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Gözlerimizi kapayıp, yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine 
alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş,uygarlaşmış bir ulus 
olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız: Bu yaşam ancak bilim ve fenle olur. 
Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. 
Bilim ve fen için bağ ve koşul yoktur. (1922; S.D. I )
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Kurum Müdürü :  Sait YAŞIYAN

Okul/Kurum Sayısı: 31

Derslik Sayısı: 276

Öğrenci Sayısı: 5.815

Öğretmen Sayısı: 410

Tel : 0462 341 1031

Fax : 0462 341 2267

E-Posta : yorma61@meb.gov.tr

Adres : Hükümet Konağı 

Yomra / Trabzon PK: 61250

WEB Adresi : yomra.meb.gov.tr

01.01.1985 te kurulan Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk müdürü Ruknettin KULLEP’tir. Daha 

sonra sırasıyla Osman AŞIK, Abdurrahman Nafiz SAĞLAM, Seymen EROĞLU, Ali Faik BAŞER, Öner ÖZCAN, 

Levent GAYIK, İrfan ERTAV, Ayhan HOŞ ve Abdurrahman Nafiz SAĞLAM’ın müdürlük görevinde bulunduğu 

kurumda halen Sait YAŞIYAN ilçe milli eğitim müdürü olarak görev yapmaktadır.

Müdürlüğümüze bağlı 5 lise, 9 ortaokul, 2 imam-hatip ortaokulu, 10 ilkokul, 2 anaokulu ve 1 özel eğitim okulu’nda 

23 müdür, 2 müdür başyardımcısı 27 müdür yardımcısı ve 410 öğretmen , ilkokulda 2203, ortaokulda 1876, lisede 2522 

ve özel eğitimde 58 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

Ayrıca Müdürlüğümüze bağlı 1 halk eğitimi merkezi, 1 sürücü kursu ve 1 özel erkek öğrenci yurdu 

bulunmaktadır.

MİSYONUMUZ

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Türk milli eğitim sisteminin amaçları doğrultusunda iyi bir 

eğitim hizmeti sunmak, ailelerine, topluma ve ülkelerine karşı sorumlu iyi vatandaşlar yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Mensubu olmaktan övünç duyulan, hazırlayacağı eğitim-öğretim ortamları ile geleceği görebilen mutlu 

bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; yenilikçi, araştırmacı, öncü, teknolojiyi kullanan, geçmişi sorgulayıp yaşama 

geleceğe güvenle bakan, şeffaf bir kurum olmak.

YOMRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Sanat Etkinliği - 20152

Okul Müdürü : Soner KÖSE

Öğretmen Sayısı : 6(İlkokul), 7(Ortaokul)

Öğrenci Sayısı : 81(İlkokul),  60(Ortaokul)

WEB Adresi : camliyurtilkokulu.meb.k12.tr

camliyurtortaokulu.meb.k12.tr

ÇAMLIYURT İLKÖĞRETİM 
KURUMU

Çamlıyurt İlkokulu 1968’de açıldı. 1972’de zorunlu eğitimin kesintisiz sekiz yıla çıkarılması ile okulun adı Çamlıyurt 
İlköğretim Okulu (1-5 sınıflı) olarak değiştirildi. Yeni binanın yapılmasıyla ve 2006-2007 eğitim-öğretim yılında, Maden 
İlköğretim Okuluna devam eden 6,7,8. sınıf öğrencilerinin nakli    ile  sekiz yıllık özelliğine kavuştu. 2012-2013 eğitim-
öğretim yılında   ilkokul ve ortaokul olmak üzere  iki kısma ayrılarak  tek  çatı altında Çamlıyurt İlköğretim Kurumu olarak 
eğitim-öğretim  vermeye devam ediyor. 
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Okul Müdürü: Kadem UZUN

Öğretmen Sayısı: 16 (ilkokul) -  21 (ortaokul)
Öğrenci Sayısı: 364 (ilkokul)- 313 (ortaokul)

Telefon/Fax: 0 462 341 20 11 / 0 462 341 27 23

Web Adresi: kasustucumhuriyetilkokulu.meb.k12.tr
kasustucumhuriyetortaokulu.meb.k12.tr

KAŞÜSTÜ CUMHURİYET 
İLKÖĞRETİM KURUMU

18.09.1991 tarihinde ilkokul olarak yapılmış olup; 1997 yılında İlköğretim kanunu gereğince ilköğretime 
dönüşmüştür. Binanın yetersiz olması nedeniyle ilkokul ve ortaokul beraber eğitim öğretime devam etmektedir. Taşıma 
merkezi olan okul, 2014-15 eğitim-öğretim yılında ortaokul sabahçı, ilkokul öğlenci olmak üzere ikili eğitim-öğretime 
geçmiştir. 

 Okul 4.493 m2 hazine arazisi üzerinde 555 m2 alan üzerine kurulmuştur. 16 derslikli olup 1 müdür, 1 müdür 
yardımcısı odası, 1 laboratuvar, 1 bilişim teknolojileri sınıfı,  öğretmenler odası,  hizmetli odası, spor odası, rehberlik 
servisi bölümleri vardır. Bahçe alanı 3.938m2 dir.
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Okulumuz 1954-1955 eğitim-öğretim yılında Kaşüstü Köyü I.İlkokulu olarak hizmete açılmıştır. 1974 yılında 
yapılan kat ilavesiyle 1975-1976 eğitim-öğretim yılında üst katı ortaokul olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1991-1992 
eğitim-öğretim yılında Ortaokuluna dönüştürülen okulumuz 2000 yılında yapılan ek bina ile daha kapsamlı bir şekilde 
eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. İl merkezine 13 km, ilçe merkezine 5 km uzaklıktadır.

Okulumuz ana bina ve ek binası iki katlıdır. Kaloriferli olup katı yakıt ile ısıtılmaktadır. Toplam arsa alanı 4893 
m2 dir

Okul Müdürü :  Hülya Nur ERYİĞİT İLYAS

Öğretmen Sayısı : 4 (İlkokul), 6 (Ortaokul)

Öğrenci Sayısı : 87 (İlkokul),  74 (Ortaokul)

Telefon/Fax : 0462 341 10 49 / 0462 341 10 49

WEB Adresi

kasustuortaokulu.meb.k12.tr

kasustuilkokulu.meb.k12.tr

KAŞÜSTÜ İLKÖĞRETİM 
KURUMU
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Kaşüstü Çok Programlı Lisesi 1999 yılında kurulmuştur. Okulumuzda gayemiz nitelikli eğitim verebilmek ve öğrencilerimizi 
hayata ve mesleğe en iyi şekilde hazırlayabilmektir. Okulumuz bünyesinde düz lise yanında meslek lisesini de barındırmaktadır. 
Meslek lisesi kısmımızda Elektrik, Tesisat ve Çocuk Gelişimi alanları bulunmaktadır. Okulumuz mesleki alana yönelik yetiştirdiği 
kalifiye elemanları ile seçilen bir okul halindedir. Okulumuz düzenlediği yurt içi gezileri ve kazandığı sportif başarılar ile ön plana 
çıkmaktadır.

Okulumuz konumu itibari ile de önemli bir yerde bulunmaktadır. Okulumuz Trabzon ili Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde 
bulunmaktadır. Kaşüstü yeni kurulan Kanuni Araştırma Hastahanesi, Adliye Binası, Cevahir Alışveriş Merkezi, Nova Hotel ve Dünya 
Ticaret merkezi ile son zamanların cazibe merkezi haline gelmiştir.

ELEKTRİK ALANI

Elektrik-Elektronik alanında; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile ilgili işleri kendi 
başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. 12. Sınıf öğrencilerimiz haftanın üç günü Kaşüstü, 
Yomra, Arsin ve Trabzon’daki çeşitli işletmelerde beceri eğitimi görmekte ve diğer iki gün okulumuzda eğitim öğretime devam 
etmektedirler. 

TESİSAT ALANI

Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektörü, ülkemizde hızla yayılan ve genişleyen, sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. 
Bu özellikleri nedeni ile doğal gaz sektörü stratejik bir endüstri olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler 
tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Bölümümüz bu alana yönelik elemanlar yetiştirmektedir. 

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI

Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere 
kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişimlerini destekleyen (fiziksel, psiko-motor, zihinsel, dil, sosyal ve 
duygusal), plan yapan, uygulayan, insan ilişkileri ve empatiye önem veren, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi 
olan, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olan; drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik 
çalışmaları, sanat ve ana dili etkinlikleri yapan, çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bir alandır. 

Okul Müdürü : Süleyman SAĞIROĞLU 

Öğretmen Sayısı : 31

Öğrenci Sayısı : 505

Telefon/Fax : 0462 3411916/0462 3411916

WEB Adresi

kasustucpl.meb.k12.tr

KAŞÜSTÜ  ÇOK 
PROGRAMLI LİSESİ



Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Sanat Etkinliği - 20156

Okul Müdürü :   Mehmet Ali İNCE

Öğretmen Sayısı : 1

Öğrenci Sayısı : 26

Telefon/Fax : 05437942783

Web : kiliclierolevginilkokulu.meb.k12.tr

KILIÇLI EROL EVGİN 
İLKOKULU

1963’te yapılan okul, 1964-1965 eğitim-öğretim yılında çevre köylerden de öğrenci kabul edilerek 

eğitim-öğretime açıldı. 5 yıllık normal ve taşımalı eğitim-öğretim verilen okulun öğrencileri 1997-1998 

yılından sonra Atayurt Beldesi’ne taşınmış, şimdi ise Maden İlköğretim Okulu’na taşınmaktadır.

Okul arsası köyüler tarafından bağışlandı. Okul 180 m2 kurulmuştur. İki katlı lojmanı da olan okulun 

bahçesi 500 m2 civarındadır.
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Okul Müdürü :  Ziya AKGÜL

Öğretmen Sayısı : 6 (İlkokul), 10 (Ortaokul)

Öğrenci Sayısı : 81 (İlkokul),  54 (Ortaokul)

Telefon/Fax : 0462 348 20 34 / 0462 348 20 34

Web Adresi : komurcuortaokulu.meb.k12.tr/

komurcuilkokulu.meb.k12.tr/

KÖMÜRCÜ İLKÖĞRETİM 
KURUMU

1925-1926 eğitim-öğretim yılında “Kalafka Mektebi” adıyla açılan okul Yomra’nın bilinen en 
eski okullarından biridir. Kalafka İlkokulu şimdiki köy konağı binasının yerinde olan Köy Mektebinde 
açılmıştır.1987-1988 eğitim öğretim yılında “Kömürcü Köyü İlkokulu” ve “Kömürcü Köyü Ortaokulu” ayrı ayrı 
eğitim-öğretim hizmeti verirken 1989-1990 yılında birleştirilerek zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılmasıyla 
“Kömürcü İlköğretim Okulu” adını almıştır.

1985 yılında okulumuzun arsası dahil 3 dönüm yer köy halkının katkılarıyla alınarak bugünkü binanın 
yapılmasına başlanmıştır. Eski okul binası yıkılarak bahçenin genişletilmesi sağlanmıştır. Okulumuz 3 katlı 
olup kullanım alanı 1500, bahçe alanı 2000 metrekaredir. Okulumuzda anasınıfı 2005-2006 eğitim- 
öğretim yılında açılmıştır.2012-2013 eğitim-öğretim yılında yapılan yeni düzenleme ile Kömürcü İlkokulu ve 
Kömürcü ortaokulu olarak aynı binada eğitim-öğretime devam edilmektedir.
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Okulumuz, Trabzon ili Yomra ilçesi “Maden İlkokulu” olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk 1971-
1972 döneminde 15 öğrenci ile başlamıştır. Maden köyü’nün Karslı, Sırtlı ve Uzunlu Mahallesi bölgelerinde 
bulunan eğitim yoğunluğuna çözüm bulma düşüncesiyle kurulmuştur. Okulumuzun kurucu müdürü Ahmet 
GÜNDOĞDU’ dur. 

Öte yandan 1996’daki sel felaketinde okulumuzun binası yıkılmıştır. Bu nedenle 2003-2004 eğitim- 
öğretim yılına kadar geçici binalarda eğitim-öğretim yapılmıştır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Halil 
İbrahim KAYA tarafından bağışlanan arsada yeni okul binası tamamlanarak hizmete girmiştir. Binanın 
yüzölçümü 308, bahçe yüzölçümü 774 metrekare olup okul toplam 1082 metrekarelik alana sahiptir. 
Okulumuzda 12 derslik, 1 arşiv, 1 yemekhane, 1 kazan dairesi, 1 kütüphanesi, 1 çok amaçlı salon, 1 
bilişim teknolojileri sınıfı, 1 fen ve teknoloji sınıfı, 2 idare odası, 1 öğretmenler odası ve 1 kantin mevcuttur. 
Okulumuzun 2 idareci ve 18 öğretmen normu bulunmaktadır. Okulumuzun bahçesinde sosyal,sportif,kültürel 
etkinlikler için elverişli futbol, voleybol ve basketbol sahaları mevcuttur. 

Kurumumuzda 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle anasınıfında 13 öğrenci, ilkokulda 90, ortaokulda 180 
öğrenci olmak üzere toplam 271 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir

Kurumumuz taşıma merkezi olup 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle 16 yerleşim biriminden 243 öğrenci ile 
okulumuza servis taşımacılığı yapılmaktadır. 

Kurumumuzun akademik ve sosyal başarısı her geçen gün artmaktadır. Bu başarı, kaynağını 
sistemli,disiplinli çalışma; hoşgörü ve idareci-öğretmen, öğretmen-veli-öğrenci dayanışmasından almaya 
devam etmektedir. Okul yönetiminin daha iyiye ulaşma yönündeki çabaları, analizleri ve çalışma azmi 
sayesinde okulumuzun yüksek performansı sürmektedir.

Okul Müdürü :  Hasan EMİRZEOĞLU 

Öğretmen Sayısı : 5 (İlkokul), 16 (Ortaokul)

Öğrenci Sayısı : 90 (İlkokul),  180(Ortaokul)

Telefon/Fax : 0462 343 42 63 / 0462 343 42 63

Web Adresi : madenortaokulu.meb.k12.tr

madenilkokulu.meb.k12.tr

MADEN İLKÖĞRETİM 
KURUMU
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Okul Müdürü :   Ayhan YILDIRIM 

Öğretmen Sayısı : 35 (İlkokul), 31 (Ortaokul)

Öğrenci Sayısı : 778 (İlkokul),  580(Ortaokul)

Telefon/Fax : 0462 341 10 67/0462 341 10 50

Web : yomramerkezortaokulu.meb.k12.tr 

yomramerkezilkokulu.meb.k12.tr

MERKEZ İLKÖĞRETİM 
KURUMU

Okulun açılış tarihine ait kesin bir bilginin bugüne ulaşmaması nedeniyle en eski demirbaş kayıt tarihi 
olan 1920 okulun açılış tarihi olarak kabul edilmektedir.

Okulumuz 1937-1938 öğretim yılından önce Özel İdareye ait bir binada eğitim-öğretim yaparken 
daha sonra bugünkü binasının bulunduğu yerde yapılan kendisine ait binada eğitim öğretime devam etmiş. 
Bu bina da 1994 yılında yıkılarak yerine bugünkü bina yapıldı. İki bölüm halinde tamamlanarak 1998 
yılında bugünkü şekliyle eğitim öğretime başlamıştır.

Yomra Merkez İlköğretim Müdürlüğü kendine ait hizmet binasında; 1 müdür, 4 müdür yardımcısı, 4 
anasınıfı öğretmeni, 27 sınıf öğretmeni, 33 branş öğretmeni ,  2 kadrolu, 1 sözleşmeli 2 tane İŞ-KUR’dan 
görevlendirme hizmetli çalışanı olmak üzere toplam  74 kişilik insan kaynağıyla, hizmet vermektedir.

Başarılarımız : Altın Çocuklar Yarışıyor Bilgi Yarışması il ikinciliği, eskrimde 4 il birinciliği ve Sinem ÇALIK 
öğrencimiz ile Türkiye şampiyonluğu, karatede 6 il birinciliği ve 3 il üçüncülüğü, hentbolda il üçüncülüğü, 
güreşte 4 il birinciliği, badmintonda İl ikinciliği.
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Okulumuz ilk kez 1945 yılında “ Godil Köyü Mektebi” adı ile bir evde eğitim-öğretime başladı.1964 yılında 5 

derslikli yeni bir ilkokul inşa edilerek burada eğitim öğretim faaliyetlerine devam etti.1981 yılında Oymalı İlkokulu’nun 

adı Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı  münasebetiyle ismine “100.Yıl” ifadesi eklenerek “Oymalı 100.Yıl İlkokulu” adını 

aldı. 1978 yılında Oymalı köyünde açılan Oymalı Ortaokulu binasının yetersizliği sebebiyle,1983 yılından itibaren, 

Oymalı 100.Yıl İlkokulu ve Oymalı Ortaokulu sabahcı öğleci olarak aynı binada eğitim öğretim faaliyetlerine devam etti. 

Bu durum, ortaokulun Kasım 1993 tarihinden itibaren yeni yapılan binasına taşınması ile son buldu. 8 yıllık kesintisiz 

zorunlu eğitim öğretimin başlamasıyla “Oymalı 100.Yıl İlkokulu “ile “Oymalı Ortaokulu” 02/05/1997 tarihinde Orta okul 

binasında aynı çatı altında birleştirilerek “Oymalıtepe İlköğretim Okulu” adı ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etti. 

2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 eğitim sisteminin uygulanmaya başlanmasıyla Oymalıtepe 

Ortaokulundan ayrılarak müstakil ilkokul olarak Oymalıtepe İlkokulu adı ile eski binasında eğitim öğretim hizmetine 

devam etmektedir. Okulumuz 800 m2 alan üzerinde 3 katlı bina olarak inşa edilmiş olup, 7 derslik 1 idare odası, 1 

öğretmen odası, kütüphane ve yemekhane bölümlerinden oluşmaktadır. Okulumuz halen taşıma merkezi okul olarak; 

1 müdür, 1 müdür Yardımcısı, 6 öğretmen, 1 sözleşmeli işçi, 1 İşkur elemanı olmak üzere toplam 10 personelden oluşan 

insan kaynağıyla  eğitim öğretim hizmetine 94 öğrencisi ile devam etmektedir.

Okul Müdürü :  Raşit AYDIN

Müdür Yardımcısı :  Kadir AYYILDIZ 

Öğretmen Sayısı : 6

Öğrenci Sayısı : 94

Telefon : 0462 347 11 78

Web Adresi : oymalitepeilkokulu.meb.k12.tr

OYMALITEPE İLKOKULU 
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Okul Müdürü :  Ömer KAYAOĞLU

Öğretmen Sayısı : 9

Öğrenci Sayısı : 101

Telefon/Fax : 0462 347 11 77 

Web Adresi : oymalitepeortaokulu.meb.k12.tr

OYMALITEPE  
ORTAOKULU

Trabzon ilinin doğusunda yer alan Yomra ilçesine gelindiğinde gördüğünüz vadiye hakim olan ve Yomra ilçe 
merkezine 18 km uzaklıkta olan Oymalı tepe(beldesi) mahallesi merkezinde yapılmış olan okulumuz1944 yılında 
eğitim-öğretime başlamıştır.

Okulumuzda bir müdür, bir müdür yardımcısı, 9 öğretmen ve bir yardımcı personelle eğitim-öğretim hizmeti 
verilmektedir. Okulumuz binasında ise altı şubeyle eğitim – öğretim hizmetine devam edilmektedir. Okulumuzda 
Kütüphane, Fen ve Teknoloji Laboratuvarı, Bilişim Teknolojileri Sınıfı, Rehberlik Servisi bulunmaktadır. Okulumuzda 
2009-2010 eğitim–öğretim yılından itibaren branş derslik uygulamasına geçilmiştir.

Okulumuzun binasının kullanım alanı 1000 m’ dir. Okulumuz kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır. Okulumuzda 101 
öğrenci ile taşımalı eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizin çoğu taşımalı sistemle okula gelmektedir.   
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Özdil  Çok Programlı Lisesi adı altında 1992 yılında temeli atılan bina, 1996 yılında tamamlanmış Elektrik ve Genel 
Lise şeklinde iki bölümlü bir ortaöğretim kurumu olarak eğitim-öğretime başlamıştır.

1997 de temeli atılan öğrenci pansiyonu binası iki katlı ve iki girişli olarak kız ve erkek öğrencilerin kalabileceği 
şekilde yapılmış olup 2001 yılı başında bitirilmiştir. 90 erkek 60 kız  kontenjanı olan pansiyonumuzda  öğrencilere rahat 
yaşam  alanı sunmaktadır.

1998 Ağustos ayında temeli atılan okul lojmanı 5 kat ve 20 daireli kaloriferli olarak yapılmıştır.2001 Mayıs ayından 
beri öğretmenlerimize hizmet vermektedir.

OKULUMUZ:

2014 yılı itibari ile Özdil Çok Programlı Anadolu lisesine dönüşmüştür.Okulumuz  Anadolu Lisesi ve Anadolu 
Meslek Programı olmak üzere iki bölümdür.Anadolu Meslek Programı içerisinde Elektrik Elektronik alanı vardır.

Elektrik Elektronik bölümünden mezun olan öğrenciler ;Elektrik Teknikeri unvanı alır, alanı ile ilgili yüksek okula 
sınavsız geçiş yapabilir.Ayrıca kendisine iş yeri açma belgesi verilir.Bunun yanında ilgili teknoloji fakültelerinde bulunan 
mühendislik bölümlerini de tercih edebilir.

Okul binasında  14 derslik, 1 kütüphane ,1  fen laboratuarı  , 1 bilgisayar laboratuarı 200 kişilik konferans 
salonu,kantin,rehberlik servisi ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı(sınav salonu ,etüt alanı gibi durumlarda kullanılan) iki 
derslik vardır.

Okulumuzda bir müdür , bir müdür başyardımcısı, iki müdür yardımcısı , on dokuz öğretmen , iki memur, yedi 
hizmet elemanı görev yapmaktadır.

2014 yılında Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahtalar dersliklere kurulmuş, kütüphanemiz en son çıkan 
kitaplar ile zenginleştirilmiştir.

Okulumuzda sosyal ve sportif faaliyetler  eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak sürdürülmektedir.

Okul Müdürü :  Murat ULUDÜZ

Öğretmen Sayısı : 19

Öğrenci Sayısı : 230

Telefon/Fax : 0462 345 23 61/0462 345 25 21

Web Adresi : ozdilcpl.meb.k12.tr

ÖZDİL ÇOK PROGRAMLI 
LİSESİ
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Okul Müdürü :  Hüseyin KARAGÖL

Öğretmen Sayısı : 5 (İlkokul), 10 (Ortaokul)

Öğrenci Sayısı : 59 (İlkokul),  62(Ortaokul)

Telefon/Fax : 0462 345 20 30

Web Adresi : ozdilortaokulu.meb.k12.tr

ÖZDİL İLKÖĞRETİM 
KURUMU

Köyün ileri gelenlerinden Şakir Hafız’ın kendi yaptığı tek odalı binada okuma yazma eğitimine başlanan kurum 
1950’li yılların başında iki odalı Kuran kursu binasında hizmete devam etti. Yine bu yılların ortalarında o zaman 
halkevi olarak yapılan bina iki sınıflı ilkokula dönüştürülerek burada hizmet verildi. Yeterli olmayan okul önceleri 
üç sınıflı, sonraki yıllarda beş sınıflı ilkokul haline getirildi. 1988 yılında iki katlı bina sekiz derslik haline getirildi. 
10.09.1996 tarihinde Özdil Ortaokulu ile Özdil İlkokulu birleştirilerek Özdil İlköğretim Okulu adını aldı. Okulumuzun 
ısınma şekli de 2004 yılında kalorifer sistemine dönüştürüldü. Okulumuzun arsası 1183 m2 olup okul binası 683 m2 
alan üzerine kuruldu. Bahçe alanı 500 m2 dir. 

Okulumuz 1 öğretmenler odası, 1 idari oda, 8 derslik, 1 bilgi teknoloji sınıfı ve kalorifer dairesi ile hizmet 
vermekte olup günümüzün eğitim hizmetlerini yerine getirmede yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple yeni okul binasının 
inşaatı devam etmekte olup 2015 – 2016 eğitim öğretim yılında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. 

Kurumumuzun ilkokul kısmında 1 idareci, 5 öğretmen ve 1 hizmetli ile 59 öğrenci ve velimize ; ortaokul 
kısmında ise 10 öğretmen ile 62 öğrenci ve velimize hizmet verilmektedir.   
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Okul Müdürü :  Mustafa CAN

Öğretmen Sayısı :  7

Öğrenci Sayısı : 27

Telefon : 0 533 547 92 61

Web : ozdilimamhatiportaokulu.meb.k12.tr

ÖZDİL İMAM HATİP 
ORTAOKULU

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Özdil Belediye binasında açılan okulumuz şu anda 2 şube, 27 öğrenci, 10 

personelle eğitim öğretime devam etmektedir.2015-2016 Eğitim Öğretim yılında yeni yapılan okul binasına taşınacak 

olan okulumuz hizmetlerine burada devam edecektir.
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Okul Müdürü : Bilal ÖZCAN

Öğretmen Sayısı : 7

Öğrenci Sayısı : 103

WEB Adresi : 

sevimnerimdemirciogluanaokulu.meb.k12.tr

SEVİM NERİM DEMİRCİOĞLU 
ANAOKULU 

Sevim Nerim Demircioğlu Anaokulu13.09.2012 tarihinde açılmış halen bu binada hizmet vermektedir. Kendisine 
ait 3 katlı binada  hizmet vermektedir. Kat yerleşim alanı içerisinde depo ve ısı merkezi dâhil 14 oda bulunmaktadır
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Okul Müdürü :  Nedim KURT

Öğretmen Sayısı : 13

Öğrenci Sayısı : 190

Telefon/Fax : 04623440207

Web : yomraimamhatiportaokulu.meb.k12.tr

YOMRA İMAM HATİP 
ORTAOKULU

Okulumuz 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında açılmış olup geçici olarak Yavuz Selim Ortaokulu ile aynı binada 
hizmet vermektedir. Okul binamız için gerekli işlemler başlatılmış olup yakın gelecekte kendi binasında hizmet vermeye 
başlayacaktır.

     Derslik Sayımız;

     Okulumuz bünyesinde 3 Şubede 5. Sınıf, 3 şubede 6. Sınıf ve 2 şubede de 7. Sınıflar olmak üzere 8 dersliğimiz 
bulunmaktadır. Bu sekiz şubemizde toplam 190 öğrencimiz eğitim görmektedir.

     Öğretmen Kadromuz;

     Okulumuz bünyesinde1 müdür ve 1 müdür yardımcısı ile 8 ayrı branşta 13 öğretmen görev yapmaktadır.

     Sosyal ve Sanatsal Faaliyetlerimiz;

     Öğrencilerimizin kişisel gelişimine değerler kattığına inandığımız sosyal ve sanatsal etkinlikler aşağıda 
listelenmiştir.

Kuran-ı Kerim’ i güzel okuma yarışması, Kırk Hadisi ezbere ve güzel okuma yarışması, Hz. Muhammed’ e şiir 
yarışması, İlçe Çapında Kutlu Doğum programı, Şiir dinletisi programı, Mehmet Akif ERSOY’a mektup yarışmasında 
ortaokullar arası ilçe birinciliği, Günümüz Dünyasında Benim Yerim adlı resim yarışmasında İl  derecesi  bulunmaktadır.

      Sportif Faaliyetlerimiz;

      2014-2015 Eğitim Öğretim yılında katıldığımız sportif faaliyetlerde kazandığımız dereceler sırasıyla;

Eskrim dalında il derecesi, Badminton dalında il derecesi, Futbol dalında il derecesi, Karete dalında  ilçe derecesi.

     Misyonumuz;

   “Milli ve manevi değerleri bireysel ve toplumsal hayatın merkezine koyan bilinçli bir gençlik oluşturmak.”

    Vizyonumuz;  

   “Çevresinde olanları algılayabilen, sorunları belirleyip çözüm üretebilen, toplumun ahlaki ve kültürel değerlerine 
sahip çıkabilen,ülkesine ve milletine hizmeti ibadet sayan, özgüveni yüksek genç beyinler yetiştirmek.”



Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Sanat Etkinliği - 2015 17

1989-1990 eğitim-öğretim yılında  hizmete açılmış olan ve bu yıl 22. mezunlarını verecek olan okulumuz, 
kurulduğu yıldan bu yana önemli başarılara imza atmış ve ülkemizin en başarılı okulları arasına girmeyi 
başarmıştır. 

Okulumuzda 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle; 4 yönetici, 29 öğretmen, 6 personel görev yapmakta toplam 
405öğrenci eğitim görmektedir.

19000 m2 alan üzerine kurulu olan okulumuzda, derslik ve laboratuvarın bulunduğu 2 binası, 1 kız pansiyonu, 1 erkek 
pansiyonu, 1 spor salonu, 1 yemekhane ve 1 açık spor alanı  bulunmaktadır.

Okulumuz  kurulduğu günden bu yana Türkiye genelinde büyük 
başarılara imza atmış, bölgenin en iyi okulları arasında yer almıştır. 
Öğrencilerimiz her yıl ÖSYS sınavında dereceler almakta ve Türkiye’nin 
en seçkin üniversitelerini kazanmaktadırlar. İlimizde birinci, öğrenci 
geliş-gidiş sıralamasında da Türkiye’de ilk sıralarda olan ve Türkiye 
şampiyonları çıkarmış okulumuz her yıl yeni başarılara imza atarak 
kalitesini tescillemiştir.

Öncelikli tıp fakültesi ve mühendislik fakültelerinin tercih edildiği okulumuzda öğrencilerimiz her yıl  
ODTÜ, BİLKENT, BOĞAZİÇİ, İTÜ, GAZİ, HACETTEPE  gibi ülkemizin en iyi ve en seçkin üniversitelerini 
kazanmaktadır. 

Okulumuz SBS öğrenci sıralamasını ÖSS`de en yukarı taşıyan okullar arasında ilk sıralardadır.

BAŞARILARIMIZ

- 2015 YGS Trabzon birinci ve ikincisi
- 2014 YGS de ilk yüzde 2,ilk binde 9 öğrenci
- 2013 LYS de ilk binde 27 Derece
- 2013 YGS Türkiye 73.sü
- 2012 LYS de Türkiye 61.liği
- 2012 YGS de ilk binde 21 derece
- 2011 LYS Türkiye 8.liği
- 2011 YGS Türkiye 72.si
- 2011 Türkiye Liseler Arası Bilgi Yarışması 1. si
- 2011 YGS matematik ve fen bilimleri il birincisi
- 2004 ÖSS Türkiye 2. liği
- 1996 ÖSS Türkiye Şampiyonluğu

Okul Müdürü :  Ahmet Kadı KADIOĞLU 

Öğretmen Sayısı : 29

Öğrenci Sayısı : 405

Telefon/Fax : 0462 341 10 35 / 0462 341 20 28

Web Adresi : tyfl.meb.k12.tr

TRABZON YOMRA FEN 
LİSESİ
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Okul Müdürü :  Recep KURT

Öğretmen Sayısı : 34

Öğrenci Sayısı : 58

Telefon/Fax : 0462 344 03 15/0462 344 03 16

Web : yomraozelegitimuygulama.meb.k12.tr

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ÖZEL 
EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE

ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ

Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yaptırılan okulumuz 28.07.2012 tarihli bakanlık oluruyla açılmıştır.

Okulumuz, 1 öğretmenler odası, 3 idari oda, 13 derslik, 1 atölye, 3 işlik, 1 konferans salonu, 2 
fizyoterapi salonu, 1 çok amaçlı spor salonu, 1 halı saha, 1 sera,1 kümes, 1 mutfak ve yemekhane,1 yayın 
odası, 1 revir, 1 sığınak, 1 arşiv, 1 veli bekleme odası, 1 oyun odası, 2 resim dersliği, 2 müzik dersliği, 1 su 
deposu ve kalorifer dairesi ile hizmet vermektedir.

Okulumuz il merkezine 10 km, ilçe merkezine 2 km mesafededir. Kaşüstü sahil yoluna 800m 
mesafededir.

Kurumumuzun Amacı:  Bireysel farklılıkları ve otizm özelliklerinden dolayı mevcut eğitim-öğretim 
ortamlarından yararlanamayan çocuklarımıza, farklılıklarına uygun ortamlarda özel olarak yetiştirilmiş 
personelle geliştirilmiş bireysel eğitim programları ve yöntemleri uygulanarak bağımsız yaşam becerileri 
kazandırmak; tüm gelişim alanlarındaki potansiyellerini en üst düzeye çıkararak yaşadığı toplumun bağımsız 
bir üyesi olmaları ve kendi kendilerine yeter hale gelebilmelerini sağlamaktır.

Okulumuz öğrencilerine her gün öğle yemeği ücretsiz olarak verilmektedir. Yemek yeme etkinliği 
beslenme saatinde yapılarak yaşayarak öğrenme faaliyeti en iyi biçimde sağlanmaktadır. Her sabah öğrenciler 
evlerinden ücretsiz olarak servisler tarafından alınmakta ve ders bitiminde evlerine bırakılmaktadır. Tüm bu 
taşıma ve yemek hizmetlerini devletimiz karşılamaktadır.

Kurumumuz, otizm  özellikleri olan öğrencilerimizi en az kısıtlayan ortamlarda eğitim-öğretim faaliyeti  
vermeyi amaç edinmiştir.

Bireysel yeterliliklerinin merkez alındığı, kişisel farklılıklara duyarlı, bireyin gelişiminin sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif faaliyetlerle desteklemeyi eğitimin yapı taşı olarak kabul ediyoruz.
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Okulumuz 2003-2004 eğitim-öğretim yılında hizmete açılmıştır. Okulumuz başlangıçta yurt olarak 
planlanmış, daha sonra gerekli tadilatlar yapılarak ilköğretim okuluna dönüştürülmüştür.

Okulumuz açıldığında 1 kurucu müdür, 1 müdür yardımcısı, 21 öğretmen ve 1 yardımcı personelle 
eğitim öğretim hizmetine başlamıştır. 

Okulumuz bodrum katıyla birlikte 5 kattır. Binamız 16 derslik olarak yapılmış olup 2400 m2 dir. 
İlkokulda 9 şube, ortaokulda 7 şube, anasınıfında 2 şube ve 1 özel eğitim sınıfı bulunmaktadır. Okulumuz 
kaloriferli olup kömürle ısıtılmaktadır. Okulumuzun ilçe merkezine uzaklığı 1,5 km’dir. Gürsel Mah. Eski 
Oymalı Caddesinde bulunmaktadır. Kurum kadromuz 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 9 sınıf öğretmeni, 13 
branş öğretmeni, 2 anasınıfı öğretmeni, 2 özel eğitim öğretmeninden oluşmaktadır. Okulumuzda taşımalı 
eğitim yapılmaktadır. Öğretim durumu normal öğretimdir.

BAŞARILARIMIZ:

• 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 2 öğrencimiz fen lisesi, 22 öğrencimiz Anadolu lisesi, 1 öğrencimiz 
sağlık meslek lisesi kazanmıştır.

• 2013/2014 eğitim-öğretim yılı Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan okullar arası 
yıldızlar eskrim müsabakalarında öğrencimiz il ikinciliğini kazanmıştır.

• 2010-2011 eğitim-öğretim yılı yıldız kızlar karate il ikinciliği

• 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Trabzon genelinde düzenlenen “Yangın Deprem ve Sigorta” adlı 
resim yarışmasında öğrencimiz il birinciliği kazanmıştır.

Okul Müdürü :  Salih KARTAL

Öğretmen Sayısı : 9 (İlkokul), 15 (Ortaokul)

Öğrenci Sayısı : 240 (İlkokul),  120(Ortaokul)

Telefon/Fax : 04623415169

Web Adresi : yomrayavuzselimio.meb.k12.tr

yavuzselimortaokulu.meb.k12.tr

YAVUZ  SELİM 
İLKÖĞRETİM KURUMU
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Okul Müdürü :  Abdullah HATİPOĞLU

Öğretmen Sayısı : 25

Öğrenci Sayısı : 455

Telefon/Fax : 0462 3411039/0462 3411038

Web : hacihakkicalikaihl.meb.k12.tr

YOMRA  ANADOLU 
İMAM HATİP LİSESİ

1974-1975 öğretim yılında açılan Yomra Lisesi’nin, 2013 yılında İmam-Hatip Lisesi’ne dönüştürülmesiyle eğitim 
öğretime başlayan okulumuzun adı 2014 yılında Yomra Hacı Hakkı ÇALIK Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak değiştirilmiştir. 
Okulumuz 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başında Hacı Hakkı Çalık tarafından bağışlanan arsa üzerine yapılan yeni 
binasına taşınmıştır. Okulumuz 16 derslik, 2 öğretmenler odası, 2 müdür yardımcısı, 1 müdür odası, 2 uygulama mescidi, 
1 rehberlik servisi, 1 okul aile birliği odası, konferans salonu, kütüphane ve diğer alanlardan oluşmaktadır.

İnsanlığa Hizmeti İbadet Sayan Bir Nesil

Aldıkları çok yönlü eğitimle tüm yükseköğretim Kurumlarını hedefleyen, devletin her kademesinde görev 
yapabilecek kapasite ve donanımda mezunlar veren İmam Hatip Liseleri; ülkesine, milletine ve insanlığa hizmeti ibadet 
sayan bir nesil yetiştirebilmek gayesiyle eğitim verir. Bu amaçlarla İlçemizdeki eğitime yeni bir soluk getirmek en büyük 
hedefimizdir.

Okulumuzda: 

• Anadolu Lisesi derslerine ek olarak; Kur’an, Hadis, Tefsir, Fıkıh, Siyer, Arapça gibi alan dersleri yer almakta,

• Üniversiteye Yönelik YGS ve LYS hazırlık kursları verilmekte,

• Öğrenciler için Sosyal Alanlar bulunmakta,

• Taşımalı Öğrenciler için Sıcak Yemek Verilmekte,

• Mesleki Açık Öğretim Lisesi  Yer Almaktadır. 
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Okul Müdürü :  Mehmet Zeki SARUHAN

Öğretmen Sayısı : 21

Öğrenci Sayısı : 252

Telefon/Fax : 04623412402/04623411676

Web : yomraanadolulisesi.meb.k12.tr/

YOMRA  ANADOLU 
LİSESİ

Yomra Anadolu Lisesi, 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında Kaşüstü mevkinde geçici binasında açıldıktan sonra 
2014-2015 Eğitim Öğretim yılında  Yomra merkezde kendi binasında hizmet vermektedir.

Okulun kurucu müdürü Seymen EROĞLU olup 2006-2007 yılları arası bu görevini sürdürmüştür. Sonrasında  
sırasıyla Hasan GÜNEŞ, Ahmet Kadı KADIOĞLU müdürlük görevini yürütmüş olup 2014-2015 Eğitim öğretim yılında 
Mehmet Zeki Saruhan müdürlük görevine atanmış olup halen okulumuzda müdür olarak görev yapmaktadır.

Misyonumuz;

Kendi alanında uzman personeli, fiziki altyapısı ve akademik başarısı yüksek öğrencileri ile bölgesinde tercih 
edilen bir okul olmak.

Vizyonumuz; 

Milli Eğitimin genel ve özel amaçları doğrultusunda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve 
üst öğrenime hazırlamak; kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık bir nesil olarak yetiştirmek; milli-ahlâki değerleri tanımaları, 
benimsemeleri ve geliştirmelerini sağlamak.

Derslik Sayımız;

Okulumuz bünyesinde 2 şube 9. Sınıf , 2 şube 10. Sınıf , 2 şube 11. Sınıf ve 3 şube 12. Sınıf olmak üzere 9 
dersliğimizde toplam 252 öğrencimiz eğitim görmektedir.

Öğretmen Kadromuz;

Okulumuz bünyesinde1 müdür ve 1 müdür yardımcısı ile 14 ayrı branşta 21 öğretmen görev yapmaktadır.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerimiz;

 Öğrencilerin kişisel gelişimine çok büyük katkılar sağladığına inandığımız sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin bir 
kısmı aşağıdaki gibidir.

İstiklal Marşını ezbere okuma yarışması, Okul içi münazara yarışması, Şiir okuma yarışması, Yerli malı haftası şenliği

Kutlu Doğum Kırk Hadis ezbere okuma yarışması, Bilgi yarışması, Üniversite meslekleri tanıma gezisi

Sinema Tiyatro Etkinliklerimiz , Sportif Faaliyetlerimiz;

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Katıldığımız Sportif faaliyetlerimizin bir kısmı aşağıdaki gibidir.

Eskrim dalında il 2. Liği, Yüzmede 4 branşta il birinciliği, Havalı ve ateşli silahlar-Tüfek Genç bayanlar Türkiye 
Şampiyonluğu, Taekwondo 60 kg genç erkekler il 1. Liği, Badmintonda ilçe 2. Liği, Masa tenisi turnuvalarında ilçe 3. 
Lüğü, Voleybolda ilçe 3. Lüğü
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Sancak Mahallesi  Site içine kurulmuş 4 tarafı bahçeyle çevrili 2 katlı şirin bir binadır.Kurumumuzda ikili eğitim 

verilmekte olup 2 si sabah 4 ü öğleci olmak üzere 6 şubesi ve 6 öğretmeni  bulunmaktadır.

     Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak,sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren,bölgesinde 

tercih edilen ve ülkesinde adından söz ettiren bir kurum olmaktadır.

Okul Müdürü :  Sevinç ÖZDEMİR

Öğretmen Sayısı : 6

Öğrenci Sayısı : 49

Telefon/Fax : 0(462)341 10 45

Web Adresi : yomraanaokulu.meb.k12.tr

YOMRA MERKEZ 
ANAOKULU
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1 Kasım 1975 yılında Merkez İlköğretim Okulunun karşısında bulunan Özel İdare Müdürlüğüne ait binanın iki 
odasında faaliyete başlayan Yomra Halk Eğitimi Merkezi yeni hükümet konağı binasının hizmete girmesi ile boşalan eski 
hükümet konağının bodrum ve zemin katları Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14 Kasım 1983 tarih ve 
37772 sayılı yazıları ile Halk Eğitimi amaçlarında kullanılmak üzere Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilmiştir.

Yomra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü belediye binası karşısında yeni hükümet konağı ile müştereken aynı arsa 
üzerinde olup ilçe merkezindeki çalışmalar bu binada gerçekleştirilmektedir.

Okul Müdürü :  Seymen EROĞLU

Öğretmen Sayısı : 3

Telefon/Fax : 04623413520

Web Adresi : yomrahem.meb.k12.tr

YOMRA HALK EĞİTİMİ 
MERKEZİ
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YOMRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



1. YOMRA BİLİM SANAT ŞENLİĞİNDEN KARELER
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