve öğrencilerimizin minimum 

%30 'unun yurtdıĢı proje faaliyetlerine katılma- 

larının sağlanmasının planlandığını belirtti. 

 
Akreditasyonun ilimize ve ülkemize hayırlı 

olmasını dileyen Ġl Milli Eğitim Müdürü Seydi 

Doğan, BaĢvuruların hazırlanmasında emeği 

geçen Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Müdür- 

lüğümüz Ar-Ge birimi yönetici ve personeline 

tüm eğitim camiamız ve velilerimiz adına te- 

Ģekkür ediyorum. 
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Projeleri 
 
 
 

 

eTwinning Projelerinde Ulusal ve Avrupa Kalite 

Etiketleri Sahiplerini Buldu 

 
Yürütülen projeler ile Ulusal ve Avrupa kalite etiketleri kazanan öğretmenlere kalite etiketleri düzen- 

lenen ödül töreninde takdim edildi. Ayrıca okul levhaları ve eTwinning school olmaya hak kazanan 

eTwinning Okul levhası ve flaması okul yöneticilerine teslim edildi. 

 
 
 

Ödül töreni eTwinning il koordinatörü Nalan DEMĠR’in GümüĢhane de yürütülen projeler ve yaygınlaĢ- 

tırma çalıĢmalarına değindiği bilgilendirme konuĢmasıyla baĢladı. 

Avrupa’daki okullar için oluĢturulmuĢ bir topluluk olan eTwinning, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerinin kulla - nımı 

vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun 

vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaĢtırarak Avrupa’da okul iĢbirliğini teĢvik etmektedir. 

eTwinning Kalite Etiketleri de, çok iyi niteliklere sahip eTwinning projeleri düzenleyen öğretmenlere 

verilmektedir. Bu etiketler, projenin belirli bir ulusal standarta ve Avrupa standartına ulaĢtığını belirtmek- 

tedir. Bu kapsamda GümüĢhane’den gerçekleĢtirilen baĢvurular neticesinde MareĢal Çakmak Sosyal 
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Projeleri 
 

Bilimler Lisesi öğretmeni Funda Kuvvet 

YILMAZ, Zigana Mesleki ve Teknik Anado- 

lu Lisesi öğretmeni Mehtap ZENGĠN, Kel- kit 

Cumhuriyet Ġlkokulu öğretmeni Gülhan 

Kutanis MERAL hem ulusal hem Avrupa 

kalite etiketi aldı. FevzipaĢa Ġlkokulu öğret- 

meni Filiz ALEMDAĞ, GümüĢhane Mes- 

leki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni 

AyĢe TAġÇI ve GümüĢhane Türk Telekom 

Fen Lisesi öğretmeni Arzu Gülhan ise ulu- 

sal kalite etiketi aldı. Ayrıca GümüĢhane 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eTwin- 

ning School olamaya hak kazanarak okul 

levhası ve flamasını aldı. 

Ġl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, eTwin- 

ning projelerini yürüten ve baĢarı gösteren 

öğretmen ve yöneticileri tebrik ederken 

GümüĢhane de oluĢturulan eTwinnning 

proje kültürünün oluĢturulmasında baĢta il 

koordinatörü Nalan DEMĠR olmak üze- re 

tüm emeği geçenlere teĢekkür ederek 

projelerin yaygınlaĢtırılması gerektiğini ve 

bu doğrultuda yapılan çalıĢmaların artarak 

devam edeceğini vurguladı. 

GerçekleĢtirilen ödül törenine Ġl Milli Eğitim 

Müdürü Seydi Doğan, Ġl Milli Eğitim Müdür- 

lüğü ġube müdürü Onur AYDIN, Ġl Milli Eği- tim 

Müdürlüğü Ģube müdürü Gönül EROĞ- LU, 

ilgili okul yöneticileri ve öğretmenler 

katıldı. Etiket, tabela ve hediyelerin takdim 

edilmesinden sonra tören son buldu. 
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Basılı Yayınlar 

GümüĢhane Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2017 yılından itibaren her yıl eğitim ve kültür haberlerini  içeren 

dergi çalıĢmaları yapılmaktadır. ġimdiye kadar dört adet dergimiz yayınlanmıĢ olup 2021 yılına ait 

dergi çalıĢmaları devam etmektedir. 

 
 

 


