
YOMRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 
YOMRA, EĞİTİME NİTELİK KAZANDIRMA PROJESİ (YENK) 

 
İlçe eğitim başarısının arttırılması amacıyla, müdürlüğümüzce oluşturulacak, 2015-2016 

eğitim- öğretim yılında, kısa adı YENK olan “ilköğretim ve lise başarı arttırma projesi”, ilçe genelinde 

4-12. sınıflar düzeyindeki tüm  okul ve kurumlarımızda uygulanacaktır. 
 
YENK  ĠLÇE YÜRÜTME KURULU 

 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında; İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Fen Lisesi Müdürü, 

Anadolu Lisesi Müdürü,  Meslek Lisesi Müdürü, İlkokul Müdürü, Ortaokul Müdürü, Halk Eğitim 

Merkezi Müdürü, okullardan seçilecek iki rehber öğretmen, okul- aile birliği başkanından  oluşur. 
 
PROJENĠN ANA TEMALARI 
 
1. İlçe genelinde ortak yıllık plan uygulaması 

 

2. 20 dk.’lık günlük kitap okuma seansları 
 
3. Ünite sonu kazanım izleme sınavları  

 

4. Okul laboratuvar, kütüphane, sınıf kitaplıkları ve teknoloji sınıflarının etkin ve verimli kullanımı  
 
5. Ölçme değerlendirme birimi oluşturulması  
 
6. “Eğiticilerin Eğitimi” bilgilendirme toplantıları  
 
7. Satranç,  mektup  yazma,  kompozisyon,  şiir,  öykü,  masal  yazma  ve  günlük  tutma gibi   

etkinlikler  
 

8. 6-7-8-9-10-11-12. sınıflarda hızlı okuma tekniği semineri  
 
9. Veli bilgilendirme ve ev ziyaretleri  
 
10. Değerler eğitimi.  
 
 

 
1-  ĠLÇE  GENELĠNDE ORTAK YILLIK PLAN UYGULAMASI: 

 
Ortak yıllık plan çalışmasının temel amacı; ilçe genelinde bulunan tüm ilk ve orta dereceli 

okullarımızda yürütülmekte olan eğitim çalışmaları çerçevesinde, program birlikteliğinin 

sağlanmasıdır. 
 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan İlçe Zümre Komisyonlarınca; 

 
İlköğretim 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar düzeyinde “Türkçe, Matematik, Fen Ve Teknoloji, Sosyal 

Bilgiler, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi, İngilizce”, 



 
Ortaöğretim 9, 10, 11, 12. sınıflar düzeyinde “Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, 

Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Almanca” branşlarında müfredata 

göre hazırlanan yıllık planlar ortak takip edilecektir. 
 
AÇIKLAMA: 

 
İlçe zümre komisyonlarınca hazırlanacak yıllık planlar örnek planlar olacaktır. Konu dizini 

bozulmamak kaydıyla, okul zümre öğretmenleri “okulun, çevrenin, ilçenin şartları ve özelliklerine 

göre; hedef ve kazanımlar, yöntem ve teknikler, kullanılacak araç ve gereçler, gezi, gözlem, deney vb. 

gibi ayrıntıları kendileri belirleyeceklerdir. Hazırladıkları yıllık planı zümre öğretmenleri imzaladıktan 

sonra okul müdürünün onayına sunacaklardır. 

 
Okul müdürleri; zümre öğretmenlerince hazırlanan yıllık planları ilçe zümrelerince hazırlanan 

yıllık plan örneklerinde belirtilen konu dizinine uyulup uyulmadığı ve diğer konu başlıklarına uygun 

plan olup olmadığı konusunda detaylı olarak inceledikten sonra (uygun ise) onaylayacaklardır. 
 

Biraz önce de ifade edildiği üzere, yıllık planlarda temel amaç; 

 
İlçe genelinde “uygulamada birlik beraberliği sağlamak, öğrencilerimizin sınav hazırlıklarına 

yardımcı olmak, İl Maarif Müfettişlerince yürütülen rehberlik ve denetimler sırasında oluşabilecek 

olası kargaşayı ortadan kaldırmaktır.” 

 
Bu bakımdan, ilçe zümrelerince hazırlanan yıllık plan örneklerindeki konu dizinine 

kesinlikle uyulacaktır. 

 
Okul müdürlerimiz, “zümre toplantılarının takipçisi olmalıdırlar”. Zira branşlarda görülen 

başarısızlıklar, öğrenci başarısızlıkları ile ilgili hususlar zümrelerce değerlendirildiği ve izlendiği 

takdirde başarıya dönüşecektir. 

 
Bireysel başarıların arttırılması, okul başarısını, dolayısıyla ilçe eğitim başarısını olumlu 

yönde etkileyecektir. 

 
Bilhassa; performans takip sınav sonuçları ile ünite sonlarında yapılması gereken kazanım 

izleme sınavlarının sonuçları çok iyi değerlendirilmeli, anlaşılmayan ve başarısızlık görülen konular 

mutlaka tekrar edilmelidir. 
 

Yapılan bu çalışmalar mutlak surette sınıf defterine ilgili öğretmen tarafından işlenilmelidir. 
 

Okul yönetimleri, bu konuların da takipçisi olmalıdır. 
 

2-  20 DK.’LIK GÜNLÜK KĠTAP OKUMA SEANSLARI: 

 
Öğrencilerimizin; “araştıran, sorgulayan, sağlık analiz yapabilen, engin dünya görüşüne sahip, 

aklın ve bilimin aydınlığında hareket edebilen bireyler” olarak yetiştirilmeleri için mutlaka okuma 

alışkanlığına sahip bireyler olmaları temel hedeflerimizdendir. 

 
YENK kapsamında tüm okullarımızda uygulanacak olan kitap okuma saatlerinin planlaması, 

müfredatı aksatmayacak şekilde, okul müdürlüklerince yapılacaktır. 

 
Yapılan bu planlamada “aynı branş öğretmeninin dersine isabet etmeyecek şekilde“ tıpkı 

haftalık ders programı yapılır gibi, okuma saatleri için de ayrı bir program yapılacaktır. 



 
Yapılacak olan bu program, aylık ya da daha fazla süreyi kapsayacak şekilde okul 

müdürlüklerinin inisiyatifinde olacaktır. 

 
Her ne şekilde olursa olsun, günlük en az 20 dk. şartına uyulacaktır. Yapılan planlama sınıflar 

ve okul genelinde ilan edilerek, tüm öğretmen ve öğrencilere ayrıca resmi olarak duyurulacaktır. 

Planlanan saatlerde öğretmen ve öğrencilerimizin hazırlıklı olmaları sağlanacaktır. 

 
Okunan kitapları, planlı bir şekilde ve dönüşümlü olarak, aynı sınıf içerisinde olduğu gibi, 

diğer sınıflardaki öğrencilerin de okumaları sağlanacaktır. 

 
Kitap okuma saatlerinde, öğrencilerimize rol model teşkil etmesi bakımından tüm 

öğretmenlerimiz de öğrencilerle birlikte kitap okuyacaklardır. 
 

Okunan kitaplar, gecikmeksizin (aylık olarak) mutlaka e-okul sistemine işlenecektir. 
 

3-  ÜNĠTE SONU KAZANIM ĠZLEME SINAVLARI: 

 
İlgili zümreler ünite bitiminden önce toplanarak, hazırlayacakları mini testlerle, konuların 

anlaşılıp anlaşılmadığını tespit edeceklerdir. 

 
Kazanım izleme sınavı olarak adlandırılan bu sınavlar zümrelerin planlaması dahilinde aynı 

seviyedeki şubelerde uygulanacak ve sonuçları birlikte değerlendirilecektir. Eksiklik ya da başarısızlık 

olduğu tespit edilen konular makul bir süre içerisinde, yine zümrelerin alacağı kararlar doğrultusunda 

telafi edilecektir. 

 
Yapılan bu çalışmalar zümrelerce karar altına alındıktan sonra imza edilerek tutanakları 

korunacak, yapılan kazanım izleme sınavları sınıf ders defterine ilgili öğretmen tarafından işlenecektir. 

 
4- OKUL LABORATUVAR, KÜTÜPHANE, SINIF KĠTAPLIKLARI VE TEKNOLOJĠ 

SINIFLARININ ETKĠN VE VERĠMLĠ KULLANIMI: 

 
Öğrencilerimizin; “bilgi ve becerilerinin arttırılması, kolay anlama kabiliyetlerinin 

geliştirilmesi, görsel materyallerin eğitim etkinliklerine katılması, uygulamalı eğitim aracılığıyla 

bilgilerinin arttırılması” amacıyla; okul ve çevre şartları araştırılarak ve zorlanarak mümkün olduğu 

ölçülerde, okul müdürlüklerince yapılacak bir planlama çerçevesinde; branş özelliğine göre, okulda 

görev yapan tüm öğretmen ve öğrencilerin laboratuvar, kütüphane, sınıf kitaplıkları ve teknoloji 

sınıfları ve diğer birimlerin etkin ve verimli kullanımı sağlanmalıdır. Mutlaka her birimin (atölye, 

laboratuvar, kütüphane vb.) kullanım planı ve talimatı kapılarına asılmalıdır. 
 

5-  ÖLÇME DEĞERLENDĠRME BĠRĠMĠ: 
 

 
2015-2016 eğitim-öğretim yılı  başında oluşturulacak olan, ölçme değerlendirme biriminin temel 

amacı; “öğrencilerimizin sınav kaygılarının giderilmesi, eksiklik ya da başarısızlık görülen konuların 

telafisi, gerek SBS, gerekse YGS-LYS bazında, bireysel başarılarla, okul, ilçe eğitim başarısının daha 

üst seviyelere taşınmasıdır.” 



 
İlköğretim okullarımızın 6, 7, 8, orta dereceli okullarımızın 9, 10, 11, 12. sınıfları düzeyinde 

her kanaat döneminde SBS, YGS-LYS seviyesinde performans izleme sınavları adı altında yapılan 

sınavların sonuçları ayrıntılı olarak tüm okullarımıza gönderilecektir. 

 
Okul müdürlerimiz, kendilerine gönderilen “Okul Sonuç Analiz Raporlarını” öncelikle genel 

öğretmenler kurulunda görüşerek, okulun genel bir değerlendirmesini yapacaklardır. Okul başarısının 

arttırılmasına yönelik alınacak tedbirleri karar altına alacaklardır. Daha sonra, alınan bu kararlar 

çerçevesinde; zümre öğretmenleri toplanarak, branşlarında başarısızlık görülen konuları, sınıfları ve 

öğrencileri ayrı ayrı tespit edeceklerdir. Zümre kararlarını aldıktan sonra, branş öğretmenleri 

sınıflarında başarısızlığın giderilmesine yönelik olarak, kendilerine düşen görevleri yerine 

getireceklerdir. 

 
 Performans izleme sınavlarında çıkan sorular, branş öğretmenlerince, mutlaka sınıf ortamında 

öğrencilerle birlikte çözümlenecektir. 



 Başarısızlık görülen konular mutlak suretle telafi edilecek, başarısız öğrencilerle ilgili özel bir 

çalışma yapılacaktır. Bu çalışmaya, gerekirse okul rehberlik servisi, okul yönetimi, öğrencinin 

ailesi ile ortak çalışma içerisinde olunacaktır. 



 Ölçme değerlendirme sonuçları mutlaka okul müdürlüklerince izlenecek, başarısızlık görülen 
konuların telafisi için okul genelinde her türlü önlem alınacaktır. 




Gerek performans izleme sınavları, gerekse SBS ve YGS-LYS bazında müdürlüğümüzce 

hazırlanan sonuç analiz raporlarında yer alan okul sıralamalarının amacı, okullarımızda yürütülecek 

olan çalışmalara ışık tutmaktır. 

 
Okullarımızın içinde bulunduğu koşullara göre değerlendirme yapılacaktır. Herhangi bir 

okulumuzun, ilçe sıralamasındaki yerinden çok, okul puanlarındaki artışlar ve azalmalar dikkate 

alınacaktır. Bir sonraki sınavda alınacak puan, bir önceki sınavda alınan puandan daha yüksek ise, 

istenilen hedefe ulaşılmıştır. 

 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, okullar arasında  karşılaştırma kesinlikle söz konusu değildir. 

Temel amaç, okul başarısına bağlı olarak, ilçe eğitim başarısının arttırılmasıdır. 
 
 

 
6-  EĞĠTĠCĠLERĠN EĞĠTĠMĠ: 

 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi ve deneyimli öğretmenlerimizin katılımı 

ile eğiticilerin eğitimi konusunda iş birliği yapılacaktır. Yönetici ve öğretmenlerimize “vizyonlarını 

geliştirmeleri, yeni öğretim program ve tekniklerini tanıtmak, formasyon yönünden yenilikleri 

aktarmak, yeni sınav sistemleri hakkında bilgilendirmek vb.” amaçlara yönelik seminerler verilmesine 

düzenli olarak devam edilecektir. 

 
7- SATRANÇ, MEKTUP ġĠĠR, ÖYKÜ, MASAL KOMPOZĠSYON YAZMA VE GÜNLÜK 

TUTMA ETKĠNLĠKLERĠ: 

 
Öğrencilerimizin muhakeme ve analiz becerilerinin geliştirilmesi, sosyal, kültürel etkinliklere 

katılımları ile sosyal yönden gelişmelerinin sağlanması amacıyla:



*Tüm okullarımızda satranç kulüpleri oluşturulmalıdır. Okul müdürlüklerince yapılacak planlama    

çerçevesinde, okulda öğrenim gören tüm öğrencilerin, mümkün olduğu ölçüde satranç öğrenmeleri 

ve bu yöndeki becerilerini geliştirmeleri açısından her türlü çaba sarf edilmelidir. 


 Yapılan planlamalar, çalışmalar ve sonuçları doküman halinde saklanmalıdır. 

 
Öğrencilerimizin sosyal ve beşeri ilişkilerini geliştirmek, özgüven kazanmalarını sağlamak 

kişilik gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla: 

 
 Okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde; mümkün olduğunca okul sınırları 

içerisinde kalmak kaydıyla tüm öğrencilerimizin “mektup yazma, günlük tutma, kompozisyon, 

öykü, makale, şiir yazma, resim yapma gibi etkinliklere katılımları sağlanacaktır. 



 Bu etkinliklerin izlenmesi ilgili branş öğretmenleri başta olmak üzere sınıf rehber öğretmenleri 
ve görevlendirilecek komisyonlarca yapılacaktır. 



 Şiir, öykü ve masal yarışmasında dereceye giren eserlerden kitap basılarak imza günleri 
düzenlenecektir. 



 Ayrıca il genelinde ve ülke gelinde yapılan yarışmalara katılım azami derecede sağlanacaktır. 

 
8-  HIZLI OKUMA TEKNĠKLERĠ: 

 
6-7-8-9-10-11-12. sınıf öğrencilerine sınav kaygılarını yenme ve zamanı verimli kullanma 

amacıyla Hızlı Okuma Teknikleri konusunda seminerler verilecektir. Seminer verecek öğretmenler 

tespit edilerek ilçe genelinde seminerler yaygınlaştırılacaktır. 
 

9-  VELĠ BĠLĠNÇLENDĠRME VE EV ZĠYARETLERĠ: 

 
Öğrencileri daha iyi tanıyabilmesi amacıyla öğretmenler tarafından koçluk sistemiyle 

öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının, eğitim-öğretim durumlarının yerinde gözlemlenmesi ve velilerinin 

tanınması, bilgilendirilmesi için ev ziyaretlerinin yılda en az bir kez yapılması sağlanacaktır. 
 

10- DEĞERLER EĞĠTĠMĠ: 

 
Değerleri eğitimi ile ilgili olarak okul müdürlüklerince aşağıda belirtilen değerler ve alt 

değerler ile ilgili olarak bir plan içerisinde eğitimler gerçekleştirilecektir. 
 
DEĞERLER:               ALT DEĞERLER: 
Saygı             Kendine saygı, büyüklere saygı, öğretmenlere saygı, hoşgörü, farklılıklara 

saygı 

 
Sorumluluk Kendine karşı sorumluluk, başkalarına karşı sorumluluk, doğaya ve                   

çevreye  karşı sorumluluk,  özgürlük, çalışkanlık 

 
Kitle ĠletiĢim  
Araçları              Kitle iletişim araçlarının değerlerimize etkileri, yanlış mesaj ve       

modellerin değerlere uygunluğunu analiz etme, kültürel 
faaliyetlere değer verme  

KiĢiler Arası 
ĠliĢkiler             İletişim, empati, görgü kuralları, olumlu düşünme 
 

Dürüstlük             Kendine karşı dürüst olmak, başkalarına karşı dürüst olmak



Sevgi              Kendini sevmek, başkalarını sevmek, arkadaşlık, barış, vefa 
 
Adalet              Haklarını bilmek, hakkını savunmak, başkalarına karşı adil olmak, 

             haksızlıklara karşı durabilmek 
 
Vatanseverlik              Milli ve manevi değerleri benimseme, vatandaşlık sorumluluklarını     

bilme, Atatürkçülük, evrensel değerleri bilme 
 
YardımlaĢma               Dayanışma, işbirliği, misafirperverlik, iyilik,  merhamet 
 
 
 
 
 

 
REHBERLĠK VE ĠZLEME: 

 
“YENK”in okullarımızda sağlıklı yürütülmesinin sağlanması bakımından; “YENK İlçe 

Değerlendirme Ekibi,  İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürlerince; 
 

 

  Okul YENK Ekibinin oluşturulup oluşturulmadığı, 


 Öğretmenlere, ailelere ve öğrencilere proje tanıtımının yapılıp yapılmadığı, 



 Öğretmenler Kurulu Toplantılarında “YENK”in bir gündem maddesi olarak görüşülüp, 
görüşülmediği, 



 YENK web sayfasında yayınlanacak duyuruların izlenip izlenilmediği, bu sayfada bulunan 
formların süresi içerisinde sağlıklı ve doğru bilgilerle doldurulup doldurulmadığı, 



 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Zümre Komisyonlarınca hazırlanan; “Yıllık Planlar, Zümre 

Kararları, Anket Sonuç Raporları, Sınav Sonuç Analiz Raporları ve diğer dokümanların” 

sağlıklı olarak uygulanıp uygulanmadığı ve izlenilmesi konusunda gösterilen duyarlılık, 



 Branşlar bazında, her ünite bitiminde konuların ne derece sağlıklı anlaşılıp anlaşılmadığının 

tespiti amacıyla Ünite Sonu Kazanım İzleme Sınavlarının yapılıp yapılmadığı, ilgili 

zümrelerce tüm bu çalışmaların değerlendirilip değerlendirilmediği, 


 Sınıf Öğretmenlerince; sınıflar düzeyinde YENK çalışmalarının izlenip izlenilmediği, 


 Okuma seanslarının planlı bir şekilde yürütülüp yürütülmediği, 



 Okul Müdürlüklerince olanaklar ölçüsünde Başarı Değerlendirme Sınavlarının yapılıp 
yapılmadığı, 



 Sosyal, sportif, kültürel aktivitelere ne derece yer verildiği, 



 İlköğretim okullarında 7. ve 8. sınıf öğrencilerine okul tanıtımı, ortaöğretim çağındaki 

öğrencilere de meslek seçimlerine yön verebilecek tanıtım ve bilgilendirme etkinliklerinin 

yapılıp yapılmadığı, 



 
 YENK çalışmaları ile ilgili tüm doküman ve evrakın bulunduğu ayrı bir dosyalama sisteminin 

olup olmadığı, 



 “YENK”in okul ortamında; başta okul yöneticileri olmak üzere, öğretmenler, öğrenciler ve 

velilerce sahiplenilip sahiplenilmediği, uygulamada birlik beraberlik içerisinde hareket edilip 

edilmediği tespitine bağlı olarak, görülen aksaklıkların giderilmesi ve bilgilendirme amacı ile 

her türlü rehberlik yapılır. 

 
Proje hazırlanan özgün tasarımlı afişlerle tanıtılacak, veli ve öğrencilerin projeyi 

benimsemeleri ve katılımları hedeflenecektir. 

 
Proje web sayfası hazırlanacak , “www…….gov.tr” adresi, tüm öğretmen-öğrenci ve velilerin 

yararlanabileceği hale getirilecektir. 
 

Müdürlüğümüzce hazırlanıp uygulanacak her proje; 

 
“Anayasa, 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 

222 Sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Kalkınma Plan ve Programları, Ġlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Genelge ve Talimatlara” dayalı 

olarak; 
 

 İlçe eğitim başarısının arttırılması, 



 İlçe genelinde uygulamada birlik beraberliğin sağlanması ve eğitimde kalıcı başarının 
yakalanması, 



 Çocuklarımızın ve gençlerimizin, yarınlara çağdaş normlar çerçevesinde hazırlanması, 



 Yönetici ve öğretmenlerimizin; «Ufku geniş, yeniliğe açık, engin dünya görüşüne sahip, 

mesleğin formasyonuna uygun davranan ve bu davranışları süreklilik arz eden, sevgi, sabır ve 

hoşgörü sahibi, vizyonlu» eğitimciler olarak görevlerini sürdürmelerinin sağlanması içindir. 

 
Ġlçe genelinde eğitim baĢarısının arttırılmasına yönelik olarak yürütülen projelerin, aynı 

amaca hizmet eden, aynı hedeflere ulaĢmak için bir bütünün parçaları olan çalıĢmaların  ilçe ve 

okullarımızda komisyon kirliliği, görev karmaĢası yaratmaması, yönetici ve öğretmenlerimizde 

bezginlik oluĢturmaması açısından: 

 
 «YENK” Ölçme Değerlendirme ile ilgili olarak  okullarımızda oluşturulacak komisyonların, 

daha etkin ve verimli çalışabilmesi amacıyla, komisyon üyelerinin gönüllülük esası öncelikli 

olmak üzere, mümkün olduğunca aynı kişilerden oluşturulmasına özen gösterilecektir. 

Komisyonlar gerektiğinde ek görevlendirilmelerle takviye edilecektir. 



  Okul Müdürlerimiz; komisyon üyelerinin ve diğer katılımcılar başta olmak üzere, projelere ve 

çalışmalara dahil herkesin motivasyonunda azami derecede gayret gösterecekler, kendileri de 

bizzat etkinliklerin içerisinde olmakla beraber, konunun takipçisi olacaklardır. 



 Tüm bunlar, birlikte incelendiğinde ve değerlendirildiğinde, hazırlanan projelerin; yasa, 

yönetmelik ve talimatlar başta olmak üzere, ilçenin, çevrenin öğretmen, öğrenci ve velilerin 

sosyo-ekonomik ve kültürel yapıları ile ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlandığı ve 

yürütülmesi gerekliliği anlaşılacaktır. 



 
Bu nedenle; tüm bu çalışmaların kurumsal olarak düşünülmesi, yönetici, öğretmen, personel, 

öğrenci ve velilerimizin bir bütünlük içerisinde görev ve sorumluluk bilinci ile hareket etmesi 

gerekmektedir. 
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