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AA.. YYÖÖNNEETTİİCCİİ  ÖÖZZEETTİİ  (Proje ile ilgili bilgilerin ve fizibilite etüdü bulgularının özeti) 
 

STEM Eğitimi; fen ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin 

sağladığı uygulama olanaklarıyla entegre edilerek öğretilmesini içeren ve okul 

öncesinden yüksek öğretime kadar tüm seviyeleri kapsayan bir eğitim 

yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda ders esnasında öğrenilen bilgilerin kullanılması, 

teknoloji ve deneysel yöntemler ile dersin içeriğinin zenginleştirilmesi öğrencilerin 

ilgisini ayakta tutarken, onların hızlı ve etkin öğrenmelerine, böylelikle dersten 

maksimum faydayı sağlamalarına imkan vermektedir. Bu eğitim yaklaşımı; 

 Disiplinlerarası düşünme, 

 Araştırmaya sorgulamaya dayalı öğrenme,   

 Yaparak, yaşayarak öğrenme, 

 Probleme dayalı öğrenme ,   

 Yaşam temelli öğrenme,  

 Eleştirel ve alternatif düşünme gibi önemli öğrenme yaklaşımlarının 

tümünü bütünleştirme özelliğine sahiptir.  

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 2016 

yılında hazırlamış olduğu “STEM Eğitim Raporu” nda da vurgulandığı gibi dünyada 

birçok ülkede ekonomik gelişmenin sürdürülebilmesi için öğrencilere yönelik 

STEM eğitim modellerinin benimsendiği ve bu eğitim yaklaşımının eğitim 

sistemimize entegrasyonunun önem arz ettiği belirtilmiştir. Ülkemizde başta Millî 

Eğitim Bakanlığı olmak üzere, üniversiteler, iş ve meslek odaları veya STK’lar bu 

eğitim yaklaşımı ile ilgili çalışmalarını hızlandırmış ve artırmıştır. Hâlihazırda hem 

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde birçok ilde, hem bazı üniversiteler bünyesinde 

hem de ilgili odalar veya STK’lar bünyesinde birçok STEM merkezi kurulmuştur.  

Teknolojik dönüşümün önemli bir rol oynadığı günümüz dünyasında üretken, 

girişimci ve buluş odaklı eğitim büyük önem taşımaktadır. STEM eğitiminin birçok 

eğitim modelini ve yaklaşımı bünyesinde topluyor olması nedeniyle eğitimin 

niteliğini geliştirmenin yanında iş dünyasının beklentilerine de cevap teşkil 

edeceği ortadadır. Nitekim TÜSİAD’ ın 2017 yılında hazırlattığı “2023’e Doğru 

Türkiye’de STEM Gereksinimi” raporu bu eğitim yaklaşımının; iş dünyası, mesleki 

gelişimler ve ekonomi için katkılarını detaylı şekilde ortaya koymuştur.  

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizde ulusal ve bölgesel politika ve 

programlar ile de desteklenen eğitimde dönüşüm ve gelişim hedeflerine uygun 
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olarak Diyarbakır ilimizde de STEM ve Bilim Merkezi oluşturulması, bahsi geçen 

eğitim yaklaşımının ilde ve bölgede yaygınlaşması için gerekli çalışmaların 

yapılması kararlaştırılmıştır. Bu noktada böyle bir merkezin ilimize kazandırılması 

ve bu eğitim yaklaşımının ilde uygulanması fırsatı için Diyarbakır İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından her açıdan (fiziki, teknik, idari, ekonomik vb.) yapılabilirlik 

araştırması yapılabilmesi için Karacadağ Kalkınma Ajansı’na “2018 Yılı Fizibilite 

Desteği” kapsamında başvurulmuştur. Ajansın, bahsi geçen merkez için; 

görüşmeler, anketler, saha ziyaretleri vb. çalışmaları da içeren geniş katılımlı bir 

fizibilite çalışması yapılması noktasında desteği ile sonuçlar ortaya konmuştur.  

Netice itibariyle; değerlendirilen diğer STEM merkezleri, yapılan literatür 

çalışmaları, görüşmeler, ziyaretler ve mevcut koşullar dikkate alınarak bütüncül 

bir yaklaşım ile yapılabilirlik gereklilikleri ortaya konmuştur. Diyarbakır ilinde 

STEM ve Bilim Merkezi kurulabilmesi için gerek fiziki şartlar (alan, arazi, bina 

vb.), gerek teknik altyapı teminleri (donanım ve yazılımlara erişim gibi), gerek 

idari ve eğitimci görevlendirilmesi (organizasyonel altyapının oluşturulması) ve 

gerekse finansal ihtiyaçların karşılanması noktasında imkânlar bulunmaktadır. Bu 

imkanların değerlendirilmesi, finansal ihtiyaçların giderilmesi, idari ve diğer 

çalışmaların tamamlanması neticesinde söz konusu merkezin ilimize 

kazandırılabileceği değerlendirilmiştir.  
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22..  GGİİRRİİŞŞ  (raporun amacı, kapsamı ve organizasyonu, çalışma yöntemi, bulguların özeti, 
sonuçlar ve öneriler) 

 

Raporun Amacı ve Kapsamı:  

Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı’na “2018 Yılı Fizibilite Desteği” 

kapsamında Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce sunulan ve Ajans tarafından 

desteklenmesine karar verilen TRC2/18/FD/0030 başvuru kodlu projede 

öngörülen fizibiliteyi içermektedir. Söz konusu fizibilitede ilimizde kurulması 

planlanan “Diyarbakır STEM ve Bilim Merkezi” nin yapılabilirlik değerlendirmeleri 

amaçlanmıştır. Bu değerlendirmeler; merkezin amaçları, ulusal ve bölgesel plan 

programlar ile ilgililiği ve uygunluğu, ihtiyaçlar, gerekçeler, bölgenin durumu, 

fiziki, teknik, donanımsal, sosyal ve ekonomik analizler çerçevesinde yapılmış 

olup, proje amaçlarına ve planlamasına uygun olarak adım adım, ilgili alan 

uzmanlarından idari ve teknik danışmanlık destekleri alınarak tamamlanmıştır. 

Organizasyon ve Yöntem: 

Süreçte İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi bünyesinde oluşturulan proje 

ekibi ve belirlenen danışmanlar ile ihtiyaç analizine yönelik anket ve görüşmeler, 

buradan elde edilen verilerin analizi, iyi örnek (STEM-Bilim Merkezi) ziyaretleri, 

merkez için gerekli standartların ve yerin belirlenmesi sağlanmıştır. Aynı 

zamanda muhtemel yer için mimari ve mühendislik proje ve etütlerinin 

yaptırılması, yer tahsisi çalışmaları ve raporlamalar yapılmıştır. Bu fizibilitenin alt 

detaylarında; merkezin kurulması için muhtemel yer alternatifleri, bina tadilat ve 

düzenleme maliyetleri, teknoloji ve donanım ihtiyaçları, tedarik Pazar ve maliyet 

analizi, merkez ile ilgili idari ve teknik planlamalar, organizasyon şeması, 

pedagojik analizler, fayda analizi, yatırımın uzun vadede eğitime ve bölgeye 

sağlayacağı katkılar yer almaktadır. Ayrıca binanın tadilat ve düzenleme yaklaşık 

maliyet cetveli hazırlanarak çalışmanın eklerinde (EK-2’de) sunulmuştur.  

Bulguların Özeti ve Öneriler:  

Fizibilite çalışması kapsamında ihtiyaç analizi, mevcut durum ve iyi örneklerin 

irdelenmesi için yapılan anket, görüşme ve ziyaretlerin soruları EK-1’de 

sunulmuştur. Sorular doğrultusunda görüşme ve ziyaretlerde ortaya çıkan 

değerlendirme ve sonuçlar bu bölümde özetlenmiştir.  

STEM ve Bilim Merkezi Fizibilite Raporunun çalışması çerçevesindeki bir faaliyet 

de ülkemizde bu alanda örnek olabilecek çalışmalara yönelik saha ziyaretlerinin 
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yapılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak örnek teşkil edebilecek merkez ve 

inovasyon sınıf araştırmasına yapılmış ve en uygun yerler olarak Adana 

(inovasyon sınıfları) ve Şanlıurfa (STEM ve Bilim Merkezi) illeri seçilmiştir. Saha 

ziyareti öncesinde söz konusu illerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilgili birimleri 

irtibata geçilmiş ve gerekli planlama çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

kapsamında planlanan saha ziyaretleri çerçevesinde söz konusu alanda örnek 

çalışmaları ve somut başarıları olan okul ve merkez ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

Yine bu çalışma dâhilinde kurulan inovasyon sınıfları ve STEM Merkezlerinin tüm 

süreçlerinde görev alan yönetici ve öğretmenler ile görüş alışverişinde 

bulunulmuş ve elde edilen bilgiler, görüşler rapora yansıtılmıştır.  

AA.. SSaahhaa  ZZiiyyaarreettlleerrii::    

Çalışmalar kapsamında Şanlıurfa ve Adana STEM ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.   

11.. ŞŞaannllııuurrffaa  SSTTEEMM  vvee  BBiilliimm  MMeerrkkeezzii  ZZiiyyaarreettii::      

Şanlıurfa ilinde bulunan STEM ve Bilim Merkezi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 

olarak eğitim veren ve Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde STEM 

Eğitimlerinin (Science, Technology, Engineering, Mathematics) verildiği bir 

kurumdur. 

Türkiye’de STEM konusunda öncü olan merkezimiz hafta içi ve hafta sonları 7 gün 

açık olmakla birlikle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, öğretmen ve 

yetişkinler için her yaş grubuna uygun eğitim vermektedir. 3D Yazıcı ile 

Modelleme, Arduino ile Robotik Kodlama, APP Inventor ile Mobil Yazılım, Yapı 

Setleri ile Yaratıcılık, Zekâ Oyunları, Drone Yapma ve Uçurma, Grafik Tasarım, 

Mental Aritmetik, Atık Malzemelerle İnovasyon gibi derslerin verildiği merkezde 

her hafta farklı bir okuldan 60 öğrenci 20 saatlik STEM eğitimi almaktadır. Okul 

seçiminde ise dezavantajlı bölge okulu veya özel okul ayrımı gözetilmemektedir. 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi tarafından 

okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere toplam 5.000 

öğrenciye STEM Eğitimi vermiştir. STEM (Temel Seviye) eğitimini başarıyla 

tamamlayan öğrenciler daha sonra ulusal veya uluslararası yarışmalara 

hazırlanmak üzere hafta sonu verilen 160 saatlik STEM (İleri Seviye) eğitimine 

alınmaktadır. Yarışmalara hazırlanan bu öğrencilerle GAP Robiyaman Temalı 

Parkurunda GAP Bölge Birinciliği, Gebze Uluslararası Kelebekro Yarışmasına 5 

proje ile mansiyon ödülü elde edilmiştir. 
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Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkez’inde öğrenci eğitimlerinin yanı sıra öğretmenlere 

ve mühendislere sertifikalı bir şekilde STEM Temel ve İleri Seviye Eğitimleri 

verilmektedir. Verilen Eğitimler (Atölyeler):   

1) Android Stüdyo  

2) Yapı Setleri ile Tasarlama 

3) Drone Eğitimi  

4) Photoshop  

5) SPSS 

6) Corel Draw   

7) Zekâ Oyunları  

8) Arduino  

9) 3D Yazıcı ile Modelleme  

10) Atık Malzemelerle İnovasyon  

11) Arduino  

12) Photoshop  

13) Osmo Coding ile Okul Öncesi Kodlama   

14) VEX 

15) Lego Ev 3  

16) Astronomi ve Uzay Bilimleri 
 

22.. AAddaannaa  SSTTEEMM  vvee  BBiilliimm  MMeerrkkeezzii  ZZiiyyaarreettii::      

Adana ilinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından AR-GE birimi STEM konusundaki 

çalışmaları koordine etmekte olup okullarda inovasyon sınıfları oluşturulmuştur. 

Oluşturulan sınıfların yapılandırılması ve donanımı ilkokul, ortaokul ve liseler için 

kademelere göre farklı şekilde yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 

oluşturulan AR-GE birimi inovasyon sınıflarının oluşturulmasında görevlendirilmiş 

olup, ilde bu alanda gerçekleştirilen tüm çalışmalar söz konusu sorumlu birim 

tarafından koordine edilmektedir.  

22..11.. SSTTEEMM  ÇÇaallıışşmmaallaarrıı  KKoooorrddiinnaassyyoonn  EEkkiibbii  DDeeğğeerrlleennddiirrmmeelleerrii::  

Okul yöneticilerinde ve öğretmenlerinde kimi zaman değişim sağlamak güç ve 

zaman alıcı olabilmektedir. Ancak değişen ve gelişen dünyamızda öğrencileri bu 

değişimlere uygun şekilde yetiştirmek artık zorunlu hale gelmektedir. 

Öğrenicilerin beklentisi de artık bu yönde değişim göstermektedir. Gelişmiş 

ülkelerdeki günümüz eğitim sistemlerinde söz konusu gelişimlerin sağlanmasında 

STEM eğitimleri artık önemli bir yer tutmaya başlamıştır.  
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Öncelikli olarak okul yöneticilerine STEM konusunda farkındalık seminerlerinin 

verilmesi, bu konuda duyarlılık yaratılması açısından önemli bir husustur. Bu 

seminerlerde işin önemini somutlaştıran modüller geliştirilmeli ve yöneticiler bu 

işe inandırılmalıdırlar. Konuyla ilgili tüm kesimlerin bu işi inanarak yapması büyük 

önem taşımaktadır.  

Okul yöneticilerinden vizyonu geniş olan ve STEM çalışmalarına destek sağlayan 

yöneticiler önemli bir etkendir. STEM ile ilgili çalışmaları koordine eden bir ekibin 

olması, bu alanda başarı sağlamanın önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bu 

amaç için kurulacak olan ekipte donanımlı, yetkin, sürükleyici ve özverili bir 

kadro gerekmektedir.  

Bu ekibin aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenmesi ayrıca 

önem taşımaktadır. Ekip için önemli olan motivasyon kaynaklarından birisi de söz 

konusu kadro için bazı inisiyatiflerin tanınmasıdır. Ekip tarafından özellikle bu 

alanda dezavantajlı bölgelerde başarının sağlanması mesleki olarak motive edici 

bir unsurdur.  

22..22.. DDoonnaannıımm  vvee  EEğğiittiimm  MMaatteerryyaalllleerrii::  

Günümüzde eğitim sisteminde önemli mesleklerde başarılar sağlayan bireylerde 

STEM eğitimlerinin önemli katkılarının olduğu artık genel kabul görmektedir. 

STEM eğitimlerinde asıl önemli olan öğrencilerin gelişimi olup sınıfların 

donanımını da buna göre şekillendirmek isabetli bir yol olacaktır.  

Açılacak olan STEM merkezlerinde ana okul, ilk-orta ve lise sınıflarının açılması 

önerilmektedir. Donanımda bu kademelerin öğrenci niteliklerine göre 

oluşturulmalıdır.   

STEM merkezlerinin oluşturulmasında okul yöneticilerinin bu işe inanması, 

yeterince etkin olması ve destek sağlaması büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla 

okul yöneticilerinden konuya ilgili, duyarlı ve söz konusu eğitimlerin öğrencilere 

sağlayacağı faydaların farkında olan yöneticiler ile çalışılması oldukça önemlidir. 

Kimi okul yöneticileri öncelikleri, ilgi alanları ve yönetim yaklaşımları itibariyle 

STEM eğitimlerinin öğrencilere sağlayacağı faydaların farkında olma konusunda 

yetersizlikleri olabilir. Bu konuda duyarlılık yaratmak için yapılacak çalışmalardan 

biri ise okul yöneticilerine yönelik STEM eğitimlerinin öğrencilere ve okulların 

başarılarına katkılarını bilgilendirici etkinliklerin düzenlenmesidir.  
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Oluşturulan sınıfları ise okul kademelerinin durumunu dikkate alarak 

yapılandırmak gerekmektedir. Yapılandırılan sınıflarda fiziki olarak yeterli bir 

alanın tahsis edilmesi ise ayrıca önem taşımaktadır. Genellikle 50 m² kadar bir 

alan sınıf oluşturulması için yeterli olmaktadır. Laboratuvar için ise 70-75 m² 

yeterli olup bu amaç için ayrılabilecek maksimum alan 100 m²’dir.  

Mevcut durumda okulların büyük bir bölümünde âtıl durumda olan bir mekân 

tahsis edilmektedir. Her okul mevcut değerlendirilebilecek olan alanı kendine 

göre şekillendirmektedir.  

Fiziki mekânın yanı sıra önemli olan bir diğer faktör ise oluşturulan sınıfların 

donanımlarının ihtiyaca göre yapılmasıdır. Oluşturulan merkez veya sınıflarda 

yeterli ve tam bir donanımın mevcut olması verilen eğitimin kalitesi ve 

verimliliğine de olumlu etki etmektedir. Donanım kapsamındaki eğitim 

materyallerinin yeterlilik ve çeşitlilik düzeyi özelikle temel seviyedeki öğrencilerin 

öğrenme süreçlerini de o denli kolaylaşmakta ve hızlandırmaktadır. Dolayısıyla 

oluşturulan sınıflarda gerekli verimlilik ve üretimin sağlanması için eğitime ilişkin 

donanımda önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır. Eğitim materyalleri ile 

eğitim içeriğinin birbiriyle uyumlu olmalıdır.  

Kurulmuş olan merkez veya sınıflardaki tüm donanımların öğrencilerin ilgisini 

çekecek şekilde dizayn edilmesi önemlidir. Örneğin bazı sınıflardaki masaların 

dahi 20’den fazla farklı şekilde kurulabilecek modüller özellikte olması öğrenciler 

için bir yaratıcılık alanı oluşturmaktadır.  

Tam teşekküllü bir inovasyon sınıfı için 80-90 bin TL civarında bir donanıma 

gereksinim duyulduğu belirtilmektedir. Sınıf oluşturmada dikkate alınması 

gereken temel faktör günümüzün teknolojik gelişmeleri dikkate alınması ve 

isabetli sınıf donanımı için isabetli eğitim materyallerinin seçimidir. İhtiyaçların bu 

çerçevede tedarik edilmesi, verimliliği de arttıran bir faktör olacaktır.  

Bazı sınıflar için (özellikle robotik kodlama sınıfları) yapılan çalışmaların özelliği 

nedeni ile bilgisayar alımı gerekmektedir, bu sınıflar için alınacak olan 

bilgisayarların ileri versiyonlu ve çok özellikli olmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.   

22..33.. İİnnoovvaassyyoonn  SSıınnııffıı  ÖÖğğrreettmmeennii  AAççııkkllaammaallaarrıı::    

“Yaklaşık 4-5 yıl önce başladık.10 bin TL bağışla robotik atölyemizi açtık. Bu 

atölyede robotik eğitim için 10 tane temel eğitim materyali satın alarak başladık.  
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Çocuklardan iyi dönütler ve çevreden aldığımız yönlendirmelerle işi büyütmeye 

karar verdik. 80-90 bin TL bütçeli bir proje dosyası oluşturduk. Bu kapsamda 

Adana Ticaret Sanayi Odası başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgelerindeki 

sanayi kuruluşlarına gidip kendimizi, projemizi anlattık. 80-90 binle başladığımız 

projede yaptığımız gezi ve ziyaretlerle kendimizi iyi anlatmamız sonucu 200 bin 

TL bütçeye ulaştık. (3 boyutlu-artırılmış gerçeklik cihazı bile aldık)” 

22..44.. EEğğiittiimmccii  SSeeççiimmii  vvee  ÖÖzzeelllliikklleerrii::    

Kurulacak olan inovasyon sınıflarında azami düzeyde verim elde edebilmenin 

temelini eğitimciler oluşturmaktadır. TEM eğitiminin temel ayağını öğretmenler 

oluşturmaktadır. Bu sınıflarda beklenen başarının sağlanmasında en önemli olan 

konuların başında gelmektedir. Tam donanımlı bir sınıf açsanız dahi eğer işlevsel 

değilse bunun bir anlamı olmayacaktır. Önemli olan sınıfı işlevsel hale 

getirmektir. Sınıfın işlevsel hale gelmesinde temel bileşenlerin başında ise 

donanımlı, ilgili konuda yetkin ve gönüllü öğretmenlerin olmasıdır. Bunun 

sağlanması durumunda eğitimlerin ve bunun sonucunda elde edilen verim ciddi 

düzeylerde artmaktadır.  

Bunun sağlanabilmesi için öncelikle ilde öncü ve donanımlı ekibin oluşturulması 

gerekmektedir. Bu ekibin zaman dâhilinde eğitimci eğitimlerini de alması 

sağlanarak artık bu alanda çalışmaya karar veren ilgili öğretmenlere eğitim 

verecek yetkinliğe erişeceklerdir. Bu yetişince ilk aşamada dışardan ihtiyaç 

duyduğumuz eğitmenlerin işlevini yerine getirecek kapasiteye erişeceklerdir. 

Bu alanda öğretmen yetiştirilmesi için ilk aşamada öğretmenlere farkındalık 

eğitimlerinin verilmesi gerekmekte bunun sonrasında devamlılık eğitimleri 

verilmelidir. Ayrıca zaman içinde bu alanda ortaya çıkan gelişmelerde dikkate 

alınarak destek eğitimleri verilmelidir.  

Öğretmenlerin STEM konusunda teşvik edilmeleri de ayrıca önemlidir. Özellikle 

STEM çalışmalarının ilk başlatılacağı yerlerde öğretmen kapasiteleri (STEM’e 

ilişkin) konusunda yetersizlikler bulunmakta dolayısıyla bu alanda ciddi 

düzeylerde eğitimlere ihtiyaç bulunmaktadır. Eğitimlerin ise bir planlama 

dâhilinde yapılması ve buna önemli düzeylerde bir bütçe ayrılması 

gerekmektedir.  



Diyarbakır STEM ve Bilim Merkezi Fizibilitesi

17

Diyarbakır STEM ve Bilim Merkezi Fizibilitesi 

 
  

1177  

İlk başlarda bu alanda açılan eğitimlere ilgi oldukça düşük düzeylerde idi. Ancak 

gelinen aşamada bu alanda açılan eğitim programlarına ilgi oldukça fazla olup 

planlanan bazı eğitimlere kontenjanların çok üstünde başvuru olmaktadır. Bu 

durumda en uygun olan katılımcı seçiminin yapılması açısından iyi bir fırsat 

yaratmaktadır.   

STEM konusunda farkındalık yaratılması ayrıca önem taşımaktadır. Ancak bunun 

devamı gelmeyince farkındalık yaratmanın da pek bir anlamı olmayacaktır. 

Dolayısıyla bu çalışmaların bir sistem ve kararlılık dâhilinde ve devamının 

geleceği şekilde planlanması en doğru yöntem olacaktır. Başlatılan çalışmaların 

yarım kalması durumunda benzer çalışmaların tekrar başlatılması ve verimli 

olması konusunda ciddi sorunlar yaşanma olasılığı yüksek olacaktır.  

STEM eğitimleri için öğretmen seçimlerinde temel kriter öğretmen 

potansiyellerinin bu alanda gerekli eğitimi ve rehberliği yapacak yeterlilikte 

olmasıdır. İlk aşamada eğitim verilecek kişilerin seçimlerinin isabetli yapılması 

önemli bir konudur. Branş olarak ise bilişimci, fen, teknoloji tasarım, sosyal 

bilimler, felsefe ve görsel sanat öğretmenleri ekipte yer almalıdır. Öğretmenlerin 

eğitiminde ve kapasitelerinin gelişiminde AR-GE merkezleri ön ayak olmalıdır. 

Öğretmenlerin seçimi konusunda dikkate edilmesi gereken hususlar; 

* Öğretmenlerin mutlaka STEM konusunda sınırlı düzeylerde de olsa bir bilgi veya 

deneyim altyapısına / kapasiteye sahip olmaları önemlidir.  

* Genç ve istekli öğretmenlerin ekipte yer almasına dikkat edilmelidir.  

* Seçilen öğretmenler bu eğitim yaklaşımı için gönüllü olmalıdırlar. 

Adana il genelinde bu alanda birbirini ciddi destekleyen bir ekip ruhu oluşmuştur. 

Oluşturulan ekip dâhilinde yöneticiler çalışmalara duyarlı olup gerekli olanak ve 

destekleri sağlamakta ve çalışmalar bir koordinasyon dâhilinde yürütülmektedir. 

Adana ilinde farklı özelliklerde birbirinden kıymetli bir dizi okul İnovasyon 

sınıflarını oluşturmuş bulunmaktadır. Sağlanan başarıların temelinde ekip 

ruhunun önemli bir etken olduğunu söylemek mümkündür. Burada oluşturulan 

İnovasyon sınıfları başarılı bir örnek olarak detaylı irdelenmiş, açıklamalar ve 

değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir:  

22..55.. AAddaannaa  SSTTEEMM  ÇÇaallıışşmmaallaarrıı  vvee  ÖÖğğrreenncciilleerr::  

STEM eğitimlerinin en önemli boyutunu ise yararlanıcı konumda olan ve işin asıl 

hedef grupları olan öğrenciler oluşturmaktadır. Dolayısıyla oluşturulacak sınıflar 
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veya merkezlerden öğrencilerin azami düzeylerde yararlanması için gerekli olan 

planlama ve düzenlemeler yapılmalıdır.  

İnovasyon sınıflarının amacına ulaşması için bütüncül bir yaklaşımla eğitimci 

boyutundan, eğitim içeriği, donanım ve uygulamaların birbirini destekleyici ve 

tamamlayıcı özelliklerde olması işin en önemli boyutunu oluşturmaktadır. 

İnovasyon Sınıf Öğretmeni: “Çocuklar okuldan koşarak çıkıyorlar ama STEM’den 

çıkmak istemiyorlar. Buraya daha çok istekli ve bu konuya duyarlı olan öğrenciler 

geliyor.” 

Gerçekleştirilecek olan eğitimler, bilişim ile entegre olacak şekilde 

düzenlenmelidir. Öğretmenlerin de eğitimler ile desteklendiği sistemde 

öğretmenlerin asıl rolü rehberliktir.  Burada asıl üretimi ve işi yapan öğrenciler 

olmalıdır.   

Eğitimlerin verimli olması için diğer bazı hususlara da özellikle dikkat edilmesinde 

yarar vardır.  Örneğin, STEM’e girişimcilik dâhil edildiğinde öğrenciler daha bir 

istekli olmaktadırlar. Zaten STEM çalışmalarının nihai hedefinin girişimcilik 

çerçevesinde bir ürün elde edilmesinin sağlanmasıdır. Bu gerek öğrenciye 

gerekse ülke ekonomisine de katkı sağlayacak önemli bir konudur. STEM 

çalışmaları sonucunda girişimcilik kapsamında bir ürünün elde edilmesi ve bunun 

gelire dönüştürülmesi öğrencileri motive etmektedir.  

Bunun dışında bu alanda yapılan yarışmalara öğrencilerin katılması ve buradan 

elde edilen dereceler de aynı zamanda öğrencilerin bu alandaki çalışmalarına 

yoğunlaşmalarına katı sağlayacak unsurlar arasında yer almaktadır.  

STEM aslında hayatın pratiğe dökülmüş halidir. Sadece fizik, matematik gibi 

alanlarla sınırlandırılması STEM’ i kısıtlayacaktır. Bütün alanların bir bütün halinde 

ilgili bilgilerin pratiğe dönüşmesi önemlidir ve bu alanların birbirleriyle ilgisi 

mevcuttur. STEM aslında hayatın kendisi ile tümleştirilmiş halidir. Dünyadaki 

değişimlerin çocukların algılarındaki değişime yansıması için STEM eğitim gerekli 

ve önemlidir.  

Bununla bağlantılı somut bir örnek vermek gerekirse robotik eğitimde potansiyel 

enerjinin kinetik enerjiye dönüştürülmesinin muhtelif eğitim araçları ile 

sağlanması öğrencilerin öğrenmede farkındalığının oluşması ve bu farkındalığın 

pekişmesine katkı sunmaktadır.  
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STEM eğitimlerine katılım sağlayan tüm öğrencilerin başarı sağlamasını beklemek 

doğru değildir. Çocuklar genel olarak bu sınıflara ilgi göstermektedirler. STEM 

eğitimlerine katılan öğrenciler akşam geç saatlerde çıkmak ve hafta sonları da 

gelmek istiyorlar. Bu durum aslında öğrencilerin burada verilen eğitimlerin 

kendilerinin ilgilerini çekmede başarılı olunduğu anlamına gelmektedir. Eğitim 

verilen gruplarda tüm öğrencilerin başarılı olmasını beklemek doğru olmayabilir, 

her sınıftan 3-4 öğrencinin bu alanda kendisini ispatlaması başarılı bir sonuçtur.  

İnovasyon Sınıf Öğretmeni: “STEM sınıflarına mümkün olduğunca öğrencilerin 

yararlanımına açık bırakmak lazım. Öğrencilerin boş zamanlarını burada 

değerlendirmelerine fırsat tanımak lazım.” 

Ekonomik koşulları iyi olan bölgelerde ise STEM konusunda fazla sıkıntı 

yaşanmamaktadır. Velilerin kendisi zaten oldukça istekli olmak olup çocuklarını 

buna teşvik etmektedirler.  

STEM eğitimleri konusunda öğrenciler açısından ortaya çıkan maliyetlerin milli 

eğitim tarafından karşılanması gerekmektedir.  Özellikle ekonomik seviyesi düşük 

öğrenciler açısından bu mutlak bir zorunluluktur.   

Adana ilindeki gerçekleştirilen bir diğer doğru uygulama ise her gelir grubundan 

öğrencilerin bulunduğu mahallelerdeki okullarda inovasyon sınıflarının 

oluşturulmasıdır. Bu yaklaşım fırsat eşitliği açısından da önemlidir.  

22..66.. BBiirr  BBaaşşaarrıı  HHiikkââyyeessii::  

İnovasyon sınıflarının kurulumunu ilk önce okuma salonlarıyla başlattık. Bundan 

aldığımız cesaretle öğretmen arkadaşlarının önerisiyle STEM hakkında 

araştırmalar yaptık. Bu konuda yapılan çalışmaları incelediğimizde işimizin zor 

olduğunu gördük. Sonra kodlama ilgili projeye başladık. STEM sınıfını 

oluşturduktan sonra öğrencilere yansıması oldukça etkileyiciydi. Muhammed K.  

Adlı öğrencimiz 11.sınıfa gelene kadar oldukça içine kapanık bir öğrencimizdi. 

STEM sonunda bu öğrenci oldukça başarılı bir noktaya geldi ve dereceyle okulu 

bitirdi. 

22..77.. SSTTEEMM  ÇÇaallıışşmmaallaarrıı  KKoooorrddiinnaattöörrüünnüünn  DDeeğğeerrlleennddiirrmmeelleerrii::  

STEM çalışmaları, gelişmiş ülkelerdeki durumuna baktığımız zaman söz konusu 

alanda epeyce yol aldıklarını söylemek mümkündür. Ülkemizde ise bu 

çalışmaların başlatılmasına geç bile kalınmış olup STEM çalışmaları aynı zamanda 
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2023 vizyonuna da uygun bir çalışmadır. Daha sonraki başlıklarda da görüleceği 

üzere ülkemizde orta uzun vadeli planlamalarda eğitim için belirlenen vizyon 

STEM ve bilim merkezleri ile bire bir ilgili ilişkilidir. Ülkemizde özellikle son 3 yıllık 

dönemde bu alanda önemli sayılabilecek bir farkındalık oluşmuş olup bu alana 

ilişkin uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır. Son dönemlerde özel okullarda 

farklılık vurgusunun STEM odaklı olması da bu çalışmalara ilgili tüm kesimlerden 

oluşan farkındalığın göstergesidir.  

Eğer okullarda başarılı olma ve ülkemizdeki eğitim sisteminin içinde 

bulunduğumuz çağın gerekliliklerine uygun hale getirilmesi isteniyorsa mutlaka 

eğitim sistemimizin içinde STEM eğitimlerine gereken önem verilmelidir. Aksi 

takdirde çağımızda bilim ve teknoloji alanında sağlanabilecek gelişmeleri de 

yakalamak güç olacaktır.  

Adana ilinde hayata geçirilen İnovasyon Sınıflarının ülkemizde bu alanda ilk 

olduğunu söylemek mümkündür. Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda 

genellikle uygulamalardan elde edilen sonuçların başarılı olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Yine bu çalışmalar kapsamında bazı okullar bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar 

bazı yarışmalarda önemli derecelerin elde edilmesini sağlamıştır. Okulumuzda 

yaptığımız çalışmalar sonucu girişimcilik boyutunda katıldığımız bir yarışmada 

Türkiye 2. si olduk. Şu an öyle bir konuma geldik ki roket yapım aşamasına 

ulaşmış ve bununla ilgili çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Alçak irtifa roket 

yarışmasıyla Teknofest etkinliğine katıldık.  

Özel ve devlet üniversiteleriyle ilişkilerimiz mevcut olup zaman içinde bu 

ilişkilerimiz geliştirmiş bulunuyoruz. STEM faaliyete geçtikten sonra 4 proje ile bu 

alandaki bölge finaline katıldık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, TÜBİTAK projeleri 

dışında önemli çalışmalara ön ayak oldu. Yapay zekâ çalışmaları konusunda ise 

şu an sadece eğitim aşamasındayız ve henüz ürün geliştirme aşamasına 

gelemedik. Gerekli destek alındığında alacağımız malzemeler ile bu konuda ürün 

geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda yazılım konusunda kendini geliştiren 

kişilerden destekler alıyoruz. Yapay zekâ konusunda ilerlemek için buna 

ihtiyacımız var. Programlama ve yazılımda online eğitim uygulama çalışmamız 

mevcut. Bu uygulama yapay zekâ konusunda gelişme ve ilerleme için gereklidir.  
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Gelinen aşamada sağlanan standartlar sonucunda bazı okullar STEM etiketi 

alarak proje okulu haline gelmiştir. Bu durum öğretmenlerde farkındalık 

oluşturarak öğretmenlerin STEM’le ilgili eğitim alıp belge almalarını da 

sağlamıştır. STEM etiketi öğretmenlere aynı zamanda belli sorumluluklar 

yüklemiş ve sonuçta gelinen aşamada bir süreklilik halinde faaliyetlerin 

güncellenmesi, niteliğinin artması ve elde edilen ürünlerin kalitesinin de giderek 

iyileşmesidir. Bu aynı zamanda yapılan çalışmalara standart sağlanması açısından 

da önemlidir. Adana ilinde bazı okullarda elde edilen bu sonuçlar, 

gerçekleştirilmekte olan çalışmalar kapsamında elde edilen başarılar açısından da 

önemli bir göstergedir.  

STEM eğitimlerine ilişkin gerçekleştirilecek olan çalışmaların verimli olabilmesi 

için öncelikle kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir.  Beyaz bayrak gibi inovasyon 

etiketli okulların oluşturulması gerekir. Bunun sağlanması durumunda bu 

okullardaki kalite, standart ve dolayısıyla başarı da artacaktır. Okul seçimi 

kriterleri arasında; 

1) Eğitimlerin üretim odaklı olması  

2) Sağlanan fiziki koşullar, müfredat ve diğer gereklilikler çerçevesinde 

patent alınmalı  

3) Çalışmalardan ürün üretimi olmalı  

4) Çalışmaların girişimcilik boyutu da dikkate alınarak ürün satışı 

düşünülmelidir.  

Kriterler belirlendikten sonra bu kriterleri sağlayan pilot okullarda gerekli olan 

çalışmalar başlatılır. Pilot okulların seçiminde okulların bu çalışmaya istekli 

olmaları da ayrıca önemlidir.  

STEM çalışmalarında mutlaka girişimcilik boyutu düşünülmelidir. Eğer 

çalışmaların girişimcilik yönü yoksa hedeflere, sonuçlara varma konusunda da 

eksiklik olacağı anlamı ortaya çıkmaktadır. Çünkü burada üretilen ürünlerin gelire 

dönüştürülmesi çok önemlidir.  

STEM eğitimlerinin bir diğer önemli faydası ise sosyal faydalarının olmasıdır. 

Okullarda gerçekleştirilen uygulamalarda bu somut çıktının elde dildiği 

gözlemlenmiştir. Örneğin içine kapanık öğrencileri burada yeteneklerini ortaya 

çıkarabilmekte ve sosyalleşme konusunda gelişim sağlamaktadırlar. 
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STEM Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Çözüm Önerileri: 

1. Dersin önemini kavratabilmek adına öğrencilere özel konferanslar düzenlemek 

ve bu tür etkinliklerin onların üzerinde maksimum etki bırakabilmesi için sunum 

öncesi ve sonrası örneklendirme çalışmaları yaparak öğrenciyi STEM aktivitelerine 

teşvik etmek. 

2. Materyal eksiklikleri bulunan kurumlarda çalışmakta olan ilgili kişilerin bu 

eksiklikleri tespit ederek yetkin kurumlarla irtibata geçmesi ve diğer 

laboratuvarlarla materyal ortaklığına gitmek.  

3. Öğrencileri, teorik bilginin yanı sıra gerek ekip gerekse bireysel anlamda pratik 

çalışmalara yönlendirerek yetkinlik artırma faaliyetine gitmek.  

4. Uygulamalı eğitim bazında yalnızca bu ders için hazırlanmış özel setler ile 

değil, öğretmenin hâkim olduğu bilimsel çalışmalarla da öğrencilere etkin bir ders 

deneyimi sunmak.  

5. Bu eğitimi veren öğretmenlerin yetkinliğini arttırmak için okullarda yapılmak 

üzere, ortak STEM çalışmaları ve etkinlikleri düzenlemek.  

6. En önemli maddelerden bir tanesi ise bu eğitim programının bir sınava tabi 

tutulmamasından dolayı dersin öğrenciler tarafından gereksiz görülmesi 

konusunda veliler ile birlikte toplantılar gerçekleştirilmesi ve velileri ders 

hakkında bilinçlendirmek.  

7. Dersin ciddiyetinin arttırılması ve bu eğitimin yaygınlaştırılması noktasında ilgili 

kurumlarca eğitim programlarının ve müfredatlarının bu eğitimi verecek kurumlar 

adına güncellemek. 

BB..  OOddaakk  GGrruupp  GGöörrüüşşmmeelleerrii:: 

Odak grup görüşmeleri kapsamında öğretmenler ve idareciler ile ayrı ayrı 

görüşmeler yapılmıştır.  

11.. ÖÖğğrreettmmeennlleerr  iillee  YYaappııllaann  OOddaakk  GGöörrüüşşmmeelleerr:: 

İl merkezi ile ilçe ve kırsal yerleşimlerdeki öğretmenlerin katılımıyla odak grup 

görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler neticesinde ortaya çıkan öneriler 

şöyle özetlenebilmektedir.  

STEM Öğretmenlerine İlişkin Öneriler:  
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 Programın ilk aşaması öğretmen eğitimleri olmalıdır. Buraya alanında 

yetkin öğretmenlerin atanması merkezin etkili olması, kabul ve rağbet 

görmesinde önemli rol oynayacaktır. 

 Eğitimcilerin çok yönlü olması öğrencilerin vizyonun geniş olmasına katkı 

sağlayacaktır. Bu konuda öğretmenlerin çok yönlü gelişimine katkı 

sağlayacak kişisel ve mesleki gelişim kursların verilmesi isabetli bir yöntem 

olacaktır.  

 Bir öğrencinin ufku öğretmenin ufku kadardır. Sınıf öğretmenleri bu 

anlamda işin önemli bir ayağını oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla bu konuda 

sınıf öğretmenlerinde farkındalık yaratmaya yönelik etkinlikler 

gerçekleştirilmelidir.  

 Öğretmenler için bu konuda bir teşvik sistemi getirilmesi de olumlu 

sonuçlar doğuracaktır. Örneğin STEM alanında belli bir seviyeyi geçen 

(üretim yapan) öğretmenlere ödül verilmesi motivasyonu ve verimliliği 

artıracaktır.   

 STEM merkezinde eğitmen kadrosu, yeterli sayıda ve alanında uzman 

yetkin öğretmenlerden oluşmalıdır. Oluşturulacak olan STEM Bilim 

Merkezi’nde öğretmenler yetkin ve donanımlı olmalıdır ve konuya ilişkin 

özel kurslarla, eğitim programları ile donatılmalıdır. 

 Donanımlı öğretmenler süreç içinde bir eğitici konumuna geleceklerdir. Bu 

yetkinliğe erişen öğretmenler aynı zamanda okullarda hem öğretmenlere 

hem de öğrencilere yönelik aktiviteleri düzenleyerek bu alanda duyarlılık 

ve kapasite geliştirmelidir. 

Öğrencilere İlişkin Öneriler: 

 Öğrenciler bu merkeze yönlendirilip buradaki eğitimlerin içeriği hakkında 

bilgi sahibi olmalı ve konuya ilgilerinin sağlanmalıdır.  

 
 Velilerin STEM eğitimlerine ilişkin algıları genellikle olumsuzdur.  Bazı 

veliler bu eğitimlerde çocuklarına oyun oynatıldığı düşünmektedirler, 

dolayısıyla velilere bu konuda bilgilendirme yapılması, öğrencilerin kursa 

katılımları konusunda engel çıkarmamaları veya teşvik etmeleri 

konusunda önemlidir.  
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 STEM kapsamındaki çalışmaların öğrenciler açısından cazip hale 

getirilmesi için yarışmalar ve projelerle desteklenmelidir. Böylece 

hedeflere daha kolay ulaşılması sağlanmış olunacaktır.  

 
 Bu merkezde öğrenci sayısının az olması, gerçekleştirilecek olan 

etkinliklerde kalite ve verimliliği artıracaktır. 

 
 Lise öğrencilerinin önceliklerinin üniversite sınavı olması nedeniyle bu 

etkinliklere katılımlarının düşük olması beklenmektedir.  

Genel Öneriler 

 Kurulacak olan merkezin azami düzeyde verimli olması için buradan alınan 

önerilerin yanı sıra ülkemizdeki iyi örneklerde irdelenerek ideal bir yapı 

oluşturulmalıdır.  

 
 Özel okullardaki STEM sınıfları model alınıp müfredata dayalı olarak 

uygulamaların yapılması da bir diğer yöntem olabilir.  

 
 STEM sorumlusu bir koordinatör belirleyip her okulda öğretmenlere 

bilgilendirme yapıp bu konuda farkındalık yaratılmalıdır. 

 Kurulacak olan merkezin “STEM KOORDİNASYON MERKEZİ” olarak 

işlevlendirilmesi en doğrusu olacaktır. Bu işin il genelinde yaygınlaştırılması 

önemlidir. Diyarbakır büyük bir il tek merkez çok anlamsız olabilir. Bunun 

için koordinasyonu sağlayacak merkez çok daha işlevsel ve etki düzeyi 

fazla olacaktır. Ayrıca deneyim edinmek isteyenler buradan 

yararlanabilirler. Bu merkez, öğrenci, öğretmen hem de veli bazında 

farkındalık rolünü de üstlenmelidir.  

 Kurulacak olan STEM ve Bilim Merkezinin bu alanda ücretli hizmet sunan 

özel okullardan farklı olarak hem öğretmenlere ve hem de öğrencilere 

hitap etmeli ve bu okullarda devamlılık asıl ilke olmalıdır.  

 
 Merkezin bir okulda açılması sıkıntılı olacaktır. Bunun için merkezin 

bağımsız bir alanda kurulması, uygulanabilirlik açısından daha sağlıklı bir 

eğitim ortamını sağlayacaktır.   
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 Kurulacak olan STEM merkezlerinden bir tanesi tam teşekkülü olmalıdır. 

Bunun dışında 2 tane daha küçük ölçekli merkez açılmalıdır. Açılacak olan 

tüm merkezler farklı yerlerde açılmalıdır. Farklı ve fazla sayıda merkezlerin 

açılması, öğrencilerin bu merkezlere kolay erişim sağlaması açısından 

önemlidir.  

 
 STEM konusunda 4 ana grup (okul öncesi-ilkokul-ortaokul-lise) belirlenip 4 

farklı merkez ilçede 4 farklı bina seçilip eğitim verilmesi bir diğer yöntem 

olabilir.  

 
 Sınıflar, 11 öğrenci ve 2 öğretmenle sınırlandırılmalıdır. Özellikle okul 

öncesi gruplarında yardımcı abla bulunmalı ve öğrencilere aperatif 

yiyecekler verilmelidir. 

 
 Okullarda yönetim kadrosunun değişmesi ile birlikte STEM gibi çalışmaların 

sürekliliği olmamaktadır. Yönetici bakış açısında göre bu eğitimler önem 

kazanmakta veya tamamen vazgeçilebilmektedir. Okul müdürlerinin ikna 

edilmesi ve söz konusu eğitimler konusunda farkındalık geliştirilmesi, 

yöneticilerin işe sahiplenmesi açısından önemlidir.  

 
 Sürdürebilirlik açısından ilimizde STEM Merkezi’ nin açılması çok önemli bir 

adım olacağı belirtilmektedir. Belirli bir merkezde belirli bir eğitmen 

kadrosu ile bu işin yapılması, sürdürülebilirliğin önemli diğer bir adımı 

olacaktır.   

 
 Kurulacak olan STEM Merkezi aynı zamanda öğretmenler içinde bir eğitim 

merkezi özelliğinde olacaktır. Konuya ilgi duyan öğretmenler buraya gidip 

hem deneyim hem de buradaki öğretmenlerden bilgi paylaşımı ve eğitim 

alacakları bir bölümde bu merkeze dahil edilmelidir. 

 
 Okullarda eğitim alanında kullanılacak eğitim materyallerinin tedariki 

konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Sürekli aynı donanım ve malzemeler 

ile çalışma yapmak çalışma alanını daraltmakta ve alandaki ilgi ve 

verimliliği de düşürmektedir. Bir STEM Merkezinin kurulması, okullardaki 

birimlerin bu konudaki riskleri ortadan kaldırması açısından da katkı 

sağlayacaktır. Merkezin başarıya ulaşması için bürokratik destek 

sağlanması bir diğer önemli konudur.  
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Diyarbakır iline bağlı Çınar ilçesinde STEM eğitimleri konusunda önemli sayılabilecek 

yol kat edilmiştir. İlçenin ortaokul grubunda 1 öğretmen ve Lisede 1 öğretmen bu 

konuda eğitim almıştır. Eğitimler sonrasında ise ekip projeler hazırlayıp bu kapsamda 

çeşitlik etkinlikler gerçekleştirmiştir. Hazırlanan proje ile ÇINARIN STEM BAHÇELERİ 

kurulmuş, bu eğitimi alan öğretmenler, kendi derslerinde STEM yöntemini 

uygulamaktadırlar. Mevcut durumda Çınar ilçesinde STEM etiketi almış 16 okul 

mevcuttur. Yöntem olarak STEM eğitiminde öncelik anaokullarına verilmiş olup bu 

çalışmalar ağırlıklı olarak bu okullarda yapılmaktadır. Önümüzdeki eğitim döneminde 

24 anaokulu öğretmenin daha STEM EĞİTİMİ alacağı planlanmaktadır. 

 Kurulacak STEM MERKEZİ bünyesinde, STEM uygulama taşıtının da tedarik 

edilmesi, bu alanda kırsal alanlarda ve ilçe okullarında da hizmet 

sunulmasını sağlayacaktır.  

 
 Taşımalı okullardaki öğrencileri merkezlere taşımak kolay olacaktır. Ancak 

öğrencilerin bu merkezi bir müze gibi ziyaretin anlamı olmayacaktır. İlgili 

öğrencileri belli bir kapasiteye erişecek duruma gelecek şekilde olanak 

sağlamak veya plan yapmak en doğrusu olacaktır.  

 
 Öğrencilere verilecek eğitimler tanıştırma ve devam eğitimi olmalıdır (Her 

iki gruba yönelik eğitimler, farklı eğitmenler tarafından yapılmaktadır). 

 
 Kurulacak merkezde okulda işlenen bir konu hakkında farklı bilim alanlarını 

içerecek şekilde etkinliklerinin yapılması, konunun kavratılmasında daha 

yararlı olacaktır. 

 
 STEM’ e sanat alanının da eklenmesi gerekir. 4 ana alanı içeren STEM’e 

sanatın eklenmesi ülkemizin sanat alanında gelişimine katkısı olacaktır.  

 
 Ülkemizde geliştirilmesi düşünülen beceri atölyelerin yerini, STEM 

Merkezleri veya STEM Sınıfları alabilir. 

 
 Yurt dışındaki konuya ilişkin örnekler irdelendiğinde STEM merkezine gelen 

öğrenciler, oluşturulan çeşitli atölyelerde doğayla iç içe olacak şekilde ve 

genellikle öğretmen olmadan yönlendirici levhalarla atölyelerde çalışma 

yapmaktadırlar. Burada yaptıkları çalışmaları kendileriyle birlikte eve 

götürmektedirler. Şehrimizde de kurulacak merkezde de bu tarz örnekler 

uygulanabilir. 
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Diyarbakır ilinin Merkez Kayapınar ilçesinde 35 öğretmen temel seviye STEM eğitimi 

almışlardır. Dolayısıyla Kayapınar ilçesinde 35 öğretmen eğitici konumundadırlar. 

Şimdiye kadar 3000’ e yakın öğrenci STEM eğitimlerine katılım sağlamıştır. Robotik 

kodlama ve 3D (3 boyutlu) kapsamında verilen eğitimlerde temel seviye eğitim 

(başlangıç eğitimi) 4 hafta sürmektedir. Her sınıfta 20-25 öğrenci mevcudu 

bulunmaktaydı. Başlangıç eğitiminde öğrenciler gözlenmekte olup en iyi öğrenciler 

ilave eğitimlere alınmaktaydı.8 okulda 3D YAZICI gönderildi, ancak bu yazıcıları etkin 

olarak kullanan sadece 3 okul oldu. Şu an 5 yazıcı âtıl durumdadır. Dolayısıyla 

okullara sadece eğitim materyallerini sağlamak yetmemektedir. Eğitim materyallerinin 

yanı sıra diğer koşullarında sağlanması işin esasını teşkil etmektedir.   

 İlimizdeki birçok okulda çeşitli projeler/kaynaklar ile STEM materyali 

alınmış ancak bunlar için gerekli olan sarf malzemesi veya tamamlayıcı 

malzeme olmaması nedeniyle kullanılamamaktadır. Bu konuda havuz 

oluşturulması ve ihtiyacı olan okullara bu malzemelerin sağlanması 

gerekmektedir. 

 
 STEM MERKEZİ, gelişime açık olup yenilenebilir ve günün şartlarına 

uygunluk taşımalıdır. Ayrıca burada mutlaka bir atık depolama ve 

dönüştürme alanı olmalı, çöp sıfır atık malzemeler kullanılması anlamlı 

olacaktır.  

 
 STEM merkezinde yapılacak çalışmaların alışveriş merkezlerinde 

sergilenmesi, toplumda konuya ilişkin farkındalığın oluşmasına katkı 

sağlayacaktır. 

 

22.. İİddaarreecciilleerr  ((YYöönneettiicciilleerr))  İİllee  YYaappııllaann  OOddaakk  GGöörrüüşşmmeelleerr::  

İl merkezi ile ilçe ve kırsal yerleşimlerdeki yöneticilerin katılımıyla odak grup 

görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

 
STEM Öğretmenlerine İlişkin Öneriler  

 STEM eğitimlerinin yeni gelişmekte olan bir alan olması nedeniyle bu 

konuda bilgisi olan öğretmen sayısı sınırlıdır. Bunun için öncelikli olarak 

yapılması gerekenlerin başında öğretmen eğitimlerine ağırlık verilmesi (3 

veya 6 aylık eğitimler) ve bu alandaki kapasitelerinin geliştirilmesi 

gerekliliğidir.  

 



Diyarbakır STEM ve Bilim Merkezi Fizibilitesi

28

Diyarbakır STEM ve Bilim Merkezi Fizibilitesi 

 
  

2288  

 Öğretmenlerin daha verimli olması için mutlaka istekli olan öğretmenler 

arasından seçim yapılmalıdır.  

 

 Lise gruplarına ilişkin verilecek olan STEM eğitimlerinin aynı zamanda 

öğrencilerin mesleki eğilimleriyle bağlantısının da kurulması, öğrencilerin 

meslek seçimlerine olumlu katkısı nedeniyle isabetli bir yöntem olacaktır.    

 

 STEM merkezinde kalıcı öğretmenler olmalıdır. Aidiyet duygusunun 

gelişmesi, eğitimde süreklilik ile bütünlük sağlanması açısından bunun 

sağlanması bir gerekliliktir.  

 

 Öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilecek olan eğitimlerin belli bir 

disiplin dahilinde gerçekleştirilmesi ve yetkin eğitimciler tarafından 

eğitimler verilmelidir. 

 

 Eğitim verilen her alanda öğretmenlerin bir araya gelip iş birliği yapması 

verilecek eğitimin kalitesini artıracaktır. 

 
Öğrencilere İlişkin Öneriler 

 Küçük yaş gruplarındaki öğrencilerin bu programlara kesinlikle dahil 

edilmesi ve buna yönelik sınıflar açılmalıdır. STEM merkezinde tüm yaş 

gruplarına hitap edecek ve kapsayacak şekilde eğitim verilmelidir. 

 
 Bütün öğrencilere ulaşmak yanlış olacaktır. Bu nedenle konuya ilgili olan 

öğrencilere ulaşmak daha verimli ve sonuç alıcı olacaktır.  

 
 STEM EĞİTİMİ okul öncesi eğitimi de kapsamalıdır. Geleceğin atası 

çocuklar sözünden geleceğimizi inşa etmenin yolu okul öncesidir. Okul 

öncesinde yaratıcılığın keşfedilip ortaokul ve lisede eğitim bazlı olmalıdır.  

 
 STEM eğitimleri ortaokul öğrencilerini hedefleyen bir eğitim baz alınmalıdır. 

Bu sağlandığı takdirde lise seçimlerine doğru yönlendirme ve seçim olur. 

Lise grupları için verilecek olan STEM eğitimleri ise mesleki eğitime 

yönlendirici şekilde olmalıdır. 
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 Okullarda çok zeki ancak yetenekleri yeterince değerlendirilmeyen 

öğrenciler mevcut. Bu öğrencilerin öğretmenleri tarafından belirlenip bu 

merkezlere yönlendirilmelidir.  

 
 Her öğrencinin farklı yetenekleri olabilir. Bütün yeteneklerin bir araya 

getirilip iş birliğine dayalı bir öğrenme ortamı yaratılmalıdır. Böylece 

öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme yetenekleri gelişir ve daha 

sorgulayıcı bir kişilik kazanırlar. Kapsayıcı olması açısından öğrenciyi tek 

bir disiplinle değil, farklı disiplin alanlarını keşfetmeleri sağlanmalıdır. 

Sınırlar koymadan öğrencileri farklı ilgi alanlarına yönlendirmek 

gerekmektedir.  

 
Genel Öneriler 

 Her okula STEM merkezlerinin açılması olanaklar dahilinde olmayabilir 

(fiziki mekân, araçlar, eğitimci vb). Bu nedenle kent geneline hizmet 

verecek bir STEM ve Bilim Merkezinin kurulması söz konusu olanağı 

olmayan okulların öğrencilerinin de buradan yararlanması açısından fırsat 

yaratacaktır.  

 
 STEM uygulama aşamasında okulda yapılan etkinliklerde de STEM 

konularına ilişkin uygulamaların var olduğunu fark ettik. Daha sistemli bir 

şekilde ders programında haftalık en az 1 ders saatinin STEM’e ayrılması 

yararlı olacaktır. 

 
 Kurulması planlanan merkezin okullara ulaşıp kendini tanıtması, merkezin 

daha aktif olmasını sağlayacaktır. 

 
 Özel okullar, olanakları itibariyle STEM eğitimlerini başlatmış 

bulunmaktadırlar. Dolayısıyla bu okullar konuya ilişkin belli düzeylerde de 

olsa tecrübeleri mevcuttur. Özel okulların tecrübelerinden yararlanılması 

kamu okullarında STEM eğitimlerinin daha verimli bir sistem dahilinde 

oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.  

 Kurulması planlanan merkezden azami düzeylerde yararlanım sağlanması 

için mesai saatinin dışında da belli saatlerde hizmet vermesi gereklidir. 

Burada nöbetçi öğretmen olmalıdır. 
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 STEM ve Bilim Merkezinin idari ve diğer hizmetlerinde devamlılık 

sağlanmalıdır. 

 Bu merkezler aynı zamanda öğretmenler için bir hizmet içi eğitim sağlama 

özelliği de olmalı ve aynı zamanda sürekli bir eğitim merkezi olmalıdır. 

 
 Merkez, etkinlik tabanlı bir merkez olmalı, öğrencilerin müzeye gezdirilir 

gibi götürülmemesi gerekir. Böyle bir yaklaşımın olması STEM merkezlerini 

amacından uzaklaştıracaktır. 

 
33.. TTeekknnoolloojjii  İİççiinn  YYaappııllaann  BBiirreebbiirr  GGöörrüüşşmmee (YYaassiinn  SSöönnmmeezz  GGöörrüüşşmmeessii))::    

Diyarbakır TEKNOKENT’ e yazılım şirketi sahibi, STEM ve robotik kodlama 

konusunda da hizmet veren Yasin Sönmez ile yapılan görüşmedir. Bu görüşmede 

ortaya çıkan sonuçlar ve değerlendirmeler şöyledir; 

STEM’ ler konusunda çalışmalarımız, bu konuda yaklaşık 10 yıllık deneyim sahibi 

Zülfü Genç hocamız ile birlikte 4 yıl Ankara’da 6 yıla Elâzığ ve Diyarbakır’da 

yaptığımız özel girişim ile devam etmektedir.  

Esasen STEM Merkezlerinin temel amaçlarından biri bilginin “deney yap 

atölyeleri” ile somutlaştırılmasıdır.  Her ilde STEM merkezi bulabilirsiniz. Ancak 

teknik alt yapısı güçlü ve literatüre konu olmuş merkez sayısı çok azdır.  

En önemli sorun eğitmen eğitimidir. Bu eğitimi verecek olan eğitmenlerin ise MEB 

onaylı sertifika sahibi olması gerekmektedir. Bu eğitimler halk eğitimlerce açılan 

160 saatlik tek bir modül ile de verilebilmektedir. Ancak STEM merkezlerindeki 

müfredatı tek bir modül ile sınırlı olmadığından bu eğitimler yeterli olmamaktadır. 

MEB’in buna yönelik bir alt yapı geliştirmesi önemlidir.  

STEM’ in içinde birçok farklı modül bulunmaktadır. Bunlar; akıl zeka oyunları, 

deney yap, oyunla öğrenme, uzay, Legolar ile tasarım, robotik kodlama vb. dir. 

Türkiye’deki en iyi STEM Merkezi’nin İskenderun’da olduğunu 

değerlendirmekteyiz. Açılacak STEM Merkezinde; 

- Atanacak idarecinin, öğretmenin niteliği,  

- Merkezin müfredatı ve özellikle okul öncesi eğitimin ilişkilendirilmesi,  

- İzlenebilir ve sürdürülebilir bir yapının durumu,  

- STEM Merkezinin donanımsal altyapısı, 

- Çarpan etkileri değerlendirmesi ve akademisyenlerin desteği,  
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Konularında gerekli değerlendirmelerin detaylı yapılması ve iyi planlanması 

önemlidir. Yapılan görüşme çerçevesinde yapılan değerlendirme ve öneriler ise 

şöyledir:  

STEM Merkezlerinde verilen eğitimin en önemli ayağını okul öncesi eğitim 

oluşturmaktadır. Bu husus projeye dahil edilmemiştir. Ancak; 

Öneri-1: Eğitici eğitimi konusunda kapsamlı bir modül oluşturulması, 

Öneri-2: Okul öncesi eğitim müfredatının STEM ile uyumlu ve doğru hazırlanması 

önemlidir.  

Öneri-3: Yönetici ve öğretmenin niteliği STEM Merkezinin başarısını önemli ölçüde 

etkilediğinden kriterler ve eğitici eğitimleri planlanmış ve belirlenmiş olmalıdır.   

Öneri-4: Tüm bunlar ile birlikte iyi bir izleme sistemi ile sürdürülebilir, işlevsel bir 

yapının ortaya konulması oldukça önem arz etmektedir.  

Öneri-5: Müfredat önerisi olarak fizibilite ekinde sunulan bilgi dokümanı 

değerlendirilebilir.  

CC.. KKaayynnaakk  TTeemmiinnii  İİllee  İİllggiillii  DDeeğğeerrlleennddiirrmmee::  

STEM sınıflarının oluşturulmasında işin bir diğer önemli boyutunu ise 

oluşturulacak olan İnovasyon sınıflarının donanımı ve eğitim materyalleri 

oluşturmaktadır. Sınıfların oluşturulmasında ön plana çıkan konuların başında ise 

kaynak temini olmaktadır. Birçok okulun kaynak temini konusunda sıkıntıları 

mevcut olup oluşturulması planlana sınıflar için kaynak arayışına girmektedirler.  

Sağlanan kimi kaynaklar İl Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesi veya okul bütçesinden 

kaynağın temin edilmesi yöntemidir. Ancak birçok il müdürlüğü veya okulun söz 

konusu sınıfların oluşturulması için kaynağı mevcut değildir.  

Diğer hazırlıklarını tamamlayıp sınıf donanımı aşamasına gelen okullarda kaynak 

temini için arayışlar başlamaktadır. Bu konuda özellikle okulun kaynak temini için 

çaba sarf etmesinin yanı sıra İl Milli Eğitimden ilgili birim kaynak temini 

arayışında destekler sunmaktadır.  

Bu alanda kaynak sağlanabilecek bir diğer olanak ise TÜBİTAK 4007 projeleridir.  
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Destek temininde esas olan konuların başında konuya ilişkin detaylı bir dosyanın 

hazırlanmasıdır. Bu yapıldığı takdirde kaynak sağlama işi nispeten 

kolaylaşmaktadır. Hazırlanan dosyada özellikle STEM eğitimlerinin öğrencilere 

sağlayacağı somut yararlar üzerinde durulması isabetli olacaktır.  

Sınıfların oluşturulması ve gerekli donanıma yeterli kaynak sağlanmasında 

kaynak talebinde bulunulan kamu kurumları (TSO ve OSB’lerde dâhil olmak 

üzere), özel sektör veya hayırseverlere detaylı bir dosya ile başvuruda bulunmak 

önemlidir.  

Bir diğer önemli kaynak sağlayıcı kişi de okulların mezunlarıdır. Okullardan 

mezun olan ve ekonomik durumu iyi olan kişilere ulaşılması durumunda söz 

konusu sınıfların oluşturulmasında destek sağlayabilmektedirler.  

Kimi okullarda ise olanaksızlıklar nedeniyle sınıflar açılmakta ve sınıflarda asgari 

düzeylerde zorunlu olan donanım sağlanmakta ve zaman içinde sınıfın 

ihtiyaçlarının tamamı projelerden veya kaynak sağlayıcı diğer kişi veya 

kurumlardan sağlanmaktadır.  

Bazı okulların inovasyon sınıfları ise okulun kendisi farklı kaynaklar yaratarak 

kurmuştur. Sınıfın düzenlenmesi için kermes düzenlenmiş ve kimi 

hayırseverlerden yardım alınmıştır. Ayrıca bir kısım destek se il müdürlüğünden 

sağlamıştır. Bu tür okullarda ilk açılan sınıflar peyderpey tamamlanarak tam 

donanımlı hale getirilmiştir.  

AB programları da bu konuda destek sağlayabilecek kurumlar arasında yer 

almaktadır. Ulusal Ajans projeleri bu çerçevede değerlendirilebilecek projeler 

arasında yer almaktadır. Adana ilinde Adana Anadolu Lisesi tarafından AB-STEM 

İnovasyon projesi uygulanmakta ve bu çerçevede 4 AB ülkesi ile ortak 

çalışılmaktadır. Bu proje çerçevesinde okullar AB ülkelerindekiler deneyimlerini ile 

paylaşıyorlar. Okulumuzun geldiği seviye diğer AB ülkelerine rehberlik 

yapabilecek seviyeye gelmiştir.  

DD.. SSoonnuuççllaarr  ((ÖÖnneerriilleenn  MMooddeell  vvee  YYaakkllaaşşıımm  EEssaassllaarrıı))::    

Fizibilitenin ilgili bölümlerinde detaylandırılan ve yönetici özetinde vurgulanan 

sebeplerle günümüzün önemli eğitim yaklaşımlarından biri olan STEM eğitim 

yaklaşımın ilimizde bir merkezde hayata geçirilmesinin elzem ve önemli olduğu 

değerlendirilmiştir. Yapılan ziyaretler, görüşmeler, fiziki, teknik ve ekonomik 
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analizlerin neticesinde gerekli fon sağlanması halinde ilk etapta belirlenen binanın 

eğitime uygun olarak tadilatı yapılabilecektir. Tadilatın ardından tasarım ve 

beceri, robotik ve kodlama, maker, mekatronik vb. atölyelerin oluşturulması, 

bunlara ilaveten idari alan ve eğitici eğitim salonu düzenlenerek gerekli 

donanımların temin edilmesi durumunda Diyarbakır STEM ve Bilim Merkezi 

kurulabilecektir. Eğiticilerin eğitiminin ve idarecilerin belirlenmesinin ardından 

merkezin eğitimlere başlaması söz konusu olabilecektir. Ülkemizde STEM eğitim 

modelinin uygulamaya konması için eğitimler veren çok sayıda özel ve üniversite 

alt kuruluşu bulunmaktadır. Örneğin; https://stemokulu.weebly.com/ . İstanbul Aydın 

Üniversitesi bu konudaki eğitimleri vermeye devam etmektedir. Bu merkezin 

uygulama süreci için ön görülen modelde ön plana 3 ana yaklaşım şöyledir:  

11.. SSTTEEMM  ççaallıışşmmaallaarrıınnıınn  bbiirr  mmeerrkkeezz  ddââhhiilliinnddee  yyüürrüüttüüllmmeessii::    

Bu yaklaşımda bir STEM ve Bilim Merkezi kurularak ilgili tüm birimler/sınıflar ve 

gerekli olan donanım sağlanarak tam teşekkülü bir merkez oluşturulur. Kurulan 

merkeze ilgi duyan öğrenciler, konuya ilişkin bilgi edinme veya farkındalık 

oluşturma amacıyla gelir. Okullardan bu merkezlere günlük ziyaretler 

gerçekleştirilir. Bu merkezlerde tatil dönemlerinde (özellikle sömestr ve yaz 

tatillerinde) 2-3 haftalık dönemler halinde kayıtlı öğrenciler alınarak grup 

niteliğine göre sınıflarda eğitim verilir.  

Bu merkezde her sınıf için farkı disiplinlerde eğitimciler olur ve okulun ayrı bir 

yönetimi ve bütçesi mevcuttur. Bu merkezlerin bir diğer özelliği ise 

yerleşimlerdeki tüm okullar için bu alandaki eğitimcilere/ilgi duyan öğretmenlere 

eğitim vermektir. Bu merkezler aynı zamanda okullarda oluşturulacak olan 

inovasyon sınıfları için bir nevi danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.  

22.. SSTTEEMM  hhaazzıırrllııkk  vvee  yyöönnlleennddiirrmmee  ççaallıışşmmaallaarrıı  kkaappssaammıınnddaa  ookkuullllaarrddaa  İİnnoovvaassyyoonn  

ssıınnııffllaarrıı  oolluuşşttuurruullmmaassıı::  

Okulların kademelerine göre (ilkokul, ortaokul veya lise) inovasyon sınıf/sınıfları 

oluşturulur. Bu şekilde okulda konuya ilgi duyan öğrenciler bir süreklilik halinde 

bu sınıflardan yararlanır. Sınıflardan sorumlu, planlama ve sınıf yönetimini yapan 

bir veya birden fazla öğretmen mevcuttur. Öğretmenler öğrencilere eğitimler 

vermenin yanı sıra rehberlik de etmektedirler.  

Bu yaklaşım konusunda eğitimcilerin görüşü, eğer eğitimler bir süreklilik halinde 

sağlanamaz ise öğrencilerin bu alanda üretime geçmelerinin kısıtlanacağı 
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yönündedir. Okullarda bu inovasyon sınıflarının tercih edilmesinin nedeni 

öğrencilerin sürekli yararlanma konusunda erişim sağlamasıdır.  

 
33.. SSTTEEMM  mmeerrkkeezzlleerrii  vvee  İİnnoovvaassyyoonn  ssıınnııffllaarrıınnıınn  eeşş  zzaammaannllıı  kkuurruullaarraakk  bbiirrbbiirriinnii  

ddeesstteekklleeyyeecceekk  ççaallıışşmmaallaarr  ggeerrççeekklleeşşttiirriillmmeessii  vvee  bbuu  şşeekkiillddee  ççaallıışşmmaallaarrıınn  ddaahhaa  

eettkkiinn  bbiirr  şşeekkiillddee  yyüürrüüttüüllmmeessiinnii  öönnggöörreenn  yyaakkllaaşşıımm:: 

Bu yaklaşımda İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde STEM ve Bilim Merkezi 

kurulmaktadır. Bu merkezin 1.maddede belirtilen şekilde bir rolünün olmasının 

yanı sıra yine belirtildiği gibi inovasyon sınıflarına destek sunmaktadır. Destek 

işlevi ise öğretmen eğitimleri ve okullarda oluşturulacak olan sınıfların olanaklar 

dâhilinde ideal olarak yapılandırılması ve donanımı konusunda katkı sağlanması 

şeklindedir. Merkezler aynı zamanda bu sınıflardaki öğretmenlere eğitim 

vermekte, müfredat oluşturulmasında da destek sunmaktadır.  

Olanakların mevcut olması durumunda maksimum verimliliği sağlamak için her 

iki yapının bir arada olması ön plana çıkan bir öneri olmaktadır. Genellikle İl Milli 

Eğitim Müdürlükleri bünyesinde önce STEM Merkezi kurulumu gerçekleştirilmekte 

ve sonrasında okullarda inovasyon sınıfları oluşturulmaktadır.  

Gerek STEM Merkezi gerekse İnovasyon sınıfı olarak kurulsun başarının anahtarı 

olarak ön plana çıkan konular; 

* Okul idaresinin söz konusu çalışmalara destek sunması 

* Öğretmenlerin kapasitelerinin yeterli olması, aynı zamanda bu alanda 

gelişime açık ve gönüllü olmaları 

* Öğrenci seçimlerinin iyi yapılması/ bu alana ilgi duyan öğrencilere 

ulaşılması 

* Eğitim müfredatlarının öğrenci kapasitesi ve ilgisine uygun bir şekilde 

oluşturulması  

* Konuyla ilgili yarışmalar, gelişmeler ve projelerden yararlanmaları için 

öğretmenlerin çaba göstermesi 

* Okul/sınıfların yapılacak çalışmalara yeterli donanım ve eğitim 

materyallerini sağlanacak olmasıdır. 
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33..  PPRROOJJEENNİİNN  TTAANNIIMMII  VVEE  KKAAPPSSAAMMII (projenin adı, amacı, türü, teknik içeriği, 
bileşenleri, büyüklüğü, uygulama süresi, uygulama yeri veya alanı, proje çıktıları, ana 
girdileri, hedef aldığı kitle ve/veya bölge, proje sahibi kuruluş ve yasal statüsü, yürütücü 
kuruluş) 
 

Fizibiliteye konu projenin temel bilgileri aşağıdaki tabloda özetlenmiş olup, 

amaçlar, çıktılar içerik ve faaliyetler ise tablo sonrasında detaylandırılmıştır.  

SSıırraa  KKaappssaamm  AAççııkkllaammaa  

11  PPrroojjee  AAddıı    Diyarbakır STEM ve Bilim Merkezi Fizibilitesi  

22  TTüürrüü    Fizibilite Desteği (Ajans Projesi) 

33  UUyygguullaammaa  SSüürreessii    7 Ay 

44  UUyygguullaammaa  YYeerrii  vveeyyaa  AAllaannıı    Diyarbakır  

55  HHeeddeeff  KKiittllee  vvee  //  vveeyyaa  BBööllggee  

 Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Ar-Ge Birimindeki proje ekibi   

 Okullarda veya açık öğretimden devam 
eden tüm öğrenciler, 

 İlimizdeki tüm bilim, teknoloji, 
mühendislik alanına ilgi duyan kişiler, 

 Tüm okullarımızdaki öğretmenler, 
idareciler 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
 Yakın illerdeki okulların öğrencileri, 
 Öğrencilerin velileri, 
 İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar, 
 İlimize gelen iç-dış turistler, 

ziyaretçiler, 
 Ram’ lar, 
 BILSEM öğretmen ve öğrencileri 
 TRC 2 Bölgesi  

66  PPrroojjee  SSaahhiibbii  KKuurruulluuşş  Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

77  YYüürrüüttüüccüü  KKuurruulluuşşuunn  SSttaattüüssüü  Kamu Kurumu 

TTaabblloo  11::  Proje Temel Bilgileri Tablosu 

 
Projenin, Milli Eğitim Bakanlığı ve ulusal plan programlar ile ilişkilendirilen genel 

ve özel amaçları şöyledir: Diyarbakır ilinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

tahsis edilecek olan bir binada gerekli düzenlemeler yapılarak ilk, orta ve lise 

öğrencilerinin yararlanacağı bir STEM Merkezi açılması planlanmaktadır. 

Kurulacak olan Bilim ve STEM Merkezinde, Millî Eğitim Bakanlığının 100 Günlük 

Eylem Planında da belirtilen;  
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∼ Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans 

oranı artırılacak. 

∼ Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerin ilgi, 

yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir 

sistem kurulacak. 

∼ Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler 

belirlenecek, destekler buna göre sağlanacak. 

∼ Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle işbirliği 

güçlendirilecek. 

∼ Ölçme ve değerlendirme sistemini uluslararası sıralamalarda yükseltmek 

için gereken adımlar atılacak maddelerini hayata geçirecek uygulamalar 

düzenlenecektir. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen STEM Eğitimi Eylem Planının aşağıdaki 

adımlardan oluşmaktadır: 

a) STEM Eğitimi merkezinin kurulması, 

b) Bu merkezlerde üniversitelerle iş birliği içerisinde STEM eğitimi 

araştırmalarının yapılması, 

c) Öğretmenlerin STEM eğitim yaklaşımını benimseyecek şekilde 

yetiştirilmesi, 

d) Öğretim programlarının STEM eğitimini içerecek biçimde güncellenmesi, 

e) Okullardaki STEM eğitimi için öğretim ortamlarının oluşturulması ve ders 

materyallerinin sağlanmasıdır.  

Tüm bilgiler ışığında: Eğitim Kalitesinin Arttırılması ve İnsan Kaynakları Niteliğinin 

İyileştirilmesi hedefine erişilmesi amaçlanmaktadır.  

İlimizde veya TRC2 bölgemizde şirketlerin, Ar-Ge yaparak ve risk sermayesi 

sağlayarak yenilikçi bir ortam oluşturmada oynadıkları önemli rolü devam 

ettirerek STEM eğitimine yatırım yapmak konusunda daha aktif rol almaları ve 

STEM becerilerini destekleyerek küresel rekabet adına gerekli adımları atmaları 

gerekmektedir. Bununla bağlantılı olarak STEM iş alanlarının artmasını 
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sağlayacak çalışmaların hızlanarak devam etmesi de önemlidir. STEM ve Bilim 

Merkezinin hayata geçirilmesiyle Milli Eğitim Bakanlığının STEM eğitimi eylem 

planının da gerçekleşmesi sağlanacaktır. Bu sebeplerle proje çalışmaları 

çerçevesinde;  

∼ Dünyadaki ve ülkemizdeki bilimsel ve teknolojik alanlardaki bilgi ve 

becerilerin takip edilmesi, 

∼ Öğrencilerin bu gelişim-değişimden geri kalmaması,  

∼ Bilimin öğrenciler tarafından doğru şekilde öğrenilmesi ve yeteneklerini 

geliştirmesi açısından katkı sağlanması, 

∼ Kurulacak olan STEM ve Bilim merkezi için ulaşılabilir ve hareketli bir 

bölgeden uygun bir merkez binası belirleyip gerekli uygunluk fizibilite 

çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan temel faaliyetler:  

∼ STEM ve Bilim Merkezinde Başarılı Bir Model Oluşturmak İçin Çalışmaların 

Yapılması 

∼ STEM ve Bilim Merkezi İçin İyi Uygulama ve Merkezlerin Araştırılması 

∼ Kurulması planlanan STEM ve Bilim Merkezi için Altyapı ve Mimari 

Düzenlemeler ile İlgili Çalışmalarının Yapılması 

∼ Tanıtım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi  

∼ Nihai Raporun Hazırlanması 

Elde edilmesi beklenen sonuçlar ve somut çıktılar ise: 

 Kurulması düşünülen STEM ve Bilim Merkezine ilimizde ne derece ihtiyaç 

duyulduğu ve yaratacağı etki ile ilgili Literatür Araştırması ve Odak Grup 

Görüşmeleri yapılacak, ihtiyaç analizi ve gereklilikler ortaya çıkarılacaktır.   

 Ülkemizde kurulan ve faaliyet gösteren STEM ve Bilim Merkezlerinin 

bulunduğu illerle ilgili kaynak araştırması yapılacaktır. Tüm detayları ile 

gereklilikler ve sistem konusu irdelenecektir. 
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 İyi uygulama yapmış olan diğer örnekler, merkezler ziyaret edilerek 

kurulması düşünülen STEM ve Bilim Merkezi için uygun standartlar tespiti 

söz konusu olacaktır. Bu amaçla Adana ve Şanlıurfa illerindeki STEM 

merkezleri ziyaret edilecektir. 

 Kurulması planlanan STEM ve Bilim Merkezi için altyapı ve mimari 

düzenlemeler ile İlgili çalışmalar yapılacaktır.  

 Fizibilite çalışması sonucunda açılması planlanan STEM ve Bilim merkezi 

için şehir merkezinde, ulaşımı kolay, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin 

canlı olarak yapıldığı hareketli bir bölgede bina temini yapılmış olacak ve 

mimari iç restorasyon ile çevre peyzaj tasarımı hazır hale getirilecektir. 

 
44..  PPRROOJJEENNİİNN  AARRKKAA  PPLLAANNII  

ii..  SSoossyyooeekkoonnoommiikk  DDuurruumm  ((ggeenneell,,  sseekkttöörreell  vvee//vveeyyaa  bbööllggeesseell))  

Fizibiliteye konu STEM ve Bilim Merkezinin Diyarbakır ilimizde hayata geçirilmesi 

planlanmıştır. Bu bağlamda yatırımın yeri olan Diyarbakır ilimiz hem genel 

çerçevede sosyo-ekonomik açıdan, hem de bölge (TRC2) düzeyinde 

değerlendirmeye konu edilmiştir.  

Diyarbakır:  

Kamuda en son ilgili bakanlık (Mülga Kalkınma Bakanlığı) tarafından yapılan 

Sosyo-Ekonomik Gelişim (SEGE) araştırmasına göre Diyarbakır ilimiz 81 il 

içerisinde 67’ nci sırada yer almıştır.  

İİlllleerr  
KKaallkkıınnmmaa  BBaakkaannllıığğıı    

SSEEGGEE  22001111    
İİnnddeekkss    BBööllggee  

İstanbul 1 4,5154 TR10 
Ankara 2 2,8384 TR51 
İzmir 3 1,9715 TR31 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 
DDiiyyaarrbbaakkıırr   6677 --11,,00001144 TTRRCC22 

. . . . 
Muş 81 -1,7329 TRB2 

TTaabblloo  22::  Diyarbakır İli Sosyo-Ekonomik Gelişim (SEGE) Durum Tablosu 
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Diyarbakır ilimiz işsizlik oranı bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde ve 

işsizlik oranının en yüksek olduğu iller arasında yer almaktadır. Hızlı nüfus artışı 

ve köyden kente göç, işsizlik sorununu derinleştirmektedir. TUİK tarafından en 

son 2013’te yayınlanan ilin işsizlik oranı %17-18 civarında iken aynı dönemde 

Türkiye’nin işsizlik oranı %9,7 olarak ilan edilmiştir. Güncel olarak Türkiye’nin 

işsizlik oranı %14,7 ye yükselmiştir. Bu durumda ilin veya bölgenin işsizlik 

oranının aynı olması halinde bile yine ülke ortalamasının üzerinde olduğu 

değerlendirilmektedir. Nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ile bölgede daha da 

derinleşen istihdam sorunu, yoksulluk ve göç temelinde sosyal sorunlara neden 

olmaktadır. Bölgenin beşerî ve sosyal gelişmişlik göstergeleri, Türkiye’nin birçok 

bölgesinden geri durumdadır. Buna karşın genç nüfus yüksektir. Karacadağ 

Kalkınma Ajansının yayınladığı veriler doğrultusunda 30 yaş altında genç nüfus 

oranı %62 düzeyindedir.  

62%
38%

Genç Nüfus Durumu (Diyarbakır)

30 Yaş Altı (Genç) Nüfus

30 Yaş Üstü Nüfus

 Kaynak: Karacadağ Kalkınma Ajansı 

ŞŞeekkiill  11:: Diyarbakır'ın Genç Nüfus Oranı Grafiği 

Genç nüfus potansiyeli güçlü ve işsizliğin yüksek olduğu ilimizde gençlerin eğitim, 

iş ve girişimcilik noktasında İnovasyona dayalı eğitimler ve destek verecek 

mekanizma ve kurumsal yapılara ihtiyaçları ortadadır. Sosyal açıdan gelişim aynı 

zamanda ekonomik gelişim ile paralel şekilde sağlandığı ve politikalar bu yönde 

geliştirildiğinde il ve bölge önemli potansiyeli değerlendirebilecektir. Son yıllarda 

ekonomik açıdan bölgede pozitif yönde hareketlilik devam etmektedir. Mevcut 

durumda ilin tarımsal gelir faaliyetleri ise 4,4 Milyar TL’dir. İhracat durumu ise 

Ajansın hazırladığı raporda Türkiye ve Diyarbakır perspektifinden şöyle 

özetlenmiştir.  

Türkiye’nin 2018 yılı ihracatı, önceki yıla göre %7’lik artış ile 168 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Son 10 yılın ihracat rakamlarına bakıldığında, Türkiye 

ihracatı global ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılı ve küresel ekonomik 

daralmanın yaşandığı 2015 ve 2016 yılları hariç genelde artış eğiliminde 
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olmuştur. Diyarbakır ihracatı da 2013 yılına kadar Türkiye ortalamasının çok 

üstünde bir artış ivmesi ile ihracatını artırmış ancak bu yıldan sonra komşu 

ülkelerde yaşanan olaylar ve belirsizlikler nedeniyle 2016 yılına kadar ihracatı 

sürekli olarak düşüş göstermiş ve 2016 yılı sonrasında ülke ihracat artışına 

paralel olarak artmaya başlamıştır. 2018 yılı ihracatı ise önceki yıla göre %6,7’lik 

bir artış ile yaklaşık 211 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak halen 2013 

yılındaki 281 milyon dolar seviyesinin %33 gerisindedir. Türkiye’nin ve 

Diyarbakır’ın ihracatı yıllar itibariyle karşılaştırıldığında, Diyarbakır’ın ihracatının 

genel olarak Türkiye ihracatının artış ve azalışına paralel seyir gösterdiği ancak 

Diyarbakır ihracatının artış ve azalış hızlarının daha fazla olduğu görülmektedir 

Dış ticaret dengesi Türkiye'de negatifken, Diyarbakır ilinde pozitif değerde 

kalmakta ve yıllar itibariyle genel olarak pozitif yönde artmaktadır. Aşağıdaki 

tabloda görüldüğü gibi, 2018 yılında Türkiye'de 55 milyar dolar dış ticaret açığı 

varken, Diyarbakır ili, yaklaşık 128 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. 

 
 Kaynak: Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Dış Ticareti 2018 Raporu  

TTaabblloo  33::  Diyarbakır İli ve Türkiye 2018 Yılı İhracat Gelirleri Tablosu 

 

 

 

 
  Kaynak: Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Dış Ticareti 2018 Raporu  

TTaabblloo  44::  Diyarbakır İlinin Türkiye İhracatındaki Yeri Tablosu 
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TRC2 Bölgesi:  

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizi kapsayan TRC2 Bölgesinin yaklaşık toplam 

nüfusu 3,7 milyondur. 2017 TÜİK İşgücü verilerine göre işsizlik oranı Türkiye 

geneli %10,9 iken, TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesi ise 13,8 işsizlik oranıyla 

Düzey 2 bazında 26 bölge arasında işsizlik oranın en yüksek olduğu 5. Bölge 

olmuştur.  

Bölge okullaşma oranları okul öncesinde %42, ilköğretimde %98,8, 

ortaöğretimde %42 seviyesindedir. Bu değerlerin Türkiye ortalaması sırasıyla 

%44, %98,6, %67 düzeyindedir. 

Bölgede 30 yaş altı genç nüfus ise %65 oranındadır. Genç nüfus potansiyelinin 

çok yüksek olduğu bölge; eğitim, ekonomik yatırımlar ve girişimcilik için verilecek 

destekler, oluşturulacak mekanizma ve kurumsal yapıların değerlendirilmesi 

noktasında güçlü bir potansiyele sahiptir. Eğitim ve girişimci destekleme 

yatırımlarının ekonomik gelişmelere paralel ve destekler nitelikte olması önem 

taşımaktadır. Bölgenin ekonomik gelişimi son 10 yılda hızlanmıştır. Halihazırda 

ihracat ve yatırımlar devam etmektedir.  

Bölgenin (TRC2 bölgesinin) mevcut ihracatı Ajans verilerine göre 355 Milyon 

Dolar olup, bölgeden 61 farklı ülkeye ihracat yapılmaktadır. Aynı zamanda 

Türkiye’nin en büyük 4. tarım arazisi konumundaki bölge önemli ölçüde tarım 

gelirlerine sahiptir. Şanlıurfa ve Diyarbakır illerini kapsayan bölgede tarımsal 

faaliyet gelirleri 10,4 Milyar TL ye ulaşmıştır.  

iiii..  SSeekkttöörreell  vvee//vveeyyaa  BBööllggeesseell  PPoolliittiikkaallaarr  vvee  PPrrooggrraammllaarr  

Fizibiliteye konu güncel eğitim yaklaşımı ve bu yaklaşımın hayata geçirileceği 

STEM ve Bilim Merkezi için eğitim sektöründe ve bölgesel program ve 

politikalarda durum şöyledir. 

Millî Eğitim Bakanlığının oluşturduğu strateji ve vizyon belgelerinde, orta vadeli 

(2023) hedef plan ve programlarında dijital teknolojiye ve bilimsel deneye dayalı 

eğitim hedefleri ortaya konmuştur. MEB in 2023 Vizyon Belgesinde;  

“Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik Ve Beceri Destekli Dönüşüm” esas hedefinin 

altında “Hedef 1: Dijital İçerik ve Becerilerin Gelişmesi̇ İçin Ekosistem Kurulacak” 

ve “Hedef 2: Dijital Becerilerin Geliştirilmesine Yönelik İçerikler Üretilecek ve 
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Öğretme Eğitimleri Yapılacak” şeklinde hedefler belirlenmiştir. Ayrıca “Temel 

Eğitim” başlığı altında “Yenilikçi̇ Uygulamalara İmkân Sağlanacak” esas hedefi 

ortaya konmuştur. Bu hedefin altında “OOkkuullllaarrıınn,,  bbööllggeelleerriinnddeekkii  bbiilliimm  mmeerrkkeezzlleerrii, 

müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri 

artırılacaktır.” Alt hedefi yer almaktadır. Aynı vizyon belgesinin alt detaylarında; 

“Türkiye’de öğrenme süreçlerinde teknoloji desteği konusunda bilhassa altyapı 

anlamında ciddi çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Altyapı çalışmaları önümüzdeki 

dönemde hızını kesmeden devam edecek ve tüm okullarımızın teknolojik 

imkânları daha fazla iyileştirilecektir. İlerleyen süreçte içerik ve nitelik yönelimli 

bir bakış açısıyla, çocuklarımızın bilişim teknolojilerini çevrimiçi ve çevrimdışı 

ortamlarda “üretim”, “sorunlara çözüm geliştirme” ve “hayallerini hayata 

geçirme” aracı olarak kullanmaları hedeflenmektedir.  

Bunun yanında fizibilitenin çeşitli bölümlerinde detayları verilen Millî Eğitim 

Bakanlığı STEM Raporu ve ilgili diğer kesimlerin (STK, iş dünyası vb.) raporları 

incelendiğinde eğitimde bilim ve teknolojiye dayalı sistemlerin yaygınlaştırılması 

gerekliliği ve ihtiyacı net olarak ortaya konmuştur. Bu konuda sonraki bölümlerde 

(özellikle politika ve programlara uygunluk gibi bölümlerde) detayları verilen orta 

ve uzun vadedeki eğitim hedefleri sektör ile ilgili çalışmaları ve hedefleri net bir 

şekilde ortaya koymaktadır. Örneğim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 

Strateji Ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı, 2019-2023 dönemini kapsayan güncel 

“On Birinci (11.) Kalkınma Planı” nda; fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve 

matematik disiplinleri ile entegre eğitim yaklaşımlarının önem kazandığı ve bu 

yaklaşıma dayalı eğitimin destekleneceği net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu 

bağlamda fizibiliteye konu merkez ile ulusal düzeydeki sektörel program ve 

politikalardaki hedefler örtüşmektedir.   

Bölgesel düzeyde hazırlanan plan ve programların başında Karacadağ Kalkınma 

Ajansının TRC2 Bölgesi (Diyarbakır- Şanlıurfa) için hazırladığı “Bölge Planı” 

(2014-2023) ana eksenlerinden biri olan “Beşerî Gelişme Ve Sosyal Sermaye” 

ekseninde eğitim sektörel olarak detaylı şekilde irdelenmiş, ilgili bölgesel planda 

sektöre ilişkin hedefler ortaya konmuştur (Bkz. Bölgesel Planlarla Uygunluk).   

Özetle detayları uygunluklar bölümünde verilen gerek bölgesel gerekse ulusal 

plan ve programlarda “Eğitim” için sektörel ve beşerî kalkınma bakımından hedef 

ve stratejiler belirlenmiş durumdadır.  
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iiiiii..  KKuurruummssaall  YYaappııllaarr  vvee  YYaassaall  MMeevvzzuuaatt  ((tteeşşvviikk  vvee  YYİİDD  mmeevvzzuuaattıı  ggiibbii))  

Fizibiliteye konu STEM eğitim yaklaşımı ve Diyarbakır’da STEM ve Bilim Merkezi 

kurulması ve desteklenmesi sürecinde ilgili kurumsal yapılar; 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

2. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

3. Okullar  

4. Üniversiteler  

5. Eğitim İle İlgili Faaliyet Gösteren STK’lar  

6. Diğer STEM Merkezleri  

Fizibiliteye konu STEM ve Bilim Merkezinin sunacağı eğitim hizmetleri 

değerlendirildiğinde eğitim ile ilgili yürürlükte olan veya MEB resmi kayıtlarında 

yer alan bazı kararnameler, kanunlar, yönetmelikler vb. mevzuat dikkate 

alınmaktadır. Bunlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.   

KKaarraarrnnaammeelleerr    

TTaarriihh  SSaayyıı  NNoo  AAddıı    

15.07.2018 30479  

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle 
Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Cumhurbaşkanlığı 
Kararname Numarası: 4)  

10.07.2018 30474  
Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi (Cumhurbaşkanlığı Kararname Numarası:2 ) 

10.07.2018 30474 
  Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve 

Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi (Cumhurbaşkanlığı Kararname Numarası:3) 

1144..0099..22001111 28054 652 
Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Bazı 
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

3300..0055..11999977  573 Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

KKaannuunnllaarr  

1177..0066..22001166  29756 6721 Türkiye Maarif Vakfı Kanunu 
1144..0022..22000077  26434 5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

0033..0022..22000066  26069 5450 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim 
Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun 

1188..0088..11999977  23084 4306 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı 
Alınması Hakkında Kanun 
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1122..0055..11999922  21226 3795 
Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi 
Hakkında Kanun 

1199..0066..11998866  19139 3308 Meslekî Eğitim Kanunu 

1199..1100..11998833  18196 2923 
Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının 
Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun 

2277..0077..11998833  18117 2866 
Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim 
Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması 
Hakkında Kanun 

2244..0066..11997733  14574 1739 Millî Eğitim Temel Kanunu 

2200..0077..11997722  14251 1607 
Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus 
Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun 

1122..0033..11996644  11654 439 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli 
Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık 
Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun 

1122..0011..11996611  10705 222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu 

1199..0011..11994433  5308 4357 

Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin 
Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu 
Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım 
Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına 
Dair Kanun 

1144..0066..11993388  3933 3423 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim 
Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun 

0033..1111..11992288  1030 1353 Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun 
0066..0033..11334400  63 430 Tevhidi Tedrisat Kanunu 

YYöönneettmmeelliikklleerr  

0077..0077..22001188  30471  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

2211..0033..22001177  30014 
 Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet 

Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik (Yenilik ve 
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) 

1155..0088..22000099  27320 
 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü) 

TTaabblloo  55::  Bazı Kararname, Kanun ve Yönetmelikler Tablosu  

 
iivv..  PPrroojjee  FFiikkrriinniinn  KKaayynnaağğıı  vvee  UUyygguunnlluuğğuu  

Proje fikrinin kaynağı ve uygunluğu ile ilgili aşağıda gruplandırılan başlıklar 

altında detaylı analiz yapılmıştır.  

11..  PPrroojjeenniinn  SSeekkttöörreell  vvee//vveeyyaa  BBööllggeesseell  KKaallkkıınnmmaa  AAmmaaççllaarrıınnaa  
((ppoolliittiikkaa,,  ppllaann  vvee  pprrooggrraammllaarr))  UUyygguunnlluuğğuu  

 
Projeye konu yatırım kapsamında STEM ve Bilim Merkezi Kurulması 

hedeflenmektedir. Bu bağlamda bu merkezlerin veya eğitimin gelişimi için 

uygulamaya konması öngörülen modellerin ulusal ve bölgesel politikalar ile 

uyumluluğu ve uygunluğu teyit edilmiştir. Zira Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) tarafından hazırlanan 11. 
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Kalkınma Planında doğrudan STEM eğitim yaklaşımının benimseneceğine dair 

açıkça plan ve politika düzenlemeleri yapılmıştır. Bu plan ve politikaların ilgili 

kalkınma planındaki başlık ve içerikleri şöyledir.  

11..11.. Küresel Eğilimler ve Türkiye Etkileşimi: “EEğğiittiimm  YYaakkllaaşşıımmllaarrıınnıınn  DDeeğğiişşmmeessii””  

Madde 33: Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini 

entegre bir biçimde öne çıkaran bir yaklaşımla gerçek hayattaki sorunların 

çözümüne yönelik analitik, eleştirel, yaratıcı ve bilişimsel düşünme yetilerinin 

kazandırıldığı eğitim sistemleri önem kazanmaktadır. 

Madde 36: Teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlayacak şekilde işyeri ve 

deneysel ortamların taklit edildiği öğrenme ortamlarının oluşturulması, sürekli 

metinden okumak yerine sanal alan gezilerinin yapılması, izlemek yerine medya 

oluşturulması gibi öğrenme yaklaşımları ön plana çıkmaktadır. Bunlarla birlikte 

alt başlıklarda da bu yaklaşıma uygun politika ve plan hedefleri belirlenmiştir.  

 Eğitim 

Madde 558.3: Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti 

alanlarındaki etkinliklere katılımları desteklenecek, öğrenci yeterliliği üzerindeki 

etkisi izlenecektir. 

 Çocuk  

Madde 607: Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici 

kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak 

ve erişilebilir hale getirilecektir.  

Madde 607.1: Çocukların sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel aktivitelere 

yönelmesini özendirmeye yönelik uygulamalar geliştirilecektir.  

 Gençlik 

b. Politika ve Tedbirler 619: Gençleri okul-sınav-iş bulma döngüsünden çıkartan, 

fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini 

destekleyen kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, 

yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir. 

 Kamu Yatırım Politikaları  

Madde 430.4. Eğitim sektörüne yapılan yatırımların dağılımı itibarıyla tekli 

eğitime geçilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için yapılan yatırımlar 
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önemli bir yer tutarken, mesleki ve teknik eğitim atölyelerinin modernizasyonu, 

tasarım ve beceri atölyelerinin kurulması ve eğitimin her kademesinde niteliğin 

artırılması öne çıkan diğer alanlar olacaktır. 

 Bilim, Teknoloji ve Yenilik  

Madde 443.4: Bilim alanlarına yönelik nitelikli çalışmalar ile öncü ve çığır açıcı 

araştırmaları desteklemek üzere ve özellikle temel bilimler alanında araştırmacı 

insan gücü kapasitesinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası eğitim ve 

araştırma temalı bilimsel etkinlikler gerçekleştirilecektir 

Madde 445.1: Deneyap Teknoloji Atölyeleri yaygınlaştırılacak, 50 bin gencin 

teknoloji eğitimi alması sağlanacaktır.  

 Fikri Mülkiyet Hakları 

Madde 454.1: Eğitimin her kademesinde hedef kitleye uygun yenilik ve fikri 

haklar konusunda bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek, mesleki ve 

teknik eğitimde buluş ve tasarım konularının ağırlıklı olarak işlenmesine önem 

verilecektir.  

11..22.. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum:  

Madde 537: Ülkemizin beşerî yapısının güçlenmesine yönelik tüm kademelerde 

kapsayıcı ve kaliteli eğitim hamlesiyle bilgiyi ekonomik ve sosyal yarara 

dönüştüren, teknoloji kullanımına ve üretime yatkın nitelikli insan yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu çerçevede; tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime 

ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişim sağlamaları amaçlanmaktadır. On 

Birinci Kalkınma Planı döneminde üretken ve mutlu bireyler yetiştirmek için 

eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında tüm süreçlerde politikalar hayata 

geçirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  

 Eğitim  

Madde 547: Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu 

öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme 

yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik 

özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma 

ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, 

üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır. 
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Madde 549.2: Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun 

tasarım ve beceri atölyeleri kurulacaktır. 

Hazırlanan 11. Kalkınma Planında açıkça ifade edilen eğitim yaklaşımının STEM 

eğitim modelinin yaygınlaşması için gerekli yatırım planlamalarının ve 

uygulanacak politikaların net bir şekilde ortaya konduğu görülmektedir.  

11..33.. Milli Eğitim Plan-Program ve Politikaları Açısından Güncel Yaklaşım: 

MEB tarafından son dönemde yayımlanmış olan STEM Eğitim Raporu (MEB, 

2016), STEM Öğretmen Eğitimi El Kitabı (MEB, 2017), Öğretim Programları (MEB, 

2018) gibi rapor ve programlar Onuncu Kalkınma Planı’nda ortaya konulan 

hedeflerin gerçekleştirilmesi için önemli adımlardır. Her biri kapsamlı ve özenle 

hazırlanmış bu çalışmaların doğru ve etkili kullanımı için kapsamlı bir yol 

haritasının belirlenerek istikrarlı bir şekilde uygulanması ve sonraki süreçte eğitim 

çıktılarının doğru ölçme ve değerlendirme yöntemlerine tabi tutulmasının atılan 

bu adımları çok daha etkili kılacağı ifade edilebilir. Ülkemizde son yıllarda plan 

program ve politikalar doğrultusunda oluşturulan bazı STEM’ ler veya bu 

konudaki çalışmalar ise şöyle özetlenebilir: MEB desteği ile kurulan Adana, 

Ankara, Uşak, Kahramanmaraş, Şanlıurfa vb. pek çok ilde kurulan merkezler, 

birçok özel okul bünyesinde kurulan merkezler bulunmaktadır. 

11..44.. Ulusal Düzeyde Sektörel Yaklaşımlar:  

Üniversiteler ve iş çevrelerinin STEM eğitimi ve yaklaşımıyla ilgili birçok çalışması 

mevcuttur. Örneğin üniversiteler bünyesindeki bazı STEM’ler; Hacettepe Bilim, 

Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi ve Uygulamaları Laboratuvarı, ODTÜ 

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Özyeğin Üniversitesi STEM Akademi, STEM & Makers Fest Expo 

etkinlikleri, İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Okulu ve STEM Öğretmeni 

Programıdır. İş dünyasının da bu konuda yatırımları devam etmektedir. Örneğin; 

TÜSİAD STEM+A Projesi bunlardan bazılarıdır. STEM yaklaşımı ve eğitimi Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK’ ın) da gündeminde yer 

almaktadır. Kurumun bu kapsamda farklı proje çağrılarında STEM eğitimini 

destekleyici etkinliklere yer verdiği görülmektedir (TÜBİTAK, 2017). 

Görüldüğü üzere Türkiye STEM eğitimi yaklaşımına tamamen yabancı değildir. 

Ortaya çıkışından çok uzun süre geçmemesine rağmen dünyada STEM 
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yaklaşımının farklı disiplinlerle desteklenmesi tartışılırken (STEAM, STEM-C, 

STEM-H, STEM-E STEM+ vb.) Türkiye’de bu yaklaşımın gerekli olup olmadığı 

konusundaki tartışmalar eğitim sistemimizi ileri götürmeyeceği gibi atılan hemen 

her adıma da engel olacaktır. Bu noktada önemli bir diğer tehdit ise kimi 

kurumlar tarafından STEM eğitiminin bir vitrin olarak kullanılması ve bu 

yaklaşımın bir pazar haline dönüştürülmesidir. 

Özellikle özel eğitim kurumlarında görülen bu durum bir yarışa dönüşmekte ve 

amacından sapan STEM merkezleri, STEM laboratuvarları kurularak hayali bir 

STEM yaklaşımı veli ve öğrencilere sunulmaktadır. STEM’in bir eğitim yöntemi 

olduğunu unutmadan, hayatın her alanında gerekli olan bilgi, birikim ve becerileri 

kazandıran bir araç olarak görülmesi daha sağlıklı sonuçlar alınması için 

önemlidir. 

11..55.. Bölgesel Planlar Açısından Uygunluk:  

Karacadağ Kalkınma Ajansının hazırladığı TRC2 2014-2023 Bölge Planında en 

önemli eksenlerden biri olan “Beşeri Gelişme Ve Sosyal Sermaye” ekseninde; 

“EEğğiittiimm  kkuurruummllaarrıınnddaakkii  ffiizziikkii  vvee  tteekknniikk  aallttyyaappıınnıınn  iiyyiilleeşşttiirriillmmeessii, bölgede deneyimli 

eğitmenlerin görev yapmalarının sağlanması ve öğretmen sirkülasyonunun 

azaltılması ile eğitim kalitesinin arttırılması beşeri sermayenin güçlendirilmesi 

noktasında bir diğer önemli politika başlığı olarak tespit edilmiştir”. Bunun 

yanında; örgün eğitimde sağlanacak iyileşmenin yanı sıra insan kaynakları 

niteliğinin iyileştirilmesi, işgücü piyasası ile eğitim sistemi arasında uyumun 

sağlanması, eğitim programlarının piyasa ihtiyaçlarına göre belirlenmesi 

hedeflenmiştir. HHaayyaatt  bbooyyuu  ööğğrreennmmee  yyaakkllaaşşıımmıınnddaann  hhaarreekkeettllee  BBööllggee  iinnssaannıınnıınn  iişş  

yyaaşşaammıınnıınn  ggeerreekkttiirrddiiğğii  bbeecceerrii  vvee  yyeettkkiinnlliikklleerree  ssaahhiipp  oollmmaassıı  iiççiinn  uuyygguunn  bbeecceerrii  

ggeelliişşttiirrmmee  vvee  kkiişşiisseell  ggeelliişşiimm  pprrooggrraammllaarrıı  iillee  ddeesstteekklleennmmeessii, girişimcilik kültürünün 

yaygınlaştırılması, uuyygguullaammaallıı  eeğğiittiimm  iimmkkaannllaarrıınnıınn  iiyyiilleeşşttiirriilleerreekk nitelikli işgücü 

ihtiyacının karşılanması, Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının beşeri 

sermayeyi güçlendirerek yakalanması noktasında öne çıkan stratejiler olduğu 

vurgulanmıştır. EEğğiittiimmddee  aallttyyaappıı  vvee  kkaalliitteenniinn  ggeelliişşttiirriilleerreekk bbeeşşeerrîî  sseerrmmaayyeenniinn  

ggüüççlleennddiirrmmeessii,, iinnssaann  kkaayynnaakkllaarrıı  nniitteelliiğğiinniinn  iiyyiilleeşşttiirriillmmeessii  vvee  iişşggüüccüü  ppiiyyaassaassıı  iillee  

eeğğiittiimm  ssiisstteemmii  aarraassıınnddaa  uuyyuummuunn  ssaağğllaannmmaassıınnıınn  aammaaççllaannddıığğıı,,  eeğğiittiimmddee TTüürrkkiiyyee  

ssttaannddaarrttllaarrıınnıınn  yyaakkaallaannaabbiillmmeessii  iiççiinn  BBööllggee  ookkuullllaarrıınnddaa  ffiizziikkii  vvee  tteekknniikk  aallttyyaappıınnıınn  

iiyyiilleeşşttiirriillmmeessii planladığı belirtilmiştir.  
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Ülkemizde bir önceki kalkınma planı döneminde de ön plan çıkan ve özellikle son 

5 yılda hızlı gelişme ve yaygınlaşma gösteren STEM eğitim modeli, mevcut 

durumda gelecek 5 yıllık ana plan, program ve politikalarda yer almıştır. Özetle 

Cumhurbaşkanlığı’nın Strateji Ve Bütçe Başkanlığı hazırladığı 11. Kalkınma Planı, 

MEB in önümüzdeki yıllar için hazırladığı Strateji ve Eğitim için 2023 Vizyon 

Belgeleri ile Ajansın hazırladığı 2023 vizyonlu Kalkınma Planında eğitim için 

teknoloji ve güçlü altyapıya dayalı eğitim modellerinin benimseneceği tüm ulusal 

ve bölgesel öncelikli plan, program ve politikalarda yer almış, STEM eğitim 

modelinin uygulamasının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda 

projemizin ve projeye konu Diyarbakır’da STEM ve Bilim Merkezi Kurulması 

yatırımının bu amaçlara uygunluğu değerlendirilmektedir.  

22..  PPrroojjeenniinn  GGeeççmmiişş,,  YYüürrüüyyeenn  vvee  PPllaannllaannaann  DDiiğğeerr  PPrroojjeelleerrllee  İİlliişşkkiissii  

Projemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve Bakanlığımızın yürüttüğü eğitimin 

çağın gereklerine göre geliştirilmesi çalışmalarını bu konuda ilgili birimleri (Ar-Ge, 

Proje ve Teknoloji Geliştirme Birimleri) vasıtasıyla geçmişte ve mevcut durumda 

uygulamaya koyduğu projelerle sürdürmektedir. Bakanlığımızın önceki dönem 

strateji belgesinde ve önceki dönem kalkınma planında da eğitimde yeni 

yaklaşımların benimsendiği ve gelişim için teknoloji destekli eğitim faaliyetlerinin 

yürütüleceği vurgulanmıştır. Bulguların Onuncu Kalkınma Planı’nda şu ifadelerle 

özetlenmektedir:  

“Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri 

ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik 

duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik 

özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi 

toplumunun gerektirdiği vurgulanmıştır. Temel bilgi ve becerilerle donanmış 

üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır (Kalkınma 

Bakanlığı, 2013)”. 2014-2018 arasında ülkenin yol haritasını belirleyen Onuncu 

Kalkınma Planı’nda eğitim başlığı altında yer alan yukarıdaki ifadeler dikkatle 

okunduğunda STEM yaklaşımının hedefleriyle örtüştüğü görülmektedir. Toplumun 

ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, 

ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali 

açıdan özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir 

yükseköğretim sistemine ulaşılması hedeflenmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 

2014). Hedeflenen yükseköğretim modeli disiplinler arası çalışmayı teşvik eden, 
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bilgi ve teknolojiyi kullanmanın ötesine geçip üretimi özendirerek küresel rekabet 

gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 142. ve 143. maddelerin 

entegre edilerek uygulamaya konulmasının Türkiye için hayati önemde olduğu 

ifade edilebilir. 

33..  PPrroojjeenniinn  ddiiğğeerr  kkuurruumm  pprroojjeelleerrii  iillee  iilliişşkkiissii  

aa))  PPrroojjee  iillee  eeşşzzaammaannllıı  ggööttüürrüüllmmeessii  ggeerreekkeenn  ddiiğğeerr  kkuurruumm  pprroojjeelleerrii  

Projemiz başta idaremizin yürüttüğü eğitimde kalite ve verimliliğin artırılması 

çerçevesinde ve paralelinde değerlendirilmektedir. Zira ulusal düzeydeki strateji 

belgesinde bilimsel çalışmaların yoğunlaştığı, teknoloji destekli eğitim 

programlarının yaygınlaştığı ve yaygınlaşmaya devam edeceği açıkça ifade 

edilmiştir. Bu bağlamda gerek yerelde gerekse merkezi plan programlara uygun, 

destekleyici nitelikte ve eş zamanlı yürütülmesi gerektiği görülmektedir. Ayrıca 

Kalkınma Ajansının bölge planı doğrultusunda bölgenin eğitim konusundaki 

gelişim hedeflerine hizmet edecek şekilde fizibiliteye konu merkezin Güdümlü 

Proje Programına uygun şekilde hayata geçirilebileceği değerlendirilmektedir. Bu 

noktada Ajans ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordineli olarak projeyi 

geliştirmesi ve yatırımı hayata geçirmesi söz konusu olabilir.  

bb))  PPrroojjeeddee  bbaaşşkkaa  kkuurruumm  pprroojjeessii  iillee  ffiizziikkii  ççaakkıışşmmaa  
oolluuşşmmaammaassıınnaa  yyöönneelliikk  tteeddbbiirrlleerr  

Projemizin başka kurum projeleri ile çakışması durumu söz konusu değildir. Zira 

halihazırda yerelde STEM ve Bilim Merkezi Kurulması için gerekli yatırım 

çalışmalarını yapan kurum idaremiz olup, çalışmalar başta Diyarbakır Valiliği ve 

Karacadağ Kalkınma Ajansı olmak üzere diğer kurum kuruluşlarla eşgüdümlü ve 

bilgileri dahilinde sürdürülmektedir.  

44..  PPrroojjeenniinn  İİddaarreenniinn  SSttrraatteejjiikk  PPllaannıı  vvee  PPeerrffoorrmmaannss  PPrrooggrraammıınnaa  UUyygguunnlluuğğuu  

Projemiz, idaremizin (Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünün) stratejik planı ve 

programlarına uygundur. Zira projeyi uygulamaya koyan Diyarbakır İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’müzün mevcut durumda yürürlükte olan 2015-2019 Stratejik Planının 

misyonu, vizyonu ve strateji hedefleri doğrudan projemize konu bilimsel 

çalışmalara ve teknolojiye dayalı eğitim modeli ile ilgilidir. Strateji Belgesinin 

Misyonu: “Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, 

bbiilliimmsseell  ddüüşşüünneenn,,  aallggııllaammaa  vvee  pprroobblleemm  ççöözzmmee  yyeetteenneeğğii  ggeelliişşmmiişş,, etik değerleri 

önemseyen, çevre bilinci gelişmiş, adil, eşit ve bbiillggii  ttoopplluummuunnuunn  ggeerreekkttiirrddiiğğii  
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ddoonnaannıımmaa  ssaahhiipp,,  ööğğrreennmmeeyyii  ööğğrreenneenn  bbiirreeyylleerr  yyeettiişşttiirrmmeekk için eğitim hizmeti 

sunmanın yanı sıra mesleki eğitim-istihdam bütünlüğünün sağlanmasına katkıda 

bulunmak.” şeklinde ifade edilmiştir. Belgenin Vizyonunda ise: “Evrensel ve yerel 

eğitim dinamiklerini kullanarak, nitelikli ve mutlu bireyler yetiştirmek” ifadesi yer 

almıştır. Kurulacak merkezin yerelde ve evrensel bir eğitim modeli olan STEM 

eğitim modeli ile faaliyet gösterecek olması vizyonla örtüşmektedir. Bunun 

yanında bahsi geçen Strateji Belgesinin özellikle strateji 2 ve 3’ün alt hedefleri ile 

projemize konu hususlar örtüşmektedir. Bu belgede sıralanan strateji hedefleri 

şöyle özetlenebilir:  

Stratejik Amaç 1: Her yaştan bireyin; bireysel, sosyal, ekonomik, demografik 

farklılık ve kültürel dezavantajlarından etkilenmeksizin, fırsat eşitliğini 

gerçekleştirerek, ilkokul, ortaokul ve orta öğretimde başta engelliler ve kız 

çocukları olmak üzere tüm çocukların eğitime erişimine, eğitimlerini 

tamamlamaları yanında, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ve öğrenim 

çağı dışındaki bireylerin hayat boyu öğrenmeye katılımlarına ortam ve imkân 

sağlamak. 

Stratejik Hedef 1,1: Bütün eğitim ve öğretim düzeydeki öğrencilerin okula 

erişimlerini sağlamak. 

Stratejik Hedef 1,2: Tüm eğitim öğretim kademelerindeki bireylerin farklılıklarına 

uygun öğrenim görmelerini, eğitim öğretimde terkleri azaltarak, eğitim 

öğretimlerini tamamlamalarını sağlamak. 

SSttrraatteejjiikk  AAmmaaçç  22: Eğitim ve öğretim süreçlerindeki bireylerin başarı ve 

kazanımlarını arttırarak ulusal ve uluslararası iş ve meslek yeterliliğine sahip, bu 

yeterliliklerini kullanarak istihdam fırsatını yakalayabilen, düşünme, anlama ve 

sorun çözme analizleri yapabilen bireyleri yetiştirmek, 

Stratejik Hedef 2,1: Öğrencilerin başarı ve öğrenme kazanımlarını arttırmayı 

sağlayıcı Stratejiler almak, 

Stratejik Hedef 2,2:: Öğrencilerin çalışma koşullarına uyumlarını sağlayacak 

beceriler kazandırarak onları iş dünyasına istihdamını veya üst öğretim kurumuna 

hazırlayıcı çalışmalar yapmak 
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Stratejik Hedef 2,3: Uluslararası yabancı dil yeterliliği olan bireylerin yetiştirilmesi 

ve hareketliliğini sağlamak 

SSttrraatteejjiikk  AAmmaaçç  33: Yetişmiş İnsan Kaynakları İle Fiziki Ve Mali Alt Yapısını 

Tamamlamış, Kurumsallaşmasını Sağlamış, Bilişim Teknolojilerini İyi Kullanan 

Kurumlar Oluşturmak 

Stratejik Hedef 3,1: İnsan kaynaklarının eğitimi, geliştirilmesi ve yönetimi için 

gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak 

Stratejik Hedef 3,2: Kaynakları doğru, verimli kullanarak çağın koşullarına ve 

coğrafi risklere uygun eğitim öğretim ortamı ihtiyaçlarını karşılamak, 

55..  PPrroojjee  FFiikkrriinniinn  OOrrttaayyaa  ÇÇııkkıışşıı  

Türkiye de müfredat programında ve sınav sistemlerinde yapılan değişikliklere 

rağmen son altı yılın YGS sınavları incelendiğinde fen bilimleri net ortalamasının 

40 soru üzerinden 4,74; matematik net ortalamasının 40 soru üzerinden 7,8 

olduğu görülmektedir (ÖSYM, 2015). OECD tarafından her üç yılda bir yapılan 

PISA-The Programme For International Student Assessment sınavı da fen ve 

matematik alanlarında Türkiye’nin OECD ortalamalarının altında kalarak OECD 

ülkeleri arasında son sıralarda yer aldığını göstermektedir. Türk öğrencilerin en 

son 2012 yılında yapılan PISA sınavında fen puanlarının 463 OECD ortalaması 

501, matematik puanlarının 448 OECD ortalaması 494 olduğu tespit edilmiştir 

(OECD, 2015). Her ne kadar kesin bir yargıya ulaşılamasa da hem ulusal düzeyde 

hem de uluslararası düzeydeki sonuçların Türk öğrencilerin STEM alanlarının en 

önemli iki disiplini olan fen ve matematikte başarılı olamadıklarını 

göstermektedir. Robotik, matematiksel modelleme, programlama, problem 

tabanlı öğrenme ve proje tabanlı öğrenme yöntemi kullanılarak, teknoloji ve 

mühendislik bilgi ve becerilerinin entegre edilmesiyle STEM alan dersleri 21. 

yüzyıl öğrencilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe ulaşacaktır. 

Teknolojik araç ve gereçlerin ders içeriğine yeterince bütünleştirilememesi, ders 

kitaplarında yer alan etkinliklerin sınıf ortamında uygulanması için gerekli 

malzemelerin tedarik edilememesi, öğrencilerin gerçek dünya problemlerini 

somutlaşmadığı için algılayamamaları, sorunlarına çözüm getirme amacıyla 

gerçeğine uygun olarak yapılan modellemeler her koşuldaki sınıf ortamına 

rahatlıkla getirilebilecek eğitim materyalleri, bu materyalleri kullanabilecek, derse 
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entegre edebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi ve kademeli olarak il genelindeki 

tüm öğretmenlere bu yeterliliğin kazandırılması gerekmektedir. Çünkü STEM belli 

baslı branşları değil tüm branşları içine almakta ve disiplinler arası geçişi ve 

etkileşimi esas alarak tasarlanmaktadır. Bir branşta uzman olan öğretmenin diğer 

branşlara da hâkim olmasını sağlamak bu kişilerin hep kişisel yeterlilik ve 

donanımlarını arttıracak hem de salt okul ortamında değil aile ve çevre 

ortamlarında da etkili ve saygın birer eğitimci rollerini sürdürmelerine olanak 

sağlayacaktır. Eğitim Herkes için Her Yerde anlayışı STEM herkes için her yerde 

anlayışı ile örtüşmektedir. 

Son zamanlarda okullarımızdaki matematik ve fen bilimleri derslerine ve bunlarla 

bağlantılı mesleklere olan negatif tutumu pozitife çevirmek için bağlantıları 

kurulmadan öğrenilen disiplinlerin her birinin bir bütünün parçaları olarak 

görülmesini sağlayan ve bu süreçte bilgi ile beceriyi birleştiren STEM anlayışı 

eğitim literatürümüze girmiştir. Bu bağlamda ilimize STEM ve Bilim Merkezinin 

kazandırılması önem taşımaktadır. 

66..  PPrroojjeeyyllee  İİllggiillii  GGeeççmmiişşttee  YYaappııllmmıışş  EEttüütt,,  AArraaşşttıırrmmaa  vvee  DDiiğğeerr  ÇÇaallıışşmmaallaarr  

Proje hazırlanırken öncelikli olarak bölgesel plan ve programlar incelenmiş, 

gerekli literatür taramaları yapılmıştır. Ayrıca bu fizibilitede yer alan ilgili strateji 

belgeleri incelenmiştir. Yerelden yapılan kalkınma planı incelemesinde aşansın şu 

verilerine ulaşılmıştır: Ulusal plan ve programlar ile diğer ulusal strateji 

belgelerine uygun olarak, yerel potansiyel ve ihtiyaçlar gözetilerek katılımcı bir 

yaklaşımla Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2014- 2023 TRC2 

Bölge Planında benimsenen 4 dört ana gelişmeden biri olan Beşeri Gelişme ve 

Sosyal Sermaye ekseni için mevcut TÜIK ve Bakanlık verileri baz alınarak 2023 

yılı için sunulan performans göstergelerine göre 2012 yılında %26,8 olan 

istihdam oranı2023 yılı için %49,9 olması, girişim sayısının Türkiye içindeki payı 

yıllık 2012 yılında %2,7 iken 2023 yılı için %4,2 olması, Yükseköğretim 

Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Öğrenci sayısı 2011 yılında 37.782 

iken 2023 yılı için 100.000 olması, yüksek lisans veya doktora mezunu oranının 

2012 yılında %0,3 iken 2023 yılı için %2 olması ve kamu yatırımlarından aldığı 

pay 2012 yılında %3,25 iken 2023 yılı için %6,5 olması hedeflenmektedir. 

Karacadağ Kalkınma Ajansının yayınladığı TRC2 bölgesi değişim payı analizine 

göre bölgede 2008 yılında gerçekleştirilen Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler in 

sayısı 11.646 iken, 2011 yılında 5.101 olmuştur. STEM ve bilim merkezinde 
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öğretmenlerin, okul öncesinden üniversiteye kadar tüm öğrenciler ve 

akademisyenlere bilimsel düşünme becerisinin ve merakının kazandırılması, bu 

çalışmaları yapmaya ortam ve imkân sunulması mümkün olacak ve bölgemizde 

yapılacak bilimsel ve teknik faaliyetlerin sayısının artmasına katkı sağlayacaktır. 

Tüm bunların yanında kurulması planlanan STEM ve Bilim Merkezinin fiziki alanın 

yeni tesis inşası mı? Yoksa mevcut âtıl durumda ve ya değerlendirilebilecek 

idaremize veya kamuya ait binaların uygun hale getirilip getirilemeyeceği ön etüt 

araştırması yapılmıştır. Alternatif binalar fizibilite hazırlama sürecinde yerine 

görülerek incelenmiştir.  

55..  PPRROOJJEENNİİNN  GGEERREEKKÇÇEESSİİ    

ii..  UUlluussaall  vvee  BBööllggeesseell  DDüüzzeeyyddee  TTaalleepp  AAnnaalliizzii  

••  TTaalleebbii  bbeelliirrlleeyyeenn  tteemmeell  nneeddeennlleerr  vvee  ggöösstteerrggeelleerr  

Genel çerçevede proje kapsamındaki yatırıma konu eğitim modeli ve merkezlere 

olan ihtiyacın değerlendirilmesinden önce yerelden Ajansın hazırladığı 2014-2023 

Bölge Planında ortaya koyduğu eğitim ile ilgili gelişim ihtiyaçları şöyle 

özetlenmektedir. “Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri erişilebilirlik, altyapı gibi alanlarda 

ülkenin rekabetçi illeri arasındayken eeğğiittiimm  bbaaşşttaa  oollmmaakk  üüzzeerree demografik yapı 

ve beşeri sermaye ile sosyal yaşam konularındaki sıralamalarda son sıralara 

düşmektedir. Stratejik hizmet sektörlerinde uzmanlaşmanın sağlanması ve 

büyümenin hızlandırılması amaçlanmakta, işgücünün eğitim politikaları ile 

stratejik hizmet sektörlerine yönlendirilmesi ile işgücü niteliğinin yükseltilmesi 

önceliklendirilmektedir. Bunun yanında eeğğiittiimm  sseekkttöörrüünnüünn  bbööllggee  mmeerrkkeezzlleerriinnddee  

ggeelliişşttiirriillmmeessii  bbööllggeenniinn  oorrttaa  vvee  uuzzuunn  vvaaddeellii  ggeelliişşmmee  hheeddeefflleerrii  iiççiinn  ssttrraatteejjiikk  öönneemm  

ttaaşşıımmaakkttaaddıırr..””  

Projeye konu husus STEM eğitim yaklaşımının uygulanacağı bir merkezin ilimize 

kazandırılmasıdır. Bu bağlamda söz konusu eğitim yaklaşımının ülkemizde son 

yılardaki gelişimi ve plan, program ve stratejilerde yer alması güncel eğitim 

modellerinin ülkemiz eğitim politikalarıyla bütünleştirilmesi önceliğidir. Son yıllar 

ülkemiz dahil birçok ülkede yaygınlaşan eğitim yaklaşımın kavramsal çerçevesi ve 

kazanımları değerlendirildiğinde kurulması planlanan merkezde uygulamaya 

konacak bu yaklaşımının yerel ve ulusal düzeydeki nedenler ve göstergeler 

bakımından etkilerini ortaya koyacaktır. Bu bağlamda öncelikle STEM ‘in 

kavramsal çerçevesi şöyle özetlenebilir:  
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STEM, işlevsel anlamda derin bir anlam barındırsa da kelime açılımı Science, 

Technology, Engineering and Mathematics (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve 

Matematik) olan, disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. Bu eğitim, günümüz 

klasik eğitimin aksine bu alanların birbirleri ile bağlantılı olarak öğrenciye 

kazandırılmasını amaçlar. Bir başka deyişle STEM, teorik bilgiyi pratiğe 

dönüştüren bir köprü niteliğindedir. 

Kazanımlarıyla STEM:  

STEM eğitiminin günümüzde yaygınlaşma çabası içinde olmasının en önemli 

amaçlarından biri geleceğin dünyasına, sorun çözebilen, hayal gücünü verimli 

kullanabilen nitelikli bireyler yetiştirmektir. Günümüzden 300 yıl önce 10 yıllık bir 

süreçte kaydedilen gelişim ile günümüz dünyasını kıyasladığımızda, sürecin 

kendini katbekat hızlandırdığını görebiliriz. Süreçteki bu hızlanma, çabuk karar 

verebilen ve sorunlara çözüm üreten bireylerin eğitilmesini mecbur kılmıştır. 

Henüz topluma aktif olarak katılmamış bu öğrencilerin eğitimindeki hassasiyet, 

geleceğin dünyasını çok daha iyi bir yer haline getirebilir. Bu bağlamda STEM, 

eğitimde kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Bu eğitim, öğrencinin üretken ve 

dinamik bir yapıda olmasını aynı zamanda da farklı disiplinlere olan yaklaşımına 

yeni bir pencere açmasını hedefler. STEM dersleri, içerisinde pek çok aktivite 

barındırır. Aktivitelerde öğrenciler bir grup içerisinde veya bireysel olarak 

çalışabilir. Bu çalışmalar sayesinde öğrenci kendine olan inancını ve ekip 

kavramını daha iyi anlayabilmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

BÖTE (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) Bölüm Başkanı Sayın Yrd. Doç. 

Dr. Devrim Akgündüz ise STEM anlayışının ne olduğunu ve neyi amaçladığını 

şöyle dile getiriyor:   

“STEM eğitimi fen ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin 

sağladığı uygulama olanaklarıyla entegre edilerek öğretilmesini içeren ve okul 

öncesinden yüksek öğretime kadar tüm seviyeleri kapsayan bir eğitim 

yaklaşımıdır. 21. yüzyılda dünyadaki en önemli paradigmalardan birisi olan STEM 

eğitimi teorik bilgilerin ürüne dönüştürülmesi ve 21.yy. becerilerinin kazanılması 

açısından büyük önem teşkil etmektedir. Aynı zamanda, ekonomik olarak 

ilerlemeyi, bilgi ve bilişim çağını yakalamış yaratıcı liderler yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır.” 
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Eğitimciler (Tuba Bozkır- Teknoloji Öğretmeni) Açısından STEM:  

STEM sürecinde verilen eğitimin kazanımlarından biri, öğrencileri aktif tutarak 

öğrenmeye ve üretmeye hevesli ve geleceğin dünyasını şekillendirebilecek 

bireyler olarak yetişebilmelerine imkân sağlamaktır. Genelde eğitimciler 

öğrencilerin dikkatini işlenen konunun belli bir noktasına toplama gereğini 

hissederler. Bunu yaparken onların ilgisini çekebilecek yollar ile onların ortak ilgi 

alanlarını bir noktada birleştirerek dersi eğlenceli bir hale dönüştürmeye çalışırlar. 

Bu bağlamda STEM eğitimi sadece dersin içeriğini zenginleştirdiği için değil aynı 

zamanda öğrencilerin ilgisini ayakta tutarak onların eğlenirken öğrenmelerine 

imkân tanıdığı ve böylelikle dersten maksimum faydayı almalarını sağladığı için 

de değerlidir. 

İkinci olarak, STEM sürecinde verilen dersler bir taraftan öğrenciyi öğrenmeye 

hazır ve üretken halde tutmakta diğer taraftan öğretmenin de kendini 

geliştirmesine olanak tanımaktadır. Dersin eğitici tarafımda en güzel yanlarından 

biri, öğrenci ve öğretmenin birbirleriyle bilgi paylaşımı içerisinde olmasıdır. (…) 

Bu bilgi alışverişi aslında biz eğitmenleri her zaman taze ve yenilikçi tutmaktadır. 

STEM, en genel anlamda teknoloji ve bilimden beslenmektedir. Bu temel iki 

unsur aslında düşünce perdelerimizi sonuna kadar aralayabilecek niteliktedir. 

İşlenen konular, anlatılan bilgiler bizim hayal gücümüzle sınırlıdır. Belli bir 

müfredata bağlı kalmak bazen bu noktada bizleri sıkıntıya soksa da eğitim 

kurumları sağlanan müfredatın eksik kaldığı bazı noktalarda kendi eğitim 

içeriklerini derslere ilave edebilmektedir. Bunun öğrencilere ve eğitmenlere 

sağladığı içerik bolluğu ise dersi daha verimli hale getirmektedir.  

Öğrenciler Açısından STEM: 

STEM’in ne olduğundan, neleri amaçladığından ve işleyiş disiplininden bahsettik. 

Bir de bu eğitimi alan bir ortaokul öğrencisinin kendini nasıl geliştirdiğini kendi 

ağzından şöyle özetlenebilir: 

“Ders esnasında öğrendiğimiz bilgileri kullanmak, derse olan ilgimi ayakta 

tutuyor. Bir dönem bırakmak zorunda kalmış olsam bile bu derse olan ilgim 

geçen seneye göre artış gösterdi. Öğretmenime yapmak istediğim projeden 

bahsediyorum ve öğretmenimin talimatlarıyla geliştirmek istediğim projeyi 

yapmaya çalışıyorum. Örneğin “C” dilini kullanarak multiplayer [çok oyunculu] bir 

oyun yazdım ve sınıfta arkadaşlarımla bu oyunu paylaştım. Tabii ki bu eğitimi 
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liseye geçtiğim zaman da almak isterim fakat bence bu dersin en önemli 

özelliklerinden biri temeliniz olduğu takdirde zaman ilerledikçe kendi kendinizi 

geliştirme imkânı tanımasıdır. Ders, işleyiş bakımından tam bir ekip işi. 

Birbirimizle yaptığımız fikir alışverişleri bizleri eksik olduğumuz konularda bir 

adım ileri götürebiliyor. Örneğin ben yazılım konusunda daha başarılıyım, 

arkadaşım ise robotik tasarımda daha iyi. Fikir alışverişi yapıp eksik yönlerimizi 

kapatmaya çalışıyoruz.”  

STEM dersi ile ilgili yanlış kanılardan biri, bu derste yalnızca basit robotlar veya 

maketler yapıldığı ve bu dersin amacından saparak sadece eğlenceye 

odaklanıldığı yönündedir. Sadece maket yapmak veya bazı küçük kodlar yazarak 

robotların yürümesini, hareket etmesini beklemek bazı kişilerce STEM eğitimi 

zannedilmektedir. Dersin işleyişine yardımcı olan bu tür materyaller STEM’in ham 

maddesi olmasına rağmen durum göründüğü ya da iddia edildiği kadar basit 

değildir çünkü içerisinde birçok disiplini barındıran bu eğitim anlayışında proje 

tabanlı öğrenme, problem çözme yöntemiyle öğrenme, sorgulayarak öğrenme 

gibi öğrenme modelleri bulunmaktadır. 

Ayrıca, STEM'in sadece robotik setlerden ibaret olduğu algısı da bir hayli 

yaygındır. Robotik eğitimi bazı setleri kullanarak parçaları birleştirmekten ziyade, 

mühendisliğe, matematiğe ve en önemlisi bilime yönelik olarak kullanılırsa ancak 

o zaman STEM olabilir. Örnek olarak, bir öğrenci robotik dersi ile ilgili olarak 

şunları ifade etmiştir:  

“STEM dersinin diğer derslerimize dolaylı olarak etkisi olabiliyor. Örneğin bir 

robot tasarlarken ağırlık merkezi faktörünü göz önünde bulundurmamız gerekiyor 

ve bu bizlerin ilerisi için daha somut bir fizik anlayışı kazanmamıza olanak 

sağlıyor.” 

İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21. Yüzyıl 

becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 21. Yüzyılda ülke olarak 

gelişmek için ve liderlik edebilmek için bu becerilerden yararlanılması gereğini 

ortaya koymaktadır. Bunlardan en önemlisi STEM eğitimi olarak nitelendirebiliriz. 

STEM eğitimi disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, 

teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle 

entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir (Akgündüz, 2015). Bu 

alanlarda yetkin bireylerin olması birçok alanda fayda sağlayacaktır. En önemli 
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getirisi ise dijitalleşen dünyada rol almada etkin olarak görev almaktadır. 

Dijitalleşen dünyada gelişmiş ve strateji geliştiren ülkelerin sömürüsünde 

kalmamak için tüketici bireylerden çok üretici bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen Bilim ve Teknolojideki 

değişimlerine paralel olarak stratejik adımlar atılması gerekmektedir. Bu 

bağlamda çalışmaların olması iş birlikçi çalışma içerisinde bulunması durumunda 

STEM eğitimi ile ilgili birçok Avrupa ülkesinden iyi bir konuma gelebileceğimizi 

düşünüyorum. Üniversitelerin, kurum ve kuruluşların STEM ışığında doğru 

adımlar atmaları durumunda başarıyı yakalamak an meselesi olur. Akademisyen 

Devrim Akagündüz’ün STEM ile ilgili yaptığı çalışmada değerlendirmesi şöyledir:  

“Diliyorum ki Ülkemiz bu anlamda hak ettiği yere gelir ve STEM eğitimi alanında 

ciddi adımlar atılır. 21 yüzyıl becerilerini uygun bireylerin yetiştirilmesi ve tüketici 

bireylerden çok üretim odaklı bireylerin yetişmesine olanak sağlanır.”  

STEM eğitimi üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, 

yenilenme, problem çözme, Üretkenlik ve Sorumluluk gibi 21. Yüzyıl becerilerini 

de barındırmaktadır. Maddeler halinde belirtmek gerekirsek STEM eğitiminin 

kazandırdığı yetiler; 

 Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlar. 

 Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi 

anlamaları olanağını sağlar. 

 Yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar. 

 İş birliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz 

yeterliliğini geliştirir. 

 Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder. 

 Yüzyıl becerilerini kazandırmaya olanak sağlar. 

 Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmeyi sağlar. 

 Öğrenme motivasyonunu artırır. 

 Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar. 
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••  TTaalleebbiinn  ggeeççmmiişştteekkii  bbüüyyüümmee  eeğğiilliimmii  

Yatırıma konu Diyarbakır’da STEM ve Bilim Merkezi kurulması noktasından 

hareketle STEM eğitim modelinin geçmişten günümüze gelişimi özetlenmiştir. 

STEM 1950’li yıllarında ortaya çıkmış bir kavram (Akgündüz 2015). Çıkış 

yıllarından itibaren ülkeler kalkınma ve liderlik yapma düşüncesiyle bu alana 

yönelmişlerdir. Bilimde kalkınma, teknolojide kalkınmaya dayalı bilim insanları 

yetiştirilmeye ve teknolojiye önem verilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda ise 

ülkelere göre farklı görüşler olmasına rağmen ortak amaçları ülkelerinin geleceği 

için çalışmaların sürdürülebilir olmasıdır. Erken yaşta çocukların üretim odaklı 

becerileri kazandırmalarını hedef ederek eğitim sistemlerine entegre etmişlerdir. 

Amaç ise; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarını iç içe kullanarak 

yeni bir ürün ortaya koyarak ülkelilerinin ekonomisine fayda sağlamaktır. Bu 

bağlamda düşünüldüğünde ülke geleceğinde aktif rol üstlenmesidir.  STEM 

eğitiminin iki temel amacı olduğunu belirtebiliriz. Bu amaçlardan birincisi, 

üniversite düzeyinde bu disiplinlerde meslek seçecek öğrenci sayısını arttırmak, 

ikincisi ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki 

temel bilgi düzeylerini arttırarak bu disiplinler ile ilgili problemleri çözmek için 

günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlamaktır. Özet olarak 

belirtirsek STEM eğitimi; Meslek seçiminde yardımcı olmak ve disiplinler arası bir 

öğrenim yaklaşımı olarak belirtebiliriz. Eğitimdeki en önemli kazanımı ise 

teorideki veriler doğrultusunda ve 21. Yüzyıl becerilerine yatkın yeni ürün ortaya 

koymaktır. 

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte gelişmiş ülkeler önemli stratejiler 

geliştirmeye yönelik çalışmalara önem vermeye başladılar. Bunların en başında 

21. Yüzyıl becerileri yer almaktadır. Yaratıcılık, Eleştirel düşünme, Problem 

çözebilme gibi 21. Yüzyıl becerilerini çocuklara erken yaşta kazandırmaları için 

eğitim sistemini buna yönelik yön verdiler. 21. Yüzyıl becerileri kazanımları 

ışığında üretim odaklı çalışmalara ağırlık vermişlerdir. Bu nedenle 21. Yüzyıl 

becerileri önem arz etmektedir. 

21.yüzyıl becerilerinin öneminden vurguladığımız gibi üretim odaklı çalışmaların 

temelinde önem arz eden 21 yüzyıl becerileri STEM çalışmaları da bu yolda ışık 

tutmaktadır. Kodlama, programlama, STEM gibi sayısal zekâya hitap eden 

çalışmalar ise; Eleştirel düşünme, Problem çözebilme, Yaratıcı düşünme, İşbirlikçi 
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çalışma gibi önemli becerileri kazandırmaktadır. Bu beceriler doğrultusunda 

üretim yapılarak topluma ve ekonomiye fayda sağlanabilmektedir. 

21. Yüzyıl içerisinde gelişmiş ülkeler arasında üretim, buluş yapma ve teknolojik 

gelişme alanlarındaki yarış iyice hızlanmıştır. Bu yarış ortamı bütün ülkeleri 

bilime, mühendisliğe ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya 

yönlendirmektedir. 

Yeni teknolojilerin ve buluşların ekonomiye entegrasyonu, bütün ülkelere 

ekonomik büyüme ve refah imkânları getirirken birçok çalışanın da işini 

kaybetmesi tehlikesini beraberinde getirmektedir. 

Bunun nedeni olarak da bilgi toplumunda emek ve kas gücünden çok zihinsel 

süreçlerin ve üretim becerilerinin arttırılmasının zorunluluk olarak görülmesidir. 

Artık, kas gücü ve işçilik gerektiren işler makineler tarafından devralınırken 

bireyler tarafından yapılması gereken yeni işler (bu makinelerin tasarlanması, 

üretilmesi ve idamesi) ortaya çıkmaktadır. 

Klasik istihdam (kadrolu, sürekli iş) yerini proje temelli istihdama (sınırlı süreli, 

ya da iş paketi temelli sözleşmelere) bırakmakta ve bireylerin iş sahibi 

olabilmeleri için uygun proje yönetim becerilerine (proje planlama, uygulama, 

değerlendirme, gibi) ihtiyaç duyulmaktadır. Hemen hemen tüm mesleklerde 

teknoloji kullanımı ve iş yoğunluğu artmakta bu hızlı değişimlere ve yoğunluğa 

ayak uydurabilmek ve baskı altında ayakta kalabilmek bireylerin iş sahibi 

olabilmesi için bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke sadece içerik 

öğretimine dayalı eğitim sistemlerinden vazgeçip, eğitim sistemlerini 

sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya yönelik proje tabanlı 

disiplinlerarası STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimine 

dayandırmayı hedeflemektedirler 

Türkiye’de STEM Eğitimi: 

Ülkemizin kaderi mi yoksa yönetenlerin eksiği mi tartışılır bir konu fakat genel 

anlamda Avrupa ülkelerine kıyasla üretmede, yeni bir ürün ortaya koymakta 

sorun yaşıyoruz. Eğitim sistemimizden, teknolojiye kadar hep Avrupa’yı örnek 

alıp yüzyıllar sonra onların ürettiği ortaya koyduğu yöntem ve ürettikleri ürünleri 

kullanmaya çalışırız. STEM kavramı da bundan nasibini aldığını düşünüyorum. 
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STEM eğitiminin amaçlarından belirtiğimiz gibi doğru meslek seçimi, bireylerin 

geleceğe yönelik becerilerine göre meslek tercihi yapmaları açısında da oldukça 

önemlidir. Bireyin üretim yapması, herhangi bir alanda ürün ortaya koyması 

bireyin o alandaki eğitimi ve yeterliliği ile doğru orantılıdır. Bu da yaptığı meslek 

seçimi ile alakalıdır. Bu noktada STEM başrol oynamaktadır. Ülkemiz için bu 

yöntem kullanılmasa da gelişmiş ülkelerin çoğu STEM ışığında eğitim 

programlarını şekillendirmektedirler. 

••  MMeevvccuutt  ttaalleepp  ddüüzzeeyyii  hhaakkkkıınnddaa  bbiillggiilleerr  

Yatırım alanı olarak Diyarbakır ili belirlenmiştir. Yatırımın konusu eğitim merkezi 

olduğundan, ilin eğitim öğretim potansiyeli değerlendirilmiştir. İlimizde 2017-

2018 eğitim-öğretim yılı kayıtlarına göre 1725 adet okul ve 461.021 öğrenci 

bulunmaktadır. Bu genç nüfus potansiyelinin ilerde vasıflı, sorunlara çözüm 

üretebilen birer işgücüne dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu projenin faaliyete 

geçtiği günden itibaren is dünyasında önemli bir potansiyeli olan genç 

nüfusumuzun bilime, teknolojiye etkisi artarak devam edecektir. Böylesi bir bilim 

merkezinin oluşturulması acil ve önemli bir ihtiyaçtır. 

STEM eğitimi, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alıyor ve giderek 

daha çok önem kazanıyor. Basta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde STEM 

eğitimi bir devlet politikası olarak uygulanıyor. Şuan Türkiye genelinde birçok 

şehirde STEM merkezleri kurulmakta ve bu merkezlerde STEM eğitimi ile ilgili 

projeler ve çalışmalar yürütülmektedir. İstanbul, Kayseri, Bursa, Adana, 

Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep bunlardan bazılarıdır. Ayrıca her yıl birçok 

öğretmen STEM becerilerini hem kendilerinde hem öğrencilerinde geliştirebilmek 

için eğitimler almaktadır. Bu anlamda Diyarbakır ilimiz ülke genelinde de STEM 

uygulamaları alanında geride kalmıştır. Birçok öğretim kurumu STEM 

merkezlerinin öğrencilere sunduğu fırsatları sağlamakta gerekli olan maddi güce, 

alt yapıya ve eğitici yeterliliklerine sahip değillerdir. Bu tür kurumların eğitim 

anlamında çağın gerisinde kalmaları, zorlu is dünyasında dezavantajlı duruma 

düşmeleri, o okullarda öğrenim gören öğrencilerin kaderi olmamalıdır. Bu 

anlamda ilimizde kurulacak ve her öğrencinin erişebileceği bir merkeze ihtiyaç 

vardır ve bu ihtiyaç ivedilikle giderilmelidir. 
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••  MMeevvccuutt  kkaappaassiittee  vvee  ggeeççmmiişş  yyııllllaarr  kkaappaassiittee  kkuullllaannıımm  oorraannllaarrıı  

Projeye konu yatırım kapsamında Diyarbakır ilimizde STEM ve Bilim Merkezi 

Kurulması değerlendirilmiştir. Bu bağlamda henüz ilimizde böyle bir merkez 

olmaması noktasından hareketle mevcut veya geçmiş yılların kapasite kullanım 

oranları değerlendirme dışıdır.  

iiii..  UUlluussaall  vvee  BBööllggeesseell  DDüüzzeeyyddee  GGeelleecceekktteekkii  TTaalleebbiinn  TTaahhmmiinnii  

••  BBööllggeenniinn  eekkoonnoommiikk  bbüüyyüümmee  sseennaarryyoossuu  ((hheeddeeff  vvee  ssttrraatteejjiilleerr))  vvee  ttaalleepp  
ttaahhmmiinnlleerrii  iillee  iilliişşkkiissii  

Projeye konu yatırım kapsamında Diyarbakır ilimizde STEM ve Bilim Merkezi 

Kurulması planlanmıştır. Söz konusu merkez kamusal eğitim hizmeti 

sunacağından doğrudan herhangi bir ekonomik gelire konu değildir. Yatırımın 

eğitim ve iş gücüne uzun vadeli etkileri; bilimsel çalışmalara, girişimciliğe ve ileri 

teknoloji altyapısı güçlü nitelikli insan kaynağına çarpan etkileri söz konusudur. 

Ayrıca yatırım önemli sosyal ve ekonomik kazanımları beraberinde getirecektir. 

Bu bağlamda yatırımın doğrudan ekonomik getirisi olmasa bile özellikle uzun 

vadeli sosyo-ekonomik gelişime etkileri değerlendirilebilir.  

Bunun dışında Karacadağ Kalkınma Ajansının hazırladığı bölge planında bölge ile 

ilgili gelecekteki bazı tahminler ve hedefler şöyle sıralanabilir: 

∼ Kentsel ve ekonomik gelişmelerle birlikte sosyal gelişmenin de sağlanması, 

gelişmeler devam ederken doğal kaynakların ve çevrenin gelecek nesilleri 

gözeterek korunması esas alınmıştır. 

∼ Bölge Yerleşmelerinin Gelişme Dinamiklerinin Harekete Geçirilmesi ve Bölge 

İçi Üretim Organizasyonunun Etkinleştirilmesi: Coğrafi, konumsal ve beşeri 

potansiyelleri açısından birbirilerinden farklılaşan yerleşim yerleri arasında 

üretim organizasyonunun etkinleştirilmesi, yerleşmeler arası ilişkilerin 

güçlendirilerek bölgesel ölçekte etkileşimin yaratılması ve sosyo-ekonomik 

gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır. 

∼ Bölgenin ekonomik yapısında Diyarbakır’ın ekonomik gelişmelerle birlikte 

etkinleştirilecek tedarik ve değer zincirlerinin üretim sonrası (lojistik, 

pazarlama, reklamcılık, kurulum, servis gibi) hizmetlerde merkez üssü olacağı 

öngörülmektedir. 
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∼ Bölgesel Büyüme Merkezleri ve Cazibe Merkezleri olarak belirlenen Diyarbakır 

ve Şanlıurfa illerinde yaşam kalitesinin artırılması ile bölgeyi ve kentlerini 

ekonomik faaliyetler açısından çekim merkezine dönüştürmesi ve bölgede 

ekonomik gelişmenin hızlandırılmasına önemli katkı sağlaması 

beklenmektedir. 

••  TTaalleebbiinn  ggeelleecceekktteekkii  ggeelliişşiimm  ppoottaannssiiyyeellii  vvee  ttaalleebbiinn  ttaahhmmiinnii..  

Fizibiliteye konu merkezin kurulması halinde ilimizin, bilim ve teknoloji ile iç içe 

ve yeni bir eğitim yaklaşımını değerlendirmesi ve bölgeye kazandırması söz 

konusu olacaktır. Ortalama 20 kişilik sınıflarda farklı atölyelerde günlük 80-100 

öğrenciye yılda yaklaşık 30.000 öğrenciye destek imkânı sağlanacaktır. Ar-Ge, 

girişimcilik, nitelikli istihdam vb. alanlara katkılar sağlayacak merkezin detayları 

fizibilitenin ilgili bölümlerinde verilen çarpan etkileri ortaya çıkaracaktır. Bununla 

birlikte Müdürlüğümüz (Diyarbakır İl Müdürlüğü) tarafından öğrencilere yönelik 

proje çalışmaları ile ilgili sorgulama, araştırma yapma, ürün geliştirme, buluş 

yapma ve tasarım yarışmaları düzenlenebilecektir. Bilgisayar Teknolojileri 

dersinde öğrencilere kodlama tabanlı bir yaklaşımla eğitim verilebilecektir.  

Projemizin hayat bulması ile beraber okullarda öğrencilere rehberlik yapacak 

görevli öğretmenler belirlenecek ve bu öğretmenlere eğitimler verilecektir. 

Kurulması planlanan STEM ve Bilim Merkezi’nde öğretmen ve öğrencilerin 

yürüteceği çalışmaların öğrencilerde hedeflenen kazanımları şöyle belirlenmiştir: 

11.. Öğrenci problemi analiz ederken farklı matematiksel kavramları ve 

yöntemleri kullanır. 

22.. Öğrenci ölçmede ve ölçümleri okumadaki hassasiyetin mühendislik 

çalışmalarındaki öneminin farkına varır. 

33.. Öğrenci matematiksel formülleri uygular veya elde ettiği verilerden 

matematiksel formüllere ulaşır. 

44.. Öğrenci bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. 

Planlama, prototip oluşturma, tasarım, yürütme, kalite kontrol ve 

raporlama gibi aşamaları açıklar. 

55.. Öğrenci proje çalışmasında kendisini farklı rollerdeki bir takım üyesi 

olarak varsayarak o rolün gerektirdiği çalışmaları başarıyla tamamlar. 

66.. Öğrenci izlenen yönerge dizilerini tarif ve analiz edebilmeli ör: kurallar 

ve algoritmalar ile idare edilen video karakterlerinden birinin 

davranışlarını tarif etme yeteneğini geliştirebilmektedir.  
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77.. Öğrenci modelleme ve simülasyon kullanarak ne tür problemlerin 

çözülebileceğini değerlendirir. Öğrenci bir problemi alt problemlerine 

ayırmak için soyutlama yapar. 

88.. Öğrenci matematik ile bilgisayar biliminin 2 tabanlı sayılar, mantık, 

kümeler ve fonksiyonlar arasındaki bağlantılar kurar. 

İlimizde 460 binin üzerinde öğrencimizin yukarda sıralanan gelişimlerinin 

desteklenmesi bakımından söz konusu merkezin kurulması önem taşımaktadır. 

••  TTaalleepp  ttaahhmmiinnlleerriinnee  tteemmeell  tteeşşkkiill  eeddeenn  vvaarrssaayyıımmllaarr,,  ççaallıışşmmaallaarr  vvee  

kkuullllaannııllaann  yyöönntteemmlleerr (basit ekstrapolasyon, model vb.) 
Talep tahmini ilin potansiyel öğrenci sayısı ile doğrudan ilişkilendirilmiştir. 

Merkezin yıllık yaklaşık 30.000 öğrenciye hizmet vermesi söz konusu 

olabilecektir. Bu da her yıl mevcut öğrenci potansiyelinin yaklaşık %6 sına hizmet 

imkanı verecektir.   

66..    MMAALL  VVEE//VVEEYYAA  HHİİZZMMEETTLLEERRİİNN  SSAATTIIŞŞ--ÜÜRREETTİİMM  PPRROOGGRRAAMMII  

ii..  SSaattıışş  PPrrooggrraammıı  

Yatırım kapsamında hayata geçirilmesi planlanan STEM ve Bilim Merkezi eğitim 

hizmeti sunacağı ve kamusal hizmet vereceği için herhangi bir ürün, üretim ve 

satış programı öngörülmemektedir.  

iiii..  ÜÜrreettiimm  PPrrooggrraammıı  

Yatırım kapsamında hayata geçirilmesi planlanan STEM ve Bilim Merkezi eğitim 

hizmeti sunacağı ve kamusal hizmet vereceği için herhangi bir ürün, üretim ve 

satış programı öngörülmemektedir 

iiiiii..  PPaazzaarrllaammaa  SSttrraatteejjiissii  ((ffiiyyaattllaannddıırrmmaa,,  ttaannııttıımm  vvee  ddaağğııttıımm))  

Yatırım kapsamında hayata geçirilmesi planlanan STEM ve Bilim Merkezi eğitim 

hizmeti sunacağı ve kamusal hizmet vereceği için herhangi bir ürün, üretim ve 

satış programı öngörülmemektedir. 
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77..    PPRROOJJEE  YYEERRİİ//UUYYGGUULLAAMMAA  AALLAANNII  

ii..  FFiizziikksseell  vvee  ccooğğrraaffii  öözzeelllliikklleerr  

Diyarbakır Anadolu’nun en eski şehirlerinden biridir. Ticaret yolları üzerinde ve 

Dicle kıyısında bulunuşu Diyarbakır’ı, ticaret ve kültür merkezi yaparken 

birbirinden farklı birçok dini sosyal gruba merkezlik de yapmıştır. 

••  CCooğğrraaffii  yyeerrlleeşşiimm  

Diyarbakır, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinin orta 

kısmında Mezopotamya’nın 

kuzeydir. Diyarbakır ili idari 

açıdan doğuda Batman ve 

Muş; batıda Şanlıurfa, 

Adıyaman, Malatya; kuzeyde 

Elazığ ve Bingöl; güneyde ise 

Mardin ili ile sınırlanmıştır.  

        ŞŞeekkiill  22::  Diyarbakır'ın Türkiye'deki Coğrafi Konumu  

Coğrafi anlamda ise kuzey ve doğu kesimi Güneydoğu Toroslar ile güneyinde 

Mardin-Midyat eşiği, batısında Karacadağ ve Urfa platoları ile çevrelenmiştir. 

Diyarbakır ili hidrografik olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun coğrafi 

bütünlüğünde rol oynayan iki önemli havza da yer almaktadır. 

Yüzölçümü 15.168 km², 37,90 ve 40,23 kuzey enlemleriyle, 40.37 ve 41.20 doğu 

boylamları arasında kalmaktadır. Etrafı fazla yüksek olmayan dağlarla çevrili, 

ortası çukurcadır. Diyarbakır %37 oranında dağlar, %31 oranında ovalarla 

kaplıdır. Ovalar tarıma elverişli ve verimlidir. Bu verimli topraklar Dicle nehri ve 

kolları tarafından sulanmaktadır. Şehir, Karacadağ ile Dicle arasında uzanan 

geniş bazalt platonun doğu kenarında, Dicle vadisinin üzerinde ve nehir kavisinin 

tepesinde ufki bir satıh üzerinde kurulmuştur. Denizden yüksekliği 650 metredir. 

Bu yükseklik bazı yerlerde 640 m bazı yerlerde 660 m’dir. 

••  İİkklliimm  ((yyaağğıışş  oorraannıı,,  nneemm,,  ssııccaakkllııkk,,  rrüüzzggâârr  vvbb..))  

Kuzey Mezopotamya karasal-kontiental iklimine “Sübtropik yayla iklimi “de 

diyebiliriz. İlin ikliminde karasal özellikler, Akdeniz Bölgesine özgü değerler ağır 

basar. Örneğin sıcak ve kurak bir yaz mevsimi, Doğu Anadolu’daki kadar sert ve 
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soğuk geçmeyen bir kış mevsimi Diyarbakır Havzası ikliminin “kısmen bozulmuş, 

karasal özellikleri biraz değişmiş bir Akdeniz İklimi “değerlendirmesini yapmamızı 

sağlar. 

Basınç Durumu: Yıllık ortalama aktüel basınç değeri 936 mb. dır. Kış aylarında 

basınç değerlerinde bir artma; İlkbahar ve yaz mevsiminde ise düşme görülür. 

Bunun açıklanmasını şöyle yapabiliriz: Kışın karalar denizlere oranla daha 

soğuktur. Yazın fazla sıcak, kışın ise 

Rüzgarlar: Ortalama aylık rüzgâr hızı saniyede 2.6 m.’dir. Rüzgârın en süratli 

estiği aylar Temmuz ve Ağustos olarak belirlenmiştir. Fakat şubat ayında esen 

güney rüzgarlarının sürati saniyede 33,8 m’ yi bulmuştur. 

Diyarbakır’da egemen rüzgâr kuzeybatı (karayel) yönlüdür. Yaz mevsiminde, 

bölgenin bozkır bitkileri kurulduğundan ve nadasa bırakılmış tarlalarda yüzey 

kuru olduğundan, esen rüzgarlar bol miktarda toz taşırlar. Rüzgârın tozunu 

süzecek süzgeç görevi yapacak ormanlar bulunmadığından Diyarbakır ve diğer 

yerleşim birimlerinin havası saydam ve duru olmaz. 

Sıcaklık: Güneydoğu Toros Dağları bir duvar gibi kuzeydoğu rüzgarlarını keserek 

yukarı Mezopotamya’ya geçmesini önler. Soğuk ve serin hava kütlelerinin 

Diyarbakır havzasını geçmemesi nedeni ile kış mevsimi Doğu Anadolu yüksek 

yaylaların olduğu gibi soğuk geçmez. Sıcaklığın -24 C olduğu görülmüştür. Fakat 

ortalama düşük sıcaklık 8.7 C dir. 

Kış mevsiminden yaza geçiş birdenbire olur. İlkbahar belirsizdir ve sıcaklar birden 

artar. Ortalama 4 ay insanlar bunalır. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları çok 

sıcaktır. Termometrenin 46 C yi gösterdiği olur. Fakat ortalama yüksek sıcaklık 

22.5 C’dir. 

Açık günler bakımından da Diyarbakır yüksek değerler sunar. Ağustos ayında açık 

gün sayısı 25’i geçer. Mart ayında ise 5’tir. Diyarbakır’da ortalama olarak yılın 

154 günü bulutlu geçer. Gökyüzünün kapalı olduğu gün sayısı ise 68 gün olarak 

belirlenmiştir. 

Diyarbakır havzasında, mayıs ayında başlayan kuraklık Ekim ve hatta Kasım 

aylarına kadar sürer. 

NEM: Diyarbakır’da ortalama nispi nem ortalaması %53’tür. 
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Yaz mevsimi çok sıcak olduğu halde nem azlığı havayı bunaltıcı olmaktan çıkartır. 

Diyarbakır’ın 45 C’lik sıcaklığına dayanılır; çünkü aşırı nem yoktur. Hava kurudur. 

Fakat GAP projesi kapsamında yapılan sulama kanalları ve yapay göletler nemi 

hissedilir şekilde arttırmış ve sıcaklık bunaltıcı olamaya başlamıştır. 

Yağışlar: Diyarbakır havzası çanak şeklindedir. Yağmur şeklindeki yağışlar kışın 

ve ilkbaharda düşmektedir. Diyarbakır ve çevresi, Akdeniz ikliminden etkilenerek 

kış yağmurlarının etkisi altındadır. Diyarbakır’da yıllık yağış ortalaması 496 mm 

dir. Yaz ve sonbahar Diyarbakır havzasında yağışsız geçer. Çünkü bu 

mevsimlerde bölge tropikal-kırsal kütlelerin egemenliğine girmiş olur. 

DIYARBAKIR O
ca

k

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs

H
az

ira
n

Te
m

m
uz

A
ğu

st
os

Ey
lü

l

Ek
im

K
as

ım

A
ra

lık

Yı
llı

k

Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2018)

Ortalama 
Sıcaklık (°C) 1.7 3.6 8.4 13.8 19.2 26.2 31.1 30.4 24.9 17.3 9.5 3.9 15.8

Ort. En Yüksek 
Sıcaklık (°C) 6.6 9.0 14.4 20.3 26.6 33.5 38.3 38.2 33.2 25.3 16.2 9.1 22.6

Ort. En Düşük 
Sıcaklık (°C) -2.3 -1.1 2.3 6.9 11.2 16.5 21.6 21.0 15.9 9.9 4.0 -0.3 8.8

Ort. Güneşlenme 
Süresi (saat) 3.8 4.8 5.6 7.1 9.6 12.2 12.4 11.7 10.0 7.5 5.6 3.9 94.2

Ortalama Yağışlı 
Gün Sayısı 12.4 11.5 11.9 11.4 8.8 2.7 0.4 0.2 1.0 5.7 8.2 11.5 85.7

Aylık Top. Yağış 
Miktarı Ort. (mm) 70.3 68.0 65.1 68.3 44.1 8.1 0.7 0.4 3.9 32.2 54.2 71.4 486.7

Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2018)

En Yüksek 
Sıcaklık(°C) 16.9 21.8 28.3 35.3 39.8 42.0 46.2 45.9 42.0 35.7 28.4 22.5 46.2

En Düşük 
Sıcaklık (°C) - 24.2 - 21.0 -14.0 -6.1 0.8 3.5 9.9 11.4 4.0 -1.8 - 12.9 - 23.4 - 24.2

TTaabblloo  66::  Diyarbakır Yıllık Sıcaklık Değerleri Tablosu  

 

Günlük Toplam En Yüksek 
Yağış Miktarı Günlük En Hızlı Rüzgâr En Yüksek Kar

20.03.1976 71.6 mm 01.06.1987 126.0 km/saat 16.01.1973 65.0 cm

TTaabblloo  77::  Diyarbakır Yıllık Yağış, Rüzgâr, Kar Durumu Tablosu  
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Son yıllarda yapılan barajların oluşturduğu yapay göller (Karakaya, Atatürk, 

Batman, Silvan Barajları) geniş buharlaşma yüzeyleri oluşturmaktadır. Bu 

nedenle de Diyarbakır Havzası'nın kuru havasının nispi neminde bir artış 

olmuştur. Ortalama nispi nem, en çok Aralık ve Ocak aylarında ölçülmüştür. Bu 

aylarda %77'ye çıkar. Temmuz-Ağustos aylarında ise nispi nem değerleri %20'ye 

düşmektedir.   

••  TToopprraakk  vvee  aarraazzii  yyaappııssıı  iillee  iillggiillii  bbiillggiilleerr  

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin doğu yarısında Dicle Bölümüne karşılık gelen 

Diyarbakır ili ve çevresi farklı jeomorfolojik birimlerden oluşmaktadır. Kuzeyden 

güneye doğru Güneydoğu Toroslar dağlık ünitesi, bu kütlenin güneyinde bir dizi 

depresyon sahası ve Kenar kıvrımları kuşağı bulunmaktadır. Merkezi kısımda 

Diyarbakır havzası ve güneybatı bölümünde Karacadağ platosu yer almaktadır. 

Hidrografik olarak araştırma alanı iki farklı havzaya ayrılmıştır. Batıda Çüngüş ve 

Çermik çevresi Fırat havzasına dâhil iken doğuda büyük bir alanda Dicle havzası 

bulunmaktadır. İklim açısından araştırma sahasında farklı sıcaklık ve yağış 

değerleri görülür. Güneydoğu Torosların güney yamaçlarında kurulan 

yerleşmelerde 800-1250 mm. civarında yağış kaydedilirken, orta kesimlerde 

havza tabanında 450-600 mm. ve Karacadağ volkanik kütlesi üzerinde 600-800 

mm. arasında yağış değerleri görülmektedir. Bu durumda farklı üniteler, farklı 

yapılar ve iklim koşulları Diyarbakır’da farklı hayat sahalarını ortaya çıkarmıştır. 

Fırat ve Dicle nehirleri ile kolları tarafından sulanan bölge başta köy yerleşmeleri 

olmak üzere, tarımsal faaliyetlerde de belirleyici ana unsur olmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu platosunun kuzeyini çevreleyecek biçimde bir yay çizen 

Güneydoğu Toroslar batıda, Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki Ahır ve Engizek 

dağları ile başlar doğuda Van Gölü güneyine doğru Malatya, Karaoğlan, Mastar, 

Maden, Akdağ ve Muş güneyi dağları olarak ortalama 50 kilometre genişliğinde 

dik bir duvar gibi uzanır. Yükseklikleri yer yer 2.500-3.000 m’yi aşmıştır. 

Güneydoğu Toroslar’ın yerleşme coğrafyası açısından en önemli özelliklerinden 

birisi de ikliminin kuzey ve güneyindeki kurak sahalardan farklı olmasıdır. Doğu 

Anadolu Bölgesi’nin diğer kesimlerine oranla daha az karasal olan Yukarı Fırat 

bölümü ile Güneydoğu Anadolu iklimi arasında bir geçiş sahasında yer alan 

Güneydoğu Toroslar’ın iklimi, bir taraftan ana çizgileriyle kuzeyinde ve güneyinde 

yer alan bu iklimlerin özelliklerini taşırken, diğer taraftan da kendine özgü iklim 

şartlarıyla dikkat çekmektedir. Güneydoğu Toroslar’ı çevresindeki alanlardan 
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farklı kılan asıl iklim özelliği ise yağış miktarının fazlalığı ve yağış rejiminin 

farklılığıdır. Kuzeyindeki Malatya’da 383, Elazığ’da 430, güneyindeki 

Diyarbakır’da 490 mm. olan yıllık toplam yağış miktarına karşılık Güneydoğu 

Toroslar’ın güney eteklerindeki Ergani (777 mm.), Çermik (800 mm.), (Lice 1222 

mm) gibi kurak bir sahada yağış miktarı yükseltiye bağlı olarak artmaktadır. 

Diyarbakır havzasının kuzeyinde metamorfik Bitlis kütlesi ve Kenar Kıvrımları 

Kuşağı uzanmaktadır. Yükseltileri 1300-1550 m arasında değişen kütle 

eteklerinde jeolojisi ve jeomorfolojisi daha farklı özelliklere sahip kenar kıvrımları 

kuşağı, kuzeydeki kıvrım geometrisine paralel olarak uzanan uzun dalgalı ve faylı 

kıvrımlar ile domlar, güneye doğru monoklinal ve en sonunda yatay görünüm 

alan yapılar bulunmaktadır. Geniş bir plato şeklinde sade bir görünüm olarak 

belirmiştir. Bu plato, çanaklaşmış havzalarla, orta yükseklikteki kubbeleşmiş 

dağlar ve tepelerden oluşmuştur. 

Diyarbakır havzası ortası çukur ve nispeten yeni tabakalarla örtülü, kenarları ise 

daha eski araziyle çevrili büyük bir çanaktan ibarettir. İçinde yer yer düzlük, 

tepelik alanlar, plato sahaları ve geniş tabanlı vadiler yer alır. Havza toprakları 

doğuda Dicle ırmağı ve kolları, batı ucundaki küçük bir alanın sularını ise Fırat 

ırmağı toplar. Kuzeybatı- güneydoğu doğrultusunda havzadan geçen Dicle’ye, 

kuzeyde Ambar, Pamuk çayları ile kuzeydoğudaki dağlardan doğan Kulp ve 

Sason (Büyük Aydınlık) çayları da birleşerek Batman çayını oluşturur. Havza 

topraklarının %31’i ova, %69’u plato sahalarına karşılık gelmektedir. Havza 

coğrafi olarak bir bütünlük gösterir. Aynı özellik nüfus yerleşme ve ekonomik 

faaliyetlerde de görülmektedir. Toplu yerleşme karakterindeki köy yerleşmeleri 

yanında mezra yerleşmeleri gevşek dokuda görülmektedir. 

••  BBiittkkii  öörrttüüssüü  

Çayır ve mera alanlarını düşük yoğunluktaki bitki örtüsü ile beraber 

değerlendirirsek %34’lük bir oran göstermektedir. Genel olarak Diyarbakır 

Havzası, Karacadağ platosu ve Güneydoğu Toroslar üzerinde hayvancılık için 

potansiyel alanlardır. Çünkü hayvancılık faaliyetlerini destekleyen çayır ve mera 

alanları bu alanlarda yoğunlaşmıştır. 

Doğal bitki örtüsünü, genellikle otsu bitkilerin ağır bastığı bozkır bitkileri 

oluşturur. Bunlar ilkbaharda kısa bir süre içinde yeşerip çiçeklenir, ama yağışların 

kesilmesiyle yaz başında kururlar. Çevredeki dağlar, yer yer meşe ormanlarıyla 
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kaplıdır. Orman bakımından çok yoksul olan Karacadağ'ın Diyarbakır ili içindeki 

kesimlerinde yer yer meşe topluluklarına rastlanır. Ama ormanlar, ilin toplam 

yüzeyinin onda birini bile bulmaz. 

••  SSuu  kkaayynnaakkllaarrıı  

AA.. Yüzeysel Sular:  

Akarsular 

Diyarbakır’ın en önemli akarsuyu Dicle Nehridir. İli, Dicle ve kolları sular. Mâden 

Suyu ile Birklin Suyu Dolucan’da birleşerek Dicle Nehri meydana gelir. Birklin 

Suyu Birklin Mağaralarından çıkar ve Dibni Suyu buna karışır. Mâden (Ergani) 

Suyu Gölcük’ten çıkar. 

Dicle Nehri Devegeçidi Suyu, Havar, Yenice, Karasu dereleri ile, Anbar, Kuru, 

Pamuk, Sinan ve Batman çaylarını alır. Daha ilerde Göksu ve Aşağı Hanik çayları 

Dicle’ye katılır. Batman Çayı Dicle’nin önemli bir koludur. Uzunluğu 100 

kilometredir. Gühermi Dağından çıkan Kulp Suyu, Muş’tan gelen bir kolla birleşir. 

Melul Dağından çıkan Şakiram Çayını alarak, Sason Dağlarından gelen ikinci kolla 

birleşir. Diğer küçük akarsular ise Sinan Suyu, Çangüş Suyu, Göz Suyu, Medrap 

Suyu ve Kalhane Suyu ile Meda Çayı ve Sinek Çayıdır. İlimizde bulunan akarsu, 

çay vb, bilgilere ilişkin çizelge aşağıda yer almaktadır. 

        
KKaayynnaakk:: DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 2018 verileri  

TTaabblloo  88::    Diyarbakır Akarsuları Uzunlukları Tablosu  
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Diyarbakır’da tabiî göl yoktur. Baraj gölleri ile göletler vardır. Aşağıda ilimizde 

bulunan yapay göletlerin nitelikleri ve kulanım amaçları sunulmuştur. 

BB.. Yeraltı Suları:  

Diyarbakır ili genelinde Midyat formasyonu Kireçtaşları, Volkanik Bazaltlar ve 

Alüvyon dere yatağı malzemeler akifer özelliği göstermektedir. 

   KKaayynnaakk:: DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 2018 verileri 

TTaabblloo  99::  Diyarbakır Yeraltı Su Kaynakları Tablosu 

 
Diyarbakır İli 2017 yılı sonuna kadar tahsis edilen toplam yeraltı suyu miktarı; 

İçme-kullanma, Sanayi, Sulama için 264,197 hm3 /yıldır. DSİ Bölge 

Müdürlüğünün verilerine göre yıllar itibariyle ortalama statik ve dinamik seviye 

değerleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  
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 KKaayynnaakk::  DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 2018 verileri Yer altı suları seviyeleri  

TTaabblloo  1100::  Yıllar İtibariyle Diyarbakır'ın Yeraltı Su Durum Tablosu  

İlimizde kentsel su temini için kullanılan 2 adet kaynak bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki 92 hm3 /yıl kapasiteyle Dicle Barajı, ikincisi ise 5,11 hm3 /yıl kapasiteli Serap 

Güzeli Kuyularıdır. 

İçme suyu temin eden belediyeler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 17 

ilçe belediyesidir. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye 

sayıları 17’dir. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen nüfusun 

belediye nüfusu içindeki oranı %97. 

Dicle Barajı: 

Dicle Barajı, Diyarbakır ili sınırları içerisinde Eğil ilçesinin 7 km güneydoğusunda 

Dicle nehrinin ana kollarından olan Maden ve Dibni Çaylarının birleşip Dicle 

Nehri’nin meydana getirdiği mevkiden 800 m ve Kralkızı Barajı aksının 22 km 

mansabında, 640 talveg kotunda inşa edilmiştir. 

%10 içme suyu, %70 Sulama, %20 Enerji amaçlı çalışmaktadır. Barajdan 2017 

yılı itibari ile %3’lük kısmı içme suyu olarak alınmaktadır. Dicle barajı; temelden 

yüksekliği 87 m, göl hacmi 595 hm³ ve gölalanı 24 km² dir. Dicle Nehri debisi 

110 m³/sn düzeyindedir. Su barajdan 32 km uzaklıktaki Ham Su Arıtma Tesisine 

pompalar yardımıyla iletilmektedir. Diyarbakır’ın %93 'lük (2017 içme suyu 

üretimine istinaden) içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. 

Gözeli Yeraltı Suyu Havzası: 

Diyarbakır-Serapgüzeli (Gözeli) Mahallesi civarında yer alan havza, içme suyu 

sondaj kuyularının çevresi DSİ tarafından 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu’nun 3. 

maddesine göre yeraltı suyu işletme sahası olarak tespit edilmiştir. Hâlihazırda 

havzadan derin kuyular ve artezyen olarak elde edilen sular toplanarak kente 
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iletilmektedir. Derin kuyulardan yaklaşık olarak 200 lt/sn’lik su temini 

yapılabilmektedir. Kaynaktan elde edilen sular ise; maksimum 150 lt/sn 

civarındadır. Yaz aylarında tamamen kurumaktadır. Diyarbakır’ın %7' lik (2017 

içme suyu üretimine istinaden)içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. 

Diyarbakır içme suyunun %90’nı Dicle barajından temin edilmektedir. Kaynak 

Diyarbakır’ın uzun vadeli içme suyunu karşılayabilecek potansiyeldedir. %10’luk 

bölüm ise Serap Güzeli Kuyularından sağlanmaktadır. 

••  DDiiğğeerr  ddooğğaall  kkaayynnaakkllaarr  

Diyarbakır ili arazi kullanım değerleri açısından incelendiğinde tarıma uygun 

araziler sulu tarım, kuru tarım ve karışık tarım arazileri şeklinde 

değerlendirilmiştir. Diyarbakır’da tarıma uygun arazi oranı %53’lük bir payla 

(8.158 km²) il arazisinin yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Bu araziler kuru 

tarım, sulu tarım ve karışık tarım arazileri olarak sınıflandırılırken en fazla görülen 

tarım şekli %72 oranında kuru tarım arazileridir. Diyarbakır ili topraklarının 

779.797 ha’ı tarım alanı, 230.092 ha‘ı çayır ve mera, 265.365 ha‘ı orman, 

294.142 ha’ı da tarıma elverişsiz alandır.  

iiii..  EEkkoonnoommiikk  vvee  FFiizziikksseell  AAllttyyaappıı (hammadde kaynaklarına erişilebilirlik, ulaşım ve 
haberleşme sistemi, su-elektrik-doğal gaz şebekeleri, arazi kullanımı, yan sanayi, dağıtım 
ve pazarlama olanakları vb.) 
 
Yatırımın gerçekleşeceği Diyarbakır ilimizin öncelikle ulaşım, erişilebilirlik 

olanakları aşağıdaki haritalarda özetlenmiştir.  

 

ŞŞeekkiill  33::  Diyarbakır'ın Havayolu Ulaşım Haritası 
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Diyarbakır Havalimanı: 

Havalimanı Terminal Binası İç ve Dış Hat olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 

Ayrıca Terminal Binası 86.571 m² lik kapalı alana sahip olup Cafe Bar, Ticari 

hacimler ve Rent a car gibi birimleriyle hizmet vermektedir. 

 

ŞŞeekkiill  44::  Diyarbakır Havalimanı Görünümü  

 
Havalimanın fiziki alan büyüklükleri şöyledir. İç- Dış Hat Giden (ortak) Yolcu 

Salonu Alanı: 34.315 m², İç Hat Gelen Yolcu Salonu Alanı: 18.313 m² ve Dış Hat 

Gelen Yolcu Salonu 16.002 m²’dir. Hava limanın yıllık gelen ve giden yolcu trafiği 

ise aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

HHaavvaalliimmaannıı  YYoollccuu  TTrraaffiiğğii  ((GGeelleenn--GGiiddeenn))  

YYııllllaarr  İİçç  HHaatt  DDıışş  HHaatt  TTooppllaamm  

22001166  1.945.097 32.920 1.978.017 

22001177  1.979.021 74.181 2.053.202 

22001188  2.016.126 53.180 2.069.306 

TTaabblloo  1111::  Diyarbakır'ın Yıllık Gelen-Giden Yolcu Trafiği Tablosu  
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ŞŞeekkiill  55::  Diyarbakır'ın Karayolu Ulaşım Haritası  

 
Geniş bir hinterlandı olan İl merkezi kara yollarının kavşak noktasıdır. 

Diyarbakır’a hem karayolu hem hava yolu, hem de demiryolu ile ulaşım 

sağlanmaktadır. Her zaman Ankara, İzmir ve İstanbul’a düzenli uçak seferleri 

yapılmaktadır. Diyarbakır’dan Türkiye’nin her yerine otobüs ile yolculuk 

yapılabilir. Ayrıca Ortadoğu Ülkelerine taksi ile yolculuk mümkündür.  

DDİİYYAARRBBAAKKIIRR  

İİLLLLEERR    MMEESSAAFFEE  ((KKmm))  

Elazığ  153 

Malatya  251 

Şanlıurfa  176 

Adıyaman  205 

Bingöl  144 

Mardin  95 

Batman  100 

Muş  258 

Adana  519 

Ankara  912 

Bursa  1283 

İstanbul  1365 

İzmir  1419 

Mersin  594 

Antalya  1060 
 

TTaabblloo  1122::  Diyarbakır'ın Bazı İllere Mesafe (Km) Tablosu  
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ŞŞeekkiill  66::  Diyarbakır'ın Demiryolu Ulaşım Haritası  

 
İlimizde Doğalgaz altyapısı bakımından güncel veriler Diyargaz’ ın web sitesinde 

aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Abone sayısı 168 binin üzerinde olup gaz hacmi 

146 milyon m3 üzerinde ve hat uzunluğu 188 bin metrenin üzerindedir.   

 
  

ŞŞeekkiill  77::  Diyarbakır'da Doğalgaz Altyapısı Güncel Verileri  

 
Diyarbakır ilimizde elektrik abone sayısı 500 binin üzerinde su abonesi sayısı ise 

217 binin üzerindedir.  

Diyarbakır ilimize iletişim ve haberleşme açısından bakıldığında Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan İl Bazında Yıllık İstatistik Bülteninde 

(2018) yer alan veriler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  
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TTaabblloo  1133::  Diyarbakır'ın İletişim Altyapısı Tablosu  
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iiiiii..  SSoossyyaall  AAllttyyaappıı (nüfus, istihdam, gelir dağılımı, sosyal hizmetler, kültürel yapı) 

Diyarbakır nüfusu bir önceki yıla göre 32.495 artmıştır. Diyarbakır nüfusu 2018 

yılına göre 1.732.396'dir. Bu nüfus, 875.468 erkek ve 856.928 kadından 

oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,54 erkek, %49,46 kadındır. 

 

TTaabblloo  1144::  Diyarbakır'ın Nüfusu (2009-2018) Tablosu  
 

 

ŞŞeekkiill  88::  Diyarbakır'ın Son 10 Yıllık Nüfus Değişim Grafiği  

 
iivv..  KKuurruummssaall  YYaappııllaarr  

Yatırım Diyarbakır ilimizdeki kurumsal yapıların listesi şöyle özetlenebilir.  

1. Diyarbakır Valiliği 

2. Bölge Komutanlıkları  

3. Büyükşehir Belediyesi  

4. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bölge İdare Mahkemeleri  

5. Kaymakamlıklar 
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6. İl Emniyet ve POMEM Müdürlüğü  

7. Üniversite 

8. Karacadağ Kalkınma Ajansı  

9.  Millî Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü 

10. Adalet Bakanlığı İl Müdürlüğü 

11. Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü 

12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü 

13. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İl Müdürlüğü 

14. Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü 

15. Hazine ve Maliye Bakanlığı İl Müdürlüğü 

16. İçişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü 

17. Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğü 

18. Millî Savunma Bakanlığı İl Müdürlüğü 

19. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü 

20. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü 

21. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü 

22. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İl Müdürlüğü 

23. Resmi Bankalar  

vv..  ÇÇeevvrreesseell  EEttkkiilleerriinn  ÖÖnn--ddeeğğeerrlleennddiirrmmeessii  

Yatırım ile hayata geçirilmesi planlanan STEM ve Bilim Merkezinin bulunacağı 

Diyarbakır’da İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2018 yılında yayınladığı 

“DDiiyyaarrbbaakkıırr  İİllii  22001177  YYııllıı  ÇÇeevvrree  DDuurruumm  RRaappoorruu” da detaylı şekilde irdelenmiştir. Bu 

raporda yer alan çevresel sorunlar ve alınan tedbirlerin dışında yatırıma konu 

merkezin olumsuz açıdan herhangi bir çevresel etki oluşturması 

beklenmemektedir. Yatırım bina tadilatı ve diğer hazırlık çalışmalarında oluşacak 

atıklar; ilgili yükleniciler ve yerel yönetimler tarafından uygun şekilde 

uzaklaştırılacak veya bertaraf edilecektir. Zira atık yönetimi ve çevresel etkiler 

bakımından değerlendirildiğinde, ilimizin mevcut altyapısı, ilgili kurum ve 

kuruluşların tedbirleri ve devam eden hizmetleri ile olumsuz bir etki 

oluşturmadan ve kontrol altında gerekli işlemeler yapılmaktadır. 

Bunun yanında yatırım kapsamında belirlenen binan enerji ihtiyacı bina tadilat ve 

düzenlemeleri (inşaat) sürecinde entegre edilecek Güneş Enerji Sistemi (GES) ile 

desteklenecektir. Böylelikle hizmetlerin yenilenebilir enerji sistemi ile çevreye 

duyarlı bir şekilde sürdürülmesi söz konusu olacaktır.  
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vvii..  AAlltteerrnnaattiifflleerr,,  YYeerr  SSeeççiimmii  vvee  AArraazzii  MMaalliiyyeettii  ((kkaammuullaaşşttıırrmmaa  bbeeddeellii))  

Fizibiliteye konu merkezin yer alacağı bina bedelsiz olarak tahsis edilecektir. Arazi 

yatırımı gerekmemektedir. Bu nedenle kamulaştırma bedeli yoktur.   

88..    TTEEKKNNİİKK  AANNAALLİİZZ  VVEE  TTAASSAARRIIMM  

ii..    KKaappaassiittee  AAnnaalliizzii  vvee  SSeeççiimmii  

İlimizde mevcut durumda fizibiliteye konu STEM ve Bilim Merkezi 

bulunmadığından mevcut kapasite analizi değerlendirilmemiştir. Kapasite seçimi 

ise tahsis edilen binanın fiziki yapısı ve eğitim yaklaşım modelinin uygulama 

birimleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Atölye başına ortalama 20 kişi ve günlük 

80-100 kişinin yararlanacağı bir merkezde 300 gün hizmet verilmesi durumunda 

yaklaşık yıllık 30.000 kişinin eğitim alacağı bir merkezin hayata geçirileceği 

değerlendirilmiştir.  

iiii..    AAlltteerrnnaattiiff  TTeekknnoolloojjiilleerriinn  AAnnaalliizzii  vvee  TTeekknnoolloojjii  SSeeççiimmii  

Fizibiliteye konu STEM ve Bilim Merkezinde uygulamaların gerçekleştirileceği 

atölyeler ve bu atölyelerde kullanılması planlanan teknolojilerin gruplara göre 

sayıları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

TTAASSAARRIIMM  VVEE  BBEECCEERRİİ  AATTÖÖLLYYEESSİİ 

SSıırraa    İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuullaann  DDoonnaannıımm    SSıınnııff    AAddeett    

11  Islat yapıştır etkinlik kiti Okul Öncesi Stem-1 1100  

22  Yapı Blokları- Quanli Okul Öncesi Stem-2 1100  

33  Stem Etkinlik Seti- Temel Aktivite Okul Öncesi- 1. Sınıf 55  

44  Mekanik Laboratuvarı 1-2 Sınıf 1100  

55  Basınçlı Hava Sistemleri -1 3-4 Sınıf 55  

66  Enerji Dönüşüm Sistemleri- 1 3-4 Sınıf 55  

77  Dinamik ve Kuvvet Sistemleri-1 3-4 Sınıf 55  

88  Stem Etkinlik Seti- Uzman Aktivite 5-6 Sınıf 55  

99  Mühendislik Seti 5-6 Sınıf 55  

1100  Enerji Dönüşüm Sistemleri- 2 5-6 Sınıf 55  

1111  Dinamik ve Kuvvet Sistemleri- 2 6-7 Sınıf 55  

1122  Arabalar ve İtiş Mekanizmaları 6-7 Sınıf 55  

1133  Optik- Gözlem ve Astronomi Seti 6-7 Sınıf 55  

1144  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 7-8 Sınıf 55  

1155  Basınçlı Hava Sistemleri -2 7-8 Sınıf 55  
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1166  Öğrenci Masası Fleksibl Masalar  55  

1177  Öğrenci Sandalye Fleksibl Sınıf Düzenine Uygun  2200  

1188  Öğretmen Masası Standart 11  

1199  Öğretmen Sandalye Standart 11  

2200  İ5 Bilgisayar Öğretmen  11  

2211  Dolap Okul öncesi 1, İlkokul 2, Ortaokul 3  66  

RROOBBOOTTİİKK  VVEE  KKOODDLLAAMMAA  AATTÖÖLLYYEESSİİ 

SSıırraa    İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuullaann  DDoonnaannıımm    SSıınnııff    AAddeett    

11  Robodoc Okul Öncesi  1100  

22  Matatalab Kodlama Seti Okul Öncesi  55  

33  Makey Başlangıç Kiti 1-2 Sınıf 55  

44  RoboMind 1-2 Sınıf 1100  

55  Lego We Do 3-4 Sınıf 55  

66  Gravity Arduino Seti 3-4 Sınıf 55  

77  SparkFun Arduino Uno 5-6 Sınıf 55  

88  Robomaker 5-6 Sınıf 1100  

99  Makeblock 5-6 Sınıf 55  

1100  Raspberry Pi 3 Proje Seti 6-7 Sınıf 55  

1111  Robo BT Smart Beginner 6-7 Sınıf 55  

1122  Lego Ev3 Mindstroms 7-8 Sınıf 55  

1133  Robo TXT Discovery 7-8 Sınıf 55  

1144  Robo Tx Explorer 9-10 Sınıf  55  

1155  Robo Tx Traning Lab 9-10 Sınıf  55  

1166  Robot Kollu Otomasyon Sistemleri 10-11 Sınıf 55  

1177  Elektropnomatik 10-11 Sınıf 55  

1188  Öğrenci Masası Fleksibl Masalar  66  

1199  Öğrenci Sandalye Fleksibl Sınıf Düzenine Uygun  2200  

2200  Robotik Uygulama Masası 
2,5m x 1,5 m kenarları bantlı 
uygulama masası 

11  

2211  Öğretmen Masası Standart 11  

2222  Öğretmen Sandalye Standart 11  

2233  İ7 Bilgisayar Öğretmen  11  

2244  İ5 Bilgisayar Öğrenci 1100  

2255  Dolap 
Okul öncesi 1, İlkokul 1, Ortaokul 2, 
Lise 2 dolap 66  
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MMAAKKEERR  AATTÖÖLLYYEESSİİ 

SSıırraa    İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuullaann  DDoonnaannıımm    SSıınnııff    AAddeett    

11  3D Printer Temel Seviye 5-6-7-8 Sınıf 1 

22  Maker Kit  
Setler kendi içinde ilk-orta-lise diye 
ayrılacak biçimde gruplanacak 

3 

33  Ahşap Tasarım Kiti -1 (TR 4+1) 3-4-5 Sınıf  1 

44  Ahşap Tasarım Kiti -2 (Secondary) 6-7-8 Sınıf 1 

55  Kendin Yap Drone Seti 6-7-8 Sınıf 1 

66  Ahşap Metal Tasarım Kiti -3 (Cnc) 9-10-11-12 Sınıf  1 

77  Öğrenci Maker Çalışma Masası Fleksibl Masalar  2 

88  Öğrenci Tasarım Çalışma Masası  Fleksibl Masalar  6 

99  3D Printer Masası 100 cm x 100 cm standart  1 

1100  Öğrenci Sandalye Fleksibl Sınıf Düzenine Uygun 20 

1111  Öğretmen Masası Standart 1 

1122  Öğretmen Sandalye Standart 1 

1133  İ5 Bilgisayar Öğretmen 1 

1144  Dolap Standart  2 

MMEEKKAATTRROONNİİKK  AATTÖÖLLYYEESSİİ 

SSıırraa    İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuullaann  DDoonnaannıımm    SSıınnııff    AAddeett    

11  Fabrika Simülasyonu 9-10-11-12 Sınıf  22  

22  3D Printer Pro 9-10-11-12 Sınıf  11  

33  İ7 Bilgisayar Öğretmen  11  

44  İ5 Bilgisayar Öğrenci 55  

55  Öğretmen Masası Standart 11  

66  Öğretmen Sandalye Standart 11  

77  Öğrenci Masası Fleksibl Masalar 66  

88  Öğrenci Sandalye Fleksibl Sınıf Düzenine Uygun 1100  

99  Simülasyon Masası Kenarları bantlı 150 cm x 150 cm 22  

1100  3D Printer Masası 100 cm x 100 cm standart  11  

EEĞĞİİTTİİCCİİ  EEĞĞİİTTİİMM  SSIINNIIFFII 

SSıırraa    İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuullaann  DDoonnaannıımm    SSıınnııff    AAddeett    

11  Bilgisayar (Eğitmen için) İ5 1 

22  Eğitmen Masası Standart 1 

33  Eğitmen Sandalye Standart 1 

44  Seminer Salon Sandalyesi  Açılır tablalı 20 
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İİDDAARRİİ  AALLAANN 

SSıırraa    İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuullaann  DDoonnaannıımm    SSıınnııff    AAddeett    

11  Müdür Masa ve Koltuk Takımı  Standart 1 

22  Müdür Yrd. Masa ve Koltuk Takımı  Standart 1 

33  Bilgisayar (Müdür ve Yrd.)  İ5  2 

44  Misafir Takımı  Standart  1 

55  Yazıcılar  Standart  2 

66  Dolaplar (Müdür ve Yrd.) Standart  2 

TTaabblloo  1155::  STEM ve Bilim Merkezinin Atölye Donanımları Tablosu  

 
Söz konusu teknolojiler güncel teknolojilerden belirlenmiş olup, atölyeler ve diğer 

alanlar için tüm donanımlar yeni olacaktır.  

iiiiii..    SSeeççiilleenn  TTeekknnoolloojjiinniinn  ÇÇeevvrreesseell  EEttkkiilleerrii,,  KKoorruummaa  ÖÖnnlleemmlleerrii  vvee  MMaalliiyyeettii  

Proje kapsamındaki yatırım ile ilgili herhangi bir üretim prosesi bulunmadığından 

ve eğitim hizmetleri sunulacağından seçilen teknolojilerin olumsuz bir etkisi 

değerlendirilmemiştir. Seçilen teknolojiler güncel ve ileri teknoloji cihazlar 

içerdiğinden A sınıfı enerji sarfiyatı ile bu teknolojiler minimum etkilerle 

kullanılacaktır.  

iivv..    TTeekknniikk  TTaassaarrıımm (süreç tasarımı, makine-donanım, inşaat işleri, arazi düzenleme, yerleşim 
düzeni, iller bazında dağılım vb.) 

  

Teknik tasarımlar bina tadilatı, temin edilecek donanımların teknik özellikleri ve 

bu donanımların yerleşimleri olarak gruplandırılmıştır. Bina tadilatı ilgili alan 

uzmanı mühendislerin oluşturduğu keşif metraj listesi ve donanımlar için ilgili 

tedarikçilerden alınan teklifler değerlendirilmiştir. Vaziyetlendirme planı ise 

danışmanlık desteği alınan mimar tarafından yapılmış olup, ekte (EK-5) 

sunulmuştur. 

vv..    YYaattıırrıımm  MMaalliiyyeettlleerrii  ((iinnşşaaaatt,,  mmaakkiinnee--ddoonnaannıımm,,  iill  bbaazzıınnddaa  ddaağğııllıımmıı  vvbb..))  

Yatırımın ana unsurları ve maliyetleri aşağıdaki başlıklar altında ve tablolarda 

özetlenmiştir. 

1. İnşaat Maliyetleri: Belirlenen ve merkez için tahsis edilecek binanın 

atölyelere, eğitici eğitim sınıfı ve idari alan için düzenlemelere (fiziki 

düzenleme, tesisat düzenleme veya yenileme, boya vb.) ihtiyaç 

duyulmaktadır.  
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Bina Tadilat ve Düzenleme Giderleri: 445511..440000  TTLL  (KDV Dâhil) 

Güneş Enerji Sistemi (GES): 553355..000000  TTLL (KDV Dâhil) 

2. Donanım (Makine-Teçhizat, Mobilya vb.) Maliyetleri: Oluşturulması 

planlanan atölyeler, eğitici eğitim sınıfı ve idari alanda kullanılacak, 

teçhizat-cihaz, mobilya vb. donanımların maliyetleri aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir.  

TTAASSAARRIIMM  VVEE  BBEECCEERRİİ  AATTÖÖLLYYEESSİİ  

SSıırraa    İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuullaann  DDoonnaannıımm    AAddeett    
BBiirriimm    

FFiiyyaatt  ((TTLL))    
TTooppllaamm    

MMaalliiyyeett  ((TTLL))  

11  Islat yapıştır etkinlik kiti 10 340 33..440000  

22  Yapı Blokları- Quanli 10 800 88..000000  

33  STEM Etkinlik Seti- Temel Aktivite 5 1.400 77..000000  

44  Mekanik Laboratuvarı 10 700 77..000000  

55  Basınçlı Hava Sistemleri -1 5 600 33..000000  

66  Enerji Dönüşüm Sistemleri -1 5 950 44..775500  

77  Dinamik ve Kuvvet Sistemleri -1 5 950 44..775500  

88  STEM Etkinlik Seti- Uzman Aktivite 5 1.700 88..550000  

99  Mühendislik Seti 5 2.750 1133..775500  

1100  Enerji Dönüşüm Sistemleri- 2 5 2.500 1122..550000  

1111  Dinamik ve Kuvvet Sistemleri- 2 5 1.500 77..550000  

1122  Arabalar ve İtiş Mekanizmaları 5 2.750 1133..775500  

1133  Optik- Gözlem ve Astronomi Seti 5 1.500 77..550000  

1144  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 5 2.100 1100..550000  

1155  Basınçlı Hava Sistemleri -2 5 3.000 1155..000000  

1166  Öğrenci Masası 5 2.500 1122..550000  

1177  Öğrenci Sandalye 20 500 1100..000000  

1188  Öğretmen Masası 1 1.000 11..000000  

1199  Öğretmen Sandalye 1 350 335500  

2200  İ5 Bilgisayar 1 5.000 55..000000  

2211  Dolap 6 2.000 1122..000000  

AAttööllyyee  TTooppllaamm  MMaalliiyyeettii  ((TTLL))    116677..775500  

RROOBBOOTTİİKK  VVEE  KKOODDLLAAMMAA  AATTÖÖLLYYEESSİİ  

SSıırraa    İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuullaann  DDoonnaannıımm    AAddeett    
BBiirriimm    

FFiiyyaatt  ((TTLL))    
TTooppllaamm    

MMaalliiyyeett  ((TTLL))  

11  Robodoc 10 700 77..000000  

22  Matatalab Kodlama Seti 5 1.100 55..550000  

33  Makey Başlangıç Kiti 5 1.000 55..000000  

44  RoboMind 10 600 66..000000  
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55  Lego We Do 5 1.900 99..550000  

66  Gravity Arduino Seti 5 700 33..550000  

77  SparkFun Arduino Uno 5 900 44..550000  

88  Robomaker 10 400 44..000000  

99  Makeblock 5 800 44..000000  

1100  Raspberry Pi 3 Proje Seti 5 700 33..550000  

1111  Robo BT Smart Beginner 5 2.750 1133..775500  

1122  Lego Ev3 Mindstroms 5 4.000 2200..000000  

1133  Robo TXT Discovery 5 5.000 2255..000000  

1144  Robo Tx Explorer 5 5.000 2255..000000  

1155  Robo Tx Traning Lab 5 5.000 2255..000000  

1166  Robot Kollu Otomasyon Sistemleri 5 5.000 2255..000000  

1177  Elektropnomatik 5 5.000 2255..000000  

1188  Öğrenci Masası 6 2.500 1155..000000  

1199  Öğrenci Sandalye 20 500 1100..000000  

2200  Robotik Uygulama Masası 1 2.000 22..000000  

2211  Öğretmen Masası 1 1.000 11..000000  

2222  Öğretmen Sandalye 1 300 330000  

2233  İ7 Bilgisayar 1 7.000 77..000000  

2244  İ5 Bilgisayar 10 5.000 5500..000000  

2255  Dolap 6 2.000 1122..000000  

AAttööllyyee  TTooppllaamm  MMaalliiyyeettii  ((TTLL))  330088..555500  

MMAAKKEERR  AATTÖÖLLYYEESSİİ  

SSıırraa    İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuullaann  DDoonnaannıımm    AAddeett    
BBiirriimm    

FFiiyyaatt  ((TTLL))    
TTooppllaamm    

MMaalliiyyeett  ((TTLL))  

11  3D Printer Temel Seviye 1 9.000 99..000000  

22  Maker Kit  3 3.000 99..000000  

33  Ahşap Tasarım Kiti -1 (TR 4+1) 1 3.000 33..000000  

44  Ahşap Tasarım Kiti -2 (Secondary) 1 6.000 66..000000  

55  Kendin Yap Drone Seti 1 1.500 11..550000  

66  Ahşap Metal Tasarım Kiti -3 (CNC) 1 20.000 2200..000000  

77  Öğrenci Maker Çalışma Masası 2 2.500 55..000000  

88  Öğrenci Tasarım Çalışma Masası  6 2.500 1155..000000  

99  3D Printer Masası 1 1.000 11..000000  

1100  Öğrenci Sandalye 20 500 1100..000000  

1111  Öğretmen Masası 1 1.000 11..000000  

1122  Öğretmen Sandalye 1 350 335500  

1133  İ5 Bilgisayar 1 5.000 55..000000  

1144  Dolap 2 2.000 44..000000  

AAttööllyyee  TTooppllaamm  MMaalliiyyeettii  ((TTLL))  8899..885500  
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MMEEKKAATTRROONNİİKK  AATTÖÖLLYYEESSİİ  

SSıırraa    İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuullaann  DDoonnaannıımm    AAddeett    
BBiirriimm    

FFiiyyaatt  ((TTLL))    
TTooppllaamm    

MMaalliiyyeett  ((TTLL))  

11  Fabrika Simülasyonu 2 42.000 8844..000000  

22  3D Printer Pro 1 30.000 3300..000000  

33  İ7 Bilgisayar 1 7.000 77..000000  

44  İ5 Bilgisayar 5 5.000 2255..000000  

55  Öğretmen Masası 1 1.000 11..000000  

66  Öğretmen Sandalye 1 350 335500  

77  Öğrenci Masası 6 2.500 1155..000000  

88  Öğrenci Sandalye 10 500 55..000000  

99  Simülasyon Masası 2 1.500 33..000000  

1100  3D Printer Masası 1 1.000 11..000000  

AAttööllyyee  TTooppllaamm  MMaalliiyyeettii  ((TTLL))  117711..335500  

EEĞĞİİTTİİCCİİ  EEĞĞİİTTİİMM  SSIINNIIFFII  

SSıırraa    İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuullaann  DDoonnaannıımm    AAddeett    
BBiirriimm    

FFiiyyaatt  ((TTLL))    
TTooppllaamm    

MMaalliiyyeett  ((TTLL))  

11  Bilgisayar (Eğitmen için) 1 5.800 55..880000  

22  Eğitmen Masası 1 2.300 22..330000  

33  Eğitmen Sandalye 1 700 770000  

44  Seminer Salon Sandalyesi  20 500 1100..000000  

SSıınnııff  TTooppllaamm  MMaalliiyyeettii  ((TTLL))  1188..880000  

İİDDAARRİİ  AALLAANN  

SSıırraa    İİhhttiiyyaaçç  DDuuyyuullaann  DDoonnaannıımm    AAddeett    
BBiirriimm    

FFiiyyaatt  ((TTLL))    
TTooppllaamm    

MMaalliiyyeett  ((TTLL))  

11  Müdür Masa ve Koltuk Takımı  1 5.250 55..225500  

22  Müdür Yrd. Masa ve Koltuk Takımı  1 3.750 33..775500  

33  Bilgisayar (Müdür ve Yrd.)  2 5.855 1111..771100  

44  Misafir Takımı  1 4.250 44..225500  

55  Yazıcılar  2 1.600 33..220000  

66  Dolaplar (Müdür ve Yrd.) 2 1.850 33..770000  

AAllaann  TTooppllaamm  MMaalliiyyeettii  ((TTLL))  3311..886600  

GGEENNEELL  TTOOPPLLAAMM    778888..116600  

TTaabblloo  1166::  Donanımların Maliyetleri Tablosu  

 
Donanımlar için yapılan piyasa araştırması neticesinde ortaya çıkan toplam 

maliyet 788.160 TL olup, bina tadilatı ve GES ile birlikte yatırım toplam maliyeti 

11..777744..556600  TTLL olarak belirlenmiştir.   
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99..    PPRROOJJEE  GGİİRRDDİİLLEERRİİ  

ii..  GGiirrddii  İİhhttiiyyaaccıı  ((hhaamm  vvee  yyaarrddıımmccıı  mmaaddddeelleerr))  

Proje kapsamındaki yatırım ile ilgili herhangi bir ürün ve üretim prosesi 

bulunmadığından, STEM ve Bilim Merkezinde eğitim hizmetleri sunulacağından 

ham ve yardımcı madde giderleri bulunmamaktadır.  

iiii..  GGiirrddii  FFiiyyaattllaarrıı  vvee  HHaarrccaammaa  TTaahhmmiinnii  

Proje kapsamındaki yatırım ile ilgili herhangi bir ürün ve üretim prosesi 

bulunmadığından, STEM ve Bilim Merkezinde eğitim hizmetleri sunulacağından 

ham ve yardımcı madde giderleri bulunmamaktadır.  

1100..  OORRGGAANNİİZZAASSYYOONN  YYAAPPIISSII,,  YYÖÖNNEETTİİMM  VVEE  İİNNSSAANN  KKAAYYNNAAKKLLAARRII  

ii..    KKuurruulluuşşuunn  OOrrggaanniizzaassyyoonn  YYaappııssıı  vvee  YYöönneettiimmii  

 

 

 
iiii..    OOrrggaanniizzaassyyoonn  vvee  YYöönneettiimm  GGiiddeerrlleerrii  ((ggeenneell  ggiiddeerrlleerr  vvbb..))  

Yatırım öncesinde organizasyon ve yönetim giderleri idaremizce ve Ajansın 

sağladığı fizibilite desteğinden karşılanmaktadır. Aynı şekilde yatırım döneminde 

de organizasyon ve yönetim giderleri idaremizin merkezi bütçesinden 

karşılanacaktır. Yatırım sonrasında ilk etapta yıllık 30.000 TL genel giderler 

öngörülmüş olup, sonraki her yıl %10 artış öngörülmektedir.  

iiiiii..    İİnnssaann  ggüüccüü  İİhhttiiyyaaccıı  vvee  TTaahhmmiinnii  GGiiddeerrlleerr  

Yatırım ile hayata geçirilmesi planlanan merkezde ilk etapta idareci olarak 1 

müdür, 1 müdür yardımcısı görevlendirilmesi, atölyeler için ise birer eğitici 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü  

Proje / Yatırım 
Koordinasyon Ekibi  

 

Satın Alma Birimi  
 

Personel Birimi  

Strateji Geliştirme 
Şubesi (Ar-Ge Birimi)  
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görevlendirilmesi öngörülmektedir. Toplam 6 kişi istihdam edildiğinde, bu kişilerin 

tahmini giderleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

SSıırraa  PPoozziissyyoonnuu    
SSüürree  
((AAyy))  

KKiişşii  
SSaayyııssıı  

AAyyllııkk  BBrrüütt  
MMaalliiyyeett  ((TTLL))  

YYııllllııkk  BBrrüütt  
MMaalliiyyeett  ((TTLL))      

11  Müdür 12 1 5.000 60.000 

22  Müdür Yadımcısı 12 1 5.000 60.000 

33  
Tasarım ve Beceri Atölyesi 
Eğitmeni 

12 1 
5.000 

60.000 

44  
Robotik ve Kodlama Atölyesi 
Eğitmeni 

12 1 
5.000 

60.000 

55  Marker Atölyesi Eğitmeni  12 1 5.000 60.000 

66  Maktronik Atölyesi Eğitmeni 12 1 5.000 60.000 

TTooppllaamm  66  3300..000000  336600..000000  

TTaabblloo  1177::  Personel Giderleri Tablosu  

 

1111..  PPRROOJJEE  YYÖÖNNEETTİİMMİİ  VVEE  UUYYGGUULLAAMMAA  PPRROOGGRRAAMMII  

ii..    PPrroojjee  YYüürrüüttüüccüüssüü  KKuurruulluuşşllaarr  vvee  TTeekknniikk  KKaappaassiitteelleerrii  

Millî Eğitim Bakanlığımızın, eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve 

programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine 

ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirme iş ve işlemlerini yürütür. İl millî 

eğitim müdürlüğü, illerde (merkez ilçeler dahil) doğrudan il millî eğitim müdürüne 

bağlı birimler/bürolar ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya 

ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri; ilçe millî eğitim müdürlüğü ise 

ilçelerde, doğrudan ilçe millî eğitim müdürüne bağlı özel büro ile şube müdürü 

kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube 

müdürlükleri eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür. 

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki birimler:  

 Sivil Savunma Hizmetleri 

 Basın ve Halkla ilişkiler Şubesi 

 CİMER 

 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

 Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Öğr. Hiz. Şube Müdürlüğü 

 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü 
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 Destek Şube Müdürlüğü 

 Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 

 Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 

 Hukuk Şube Müdürlüğü 

iiii..    PPrroojjee  OOrrggaanniizzaassyyoonnuu  vvee  YYöönneettiimm  ((kkaarraarr  aallmmaa  ssüürreeccii,,  yyaappıımm  yyöönntteemmii  vvbb..))  

Projeyi veya projeye konu yatırımı hayata geçirecek olan Diyarbakır İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir taşra teşkilatı olup, karar alma süreci 

ilgili meri mevzuatlarda yer almaktadır. Süreçlerin yönetilmesi noktasında 

müdürlüğün strateji geliştirme şubesinde Ar-Ge Birimi görevlendirilmiş olup 

yatırım sürecinde de faaliyetlerin koordinasyonu söz konusu ekip tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

iiiiii..    PPrroojjee  UUyygguullaammaa  PPrrooggrraammıı  ((TTeerrmmiinn  PPllaannıı))  

TTaabblloo  1188::  Uygulama Termin Planı 

 

1122..  İİŞŞLLEETTMMEE  DDÖÖNNEEMMİİ  GGEELLİİRR  VVEE  GGİİDDEERRLLEERRİİ  

ii..  ÜÜrreettiimmiinn  vvee//vveeyyaa  HHiizzmmeettiinn  FFiiyyaattllaannddıırrııllmmaassıı  

Yatırım kapsamında hayata geçirilecek merkez ücretsiz kamusal hizmet vereceği 

ve herhangi bir ürün satışı olmayacağı için fiyatlandırma yapılmamıştır.  

Faaliyet / Aylar 1 2 3 4 5 6 Yöneten Kuruluş 

Proje / Yatırım Ekibi Görev Dağılımının Yapılması X

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü

Teknik ve İdari Şartnamelerin Tamamlanması X X

Piyasa Araştırması / İhale, Tedarikçilerin Belirlenmesi 
ve Sözleşmeler X X

Gerekli Tadilat ve Düzenlemelerin Yapılması X X X

Gerekli Donanım ve Cihazların Temini X X X

Teknik Donanımların Kullanım Eğitimlerinin 
Tamamlanması   X

İdareci ve Eğitmenlerin Belirlenmesi X X

Eğitici Eğitimlerinin Tamamlanması    X X
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iiii..  İİşşlleettmmee  GGeelliirr  vvee  GGiiddeerrlleerriinniinn  TTaahhmmiinn  EEddiillmmeessii  

SSIIRRAA    GGEELLİİRR  --  GGİİDDEERR  TTAABBLLOOSSUU  //  YYIILLLLAARR    
22002200  

YYaattıırrıımm  
DDöönneemmii  

22002211  22002222  22002233  

11..  TTOOPPLLAAMM  GGEELLİİRRLLEERR  00  00  00  00  

    Brüt Satışlar 0 0 0 0 

    
Faaliyet Dışı Gelirler (kira, faiz, 
kambiyo gelirleri vb.) 

0 0 0 0 

22..  TTOOPPLLAAMM  GGİİDDEERRLLEERR  00  661199..330066  666666..770066  771188..884466  

    Malzeme Giderleri 0 60.000 66.000 72.600 

    
Personel Giderleri  
(6 Kişi x 12 Ay x 5.000 TL)  

0 360.000 396.000 435.600 

    
Amortisman (İnşaat için 25 yıl, 
Donanımlar için 10 yıl) 

0 145.306 145.306 145.306 

    Pazarlama Giderleri  0 0 0 0 

    
Genel Yönetim Giderleri  
(Su, Yakıt vb.-12 Ay) 

0 30.000 33.000 36.300 

    Finansman Giderleri 0 0 0 0 

    
Diğer Giderler (Temsil, 
Öngörülmeyen Giderler vb.) 

0 24.000 26.400 29.040 

33..  BBRRÜÜTT  KKAARR  //  ZZAARRAARR  ((11  ––  22))  00  --661199..330066  --666666..770066  --771188..884466  

44..  VVEERRGGİİLLEERR  00  00  00  00  

55..  NNEETT  KKAARR//ZZAARRAARR  ((33  ––  44))  00  --661199..330066  --666666..770066  --771188..884466  

TTaabblloo  1199::  Gelir-Gider Tablosu 

 

1133..  TTOOPPLLAAMM  YYAATTIIRRIIMM  TTUUTTAARRII  VVEE  YYIILLLLAARRAA  DDAAĞĞIILLIIMMII  

ii..  TTooppllaamm  YYaattıırrıımm  TTuuttaarrıı  ((iiçç  vvee  ddıışş  ppaarraa  oollaarraakk))  

YATIRIM KALEMLERİ GİDER 
TOPLAMI (TL)

1 İnşaat (Fiziki Alan İhtiyacı) 986.400

Bina Tadilat ve Düzenleme Maliyeti 451.400

Güneş Enerji Sistemi (GES) Entegrasyonu 535.000

2 Sınıflar İhtiyaçları (Donanımlar) 737.500

Tasarım ve Beceri Atölyesi Maliyeti 167.750

Robotik ve Kodlama Atölyesi Maliyeti 308.550

Maker Atölyesi Maliyeti 89.850

Mekatronik Atölyesi Maliyeti 171.350

3 Diğer Alan İhtiyaçları (Donanımlar) 50.660



Diyarbakır STEM ve Bilim Merkezi Fizibilitesi

91

Diyarbakır STEM ve Bilim Merkezi Fizibilitesi 

 
  

9911  

Eğitici Eğitim Sınıfı Maliyeti 18.800

İdari Alan Donanım Maliyeti 31.860

TOPLAM (TL) 1.774.560

TTaabblloo  2200::  Toplam Yatırım Maliyeti Tablosu  

11..  AArraazzii  BBeeddeellii  ((kkaammuullaaşşttıırrmmaa  ggiiddeerrlleerrii))  

Yatırım için arazi ihtiyacı bulunmadığından bu konuda herhangi bir maliyet 

bulunmamaktadır. 

22..  SSaabbiitt  SSeerrmmaayyee  YYaattıırrıımmıı  

Yatırımın konusu bir kamusal hizmet merkezi olduğu için işletme giderleri kamu 

bütçesi veya eğitime destek sağlayacak ulusal, uluslararası ve bölgesel fonlarla 

desteklenebilecektir. Bu nedenle ilave sermaye yatırımına ihtiyaç yoktur. 

••  EEttüütt--PPrroojjee,,  MMüühheennddiisslliikk  vvee  KKoonnttrroollllüükk  GGiiddeerrlleerrii  

Yatırım yeri olarak belirlenen bina hazır olduğundan fiziki düzenleme dışında 

yatırım için herhangi bir etüt, proje kontrollük gideri bulunmamaktadır. 

••  LLiissaannss,,  PPaatteenntt,,  KKnnooww--HHooww  vvbb..  GGiiddeerrlleerrii  

Yatırım kapsamında alınacak herhangi bir lisans, patent vb. harcaması 

bulunmadığından bu konuda gider bulunmamaktadır.   

••  AArraazzii  DDüüzzeennlleemmee  vvee  GGeelliişşttiirrmmee  GGiiddeerrlleerrii  ((ppeeyyzzaajj  vvbb..))  

Yatırım için arazi ihtiyacı bulunmadığından bu konuda herhangi bir maliyet 

bulunmamaktadır. 

••  HHaazzıırrllııkk  YYaappııllaarrıı  ((şşaannttiiyyee  vvbb..))  

Yatırım için herhangi bir hazırlık gideri bulunmamaktadır. 

••  İİnnşşaaaatt  GGiiddeerrlleerrii  ((ttoopprraakk  iişşlleerrii,,  aallttyyaappıı,,  üüssttyyaappıı,,  ssaannaatt  yyaappııllaarrıı  vvbb..))  

Yatırım için hazır bir bina belirlendiğinden inşaat altyapı çalışmaları için herhangi 

bir maliyet bulunmamaktadır. Yalnızca tadilat ve düzenleme ile GES giderleri 

öngörülmüştür. Bu giderlerin toplamı 986.400 TL dir. (EK-3 Şartname) 

••  ÇÇeevvrree  KKoorruummaa  GGiiddeerrlleerrii  

Yatırım için herhangi bir çevre koruma gideri bulunmamaktadır.  

••  UUllaaşşttıırrmmaa  TTeessiisslleerriinnee  İİlliişşkkiinn  GGiiddeerrlleerr  

Yatırım için ulaştırma tesisi gideri bulunmamaktadır. 



Diyarbakır STEM ve Bilim Merkezi Fizibilitesi

92

Diyarbakır STEM ve Bilim Merkezi Fizibilitesi 

 
  

9922  

••  MMaakkiinnee--ddoonnaannıımm  ggiiddeerrlleerrii    

DONANIMLARIN MALİYETİ 
(Makine-Ekipman ve Teçhizatlar - EK-4 Şartname)

GİDER TOPLAMI 
(TL)

1 Tasarım ve Beceri Atölyesi Maliyeti 167.750

2 Robotik ve Kodlama Atölyesi Maliyeti 308.550

3 Maker Atölyesi Maliyeti 89.850

4 Mekatronik Atölyesi Maliyeti 171.350

5 Eğitici Eğitim Sınıfı Maliyeti 18.800

6 İdari Alan Donanım Maliyeti 31.860

TOPLAM (TL) 788.160

TTaabblloo  2211::  Donanım ve Cihazların Maliyeti Tablosu 
 

••  TTaaşşıımmaa,,  SSiiggoorrttaa,,  İİtthhaallaatt  vvee  GGüümmrrüükklleemmee  GGiiddeerrlleerrii  

Yatırım kapsamında temin edilmesi planlanan teknolojilerin montajı ve kullanım 

eğitimleri ilgili tedarikçi/tedarikçiler ürün hizmet bedeli içerisinde sağladığından 

ilave montaj giderleri bulunmamaktadır.  

••  MMoonnttaajj  GGiiddeerrlleerrii  

Yatırım kapsamında temin edilmesi planlanan teknolojilerin montajı ve kullanım 

eğitimleri ilgili tedarikçi/tedarikçiler ürün hizmet bedeli içerisinde sağladığından 

ilave montaj giderleri bulunmamaktadır.  

••  TTaaşşııtt  AArraaççllaarrıı  

Yatırım için taşıt araçları gideri bulunmamaktadır. 

••  GGeenneell  GGiiddeerrlleerr  

Yatırım esnasında ve yatırım sonrasında genel giderlerin finansmanı idarenin 

kamusal bütçesinden karşılanacaktır. Belirlenen binanın elektrik, su, yakıt ve 

hizmet temsil giderleri yıllık olarak ttooppllaamm  yyaattıırrıımm  ttuuttaarrıınnıınn  %%1100  uu kadar 

belirlenmiştir.  

••  İİşşlleettmmeeyyee  AAllmmaa  GGiiddeerrlleerrii  

Yatırımın konusu olan STEM ve Bilim Merkezi kurulması için gerekli fiziki ve 

teknik donanımların sağlanması için yatırım giderlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Daha sonra görevlendirilecek personelin maaşları merkezi bütçeden 

karşılanacaktır. Bu bağlamda  
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••  BBeekklleennmmeeyyeenn  GGiiddeerrlleerr  

Yatırım dönemi için beklenmeyen giderlerle ilgili öngörümüz şu şekildedir. Yatırım 

için belirlenen giderlerin dışında makine teçhizat montaj ve eğitim sürelerinin 

uzamasından kaynaklanabilecek maliyetler için ilave kaynak ihtiyacı olması 

durumda, bu giderler müdürlüğümüzün bütçesinden karşılanacaktır.  

33..  YYaattıırrıımm  DDöönneemmii  FFaaiizzlleerrii  

Yatırım dönemi faiz gideri bulunmamaktadır. 

44..  İİşşlleettmmee  SSeerrmmaayyeessii  

Yatırım dönemi için işletme sermayesi ihtiyacı bulunmamaktadır. 

iiii..  YYaattıırrıımmıınn  YYııllllaarraa  DDaağğııllıımmıı  

Sabit Yatırımın Girdileri 2019 / Son 3 Ayı 2020/ 1. Dönem (6 Ay) 

Bina Tadilat ve Düzenleme Gideri 0 451.400

Güneş Enerji Sistemi (GES) Gideri 0 535.000

Donanım – Ekipman Giderleri 0 788.160

Toplam 0 1.774.560

TTaabblloo  2222::  Yatırım Yıllara Dağılımı Tablosu  

 

1144..    PPRROOJJEENNİİNN  FFİİNNAANNSSMMAANNII  

ii..  YYüürrüüttüüccüü  vvee  İİşşlleettmmeeccii  KKuurruulluuşşllaarrıınn  MMaallii  YYaappııssıı  

Yürütücü kuruluş İl Milli Eğitim Müdürlüğü olup mali yapısı merkezi bütçeden her 

yıl ayrılan pay olarak süreklilik göstermektedir. Bu bağlamda yatırımın 

gerçekleşmesi durumunda yatırımın işletme döneminde gerekli değişken ve sabit 

personel giderlerinin merkezi bütçeden karşılanması öngörülmektedir.  

iiii..  FFiinnaannssmmaann  YYöönntteemmii  ((öözz  kkaayynnaakk,,  ddıışş  kkrreeddii,,  hhiibbee,,  YYİİDD  vvbb..))  

Yatırım için gerekli finansmanın Karacadağ Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje 

Desteğinden veya TÜBİTAK 4007 projeleridir. Bu bağlamda yatırım için herhangi 

bir kredi kullanımı öngörülmemektedir.  

iiiiii..  FFiinnaannssmmaann  KKaayynnaakkllaarrıı  vvee  KKooşşuullllaarrıı  

Yatırıma konu STEM Bilim Merkezi için idaremiz, herhangi bir kredi kullanımı 

öngörmemektedir. 
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iivv..  FFiinnaannssmmaann  MMaalliiyyeettii  

Finansman maliyetleri kredi kullanımlarında oluşmaktadır. Bu noktada idaremiz, 

projemize konu yatırım için herhangi bir kredi kullanımı öngörmemektedir. Bu 

nedenle yatırımın ilave bir finansman maliyeti beklenmemektedir.  

vv..  FFiinnaannssmmaann  PPllaannıı  

Yatırım için gerekli finansmanın Karacadağ Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje 

Desteğinden veya Millî Eğitim Bakanlığının 4007 projeleridir. Uygulama 

takvimimiz çerçevesinde 2019 yılının son 3 ayında proje değerlendirme ve 

hazırlık süreçleri nedeniyle herhangi gider beklenmemektedir. Bu bağlamda 

finansman ihtiyacı da olmayacaktır. Ancak 2020 yılının ilk 6 ayında finansman 

ihtiyacı söz konusudur.  

 
1155..    PPRROOJJEE  AANNAALLİİZZİİ  

ii..  FFİİNNAANNSSAALL  AANNAALLİİZZ  
11..  FFiinnaannssaall  TTaabblloollaarr  vvee  LLiikkiiddiittee  AAnnaalliizzii  

GGİİDDEERRLLEERR  //  YYIILLLLAARR    
22002200    

YYaattıırrıımm  DDöönneemmii  22002211  22002222  22002233  

11.. TTOOPPLLAAMM  GGİİDDEERRLLEERR  00  661199..330066  666666..770066  771188..884466  

Malzeme Giderleri 0 60.000 66.000 72.600 

Personel Giderleri  
(6 Kişi x 12 Ay x 5.000)  

0 360.000 396.000 435.600 

Amortisman  
(İnşaat 25, Donanımlar için 10 yıl) 0 145.306 145.306 145.306 

Pazarlama Giderleri  0 0 0 0 

Genel Yönetim Giderleri  
(Elektrik, Su, Yakıt vb.-12 Ay) 

0 30.000 33.000 36.300 

Finansman Giderleri 0 0 0 0 

Diğer Giderler  
(Temsil ve Öngörülmeyen Giderler) 

0 24.000 26.400 29.040 

22.. VVEERRGGİİLLEERR  00  00  00  00  

NNEETT  KKAARR//ZZAARRAARR  ((11  ––  22))  00  --661199..330066  --666666..770066  --771188..884466  

TTaabblloo  2233::  Uygulama Dönemi Giderler Tablosu  

 

GGEELLİİRRLLEERR  //  YYIILLLLAARR    
22002200  

YYaattıırrıımm  DDöönneemmii  22002211  22002222  22002233  

TTOOPPLLAAMM  GGEELLİİRRLLEERR  00  00  00  00  

Brüt Satışlar 0 0 0 0 

Faaliyet Dışı Gelirler  
(kira, faiz, kambiyo gelirleri vb.) 

0 0 0 0 

TTaabblloo  2244::  Uygulama Dönemi Gelirler Tablosu  
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33.. İİnnddiirrggeennmmiişş  NNaakkiitt  AAkkıımm  TTaabblloossuu  

NNAAKKİİTT  AAKKIIŞŞ  TTAABBLLOOSSUU  
22002200    

YYaattıırrıımm  
DDöönneemmii    

22002211  22002222  22002233  

11..  DDöönneemm  BBaaşşıı  NNaakkiitt  MMeevvccuudduu  00  --11..777744..556600  --22..339933..886666  --33..006600..557722  

22..  DDöönneemm  İİççii  NNaakkiitt  GGiirriişşlleerrii    00  00  00  00  

BBrrüütt  SSaattıışşllaarr    0 0 0 0 

FFaaaalliiyyeett  DDıışşıı  GGeelliirrlleerr  ((kkiirraa,,  ffaaiizz,,  kkaammbbiiyyoo  
ggeelliirrlleerrii  vvbb..))  

0 0 0 0 

33..  TTOOPPLLAAMM  NNAAKKİİTT  GGİİRRİİŞŞLLEERRİİ  ((11  ++  22))  00  --11..777744..556600  --22..339933..886666  --33..006600..557722  

44..  SSAABBİİTT  GGİİDDEERRLLEERRLLEE  İİLLGGİİLLİİ  ÖÖDDEEMMEELLEERR  11..777744..556600  550055..330066  554411..330066  558800..990066  

BBiinnaa  TTaaddiillaatt  vvee  GGEESS  GGiiddeerrlleerrii    986.400 0 0 0 

SSıınnııff  vvee  DDiiğğeerr  AAllaannllaarr  DDoonnaannıımm  GGiiddeerrlleerrii    788.160 0 0 0 

PPeerrssoonneell  GGiiddeerrlleerrii  ((66  KKiişşii  xx  1122  AAyy  xx  55..000000))    0 360.000 396.000 435.600 

AAmmoorrttiissmmaann    
((İİnnşşaaaatt  iiççiinn  2255,,  DDoonnaannıımmllaarr  iiççiinn  1100  yyııll))  

0 145.306 145.306 145.306 

55..  DDEEĞĞİİŞŞKKEENN  GGİİDDEERRLLEERRLLEE  İİLLGGİİLLİİ  
ÖÖDDEEMMEELLEERR  

00  111144..000000  112255..440000  113377..994400  

MMaallzzeemmee  GGiiddeerrlleerrii  0 60.000 66.000 72.600 

GGeenneell  YYöönneettiimm  GGiiddeerrlleerrii    
((SSuu,,  YYaakkııtt  vvbb..--1122  AAyy))  

0 30.000 33.000 36.300 

FFiinnaannssmmaann  GGiiddeerrlleerrii  0 0 0 0 

PPaazzaarrllaammaa  GGiiddeerrlleerrii    0 0 0 0 

DDiiğğeerr  GGiiddeerrlleerr    
((TTeemmssiill,,  ÖÖnnggöörrüüllmmeeyyeenn  GGiiddeerrlleerr  vvbb..))  

0 24.000 26.400 29.040 

66..  VVEERRGGİİ  ÖÖDDEEMMEELLEERR  00  00  00  00  

77..  TTOOPPLLAAMM  NNAAKKİİTT  ÇÇIIKKIIŞŞLLAARRII  ((44  ++  55  ++  66  ))  11..777744..556600  661199..330066  666666..770066  771188..884466  

88..  DDÖÖNNEEMM  SSOONNUU  NNAAKKİİTT  MMEEVVCCUUDDUU  ((33  ––  77))  --11..777744..556600  --22..339933..886666  --33..006600..557722  --33..777799..441188  

TTaabblloo  2255::  Uygulama Dönemi Nakit Akış Tablosu 

33..  FFiinnaannssaall  FFaayyddaa--MMaalliiyyeett  AAnnaalliizzii  ((NNBBDD,,  İİKKOO  vvbb..))  

Yatırıma konu merkezde herhangi bir ticari faaliyet yürütülmesi 

öngörülmediğinden ve kamusal ücretsiz eğitim hizmeti verileceğinden yatırım için 

iç karlılık vb. değerlendirmeler yapılmamıştır.  

44..  DDeevvlleett  BBüüttççeessii  ÜÜzzeerriinnddeekkii  EEttkkiissii  

Yatırım dönemi ve sonrasında finansman ihtiyaçları noktasında gerek yerelden 

Kalkınma Ajansı bütçesi gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesi kamusal kaynak 

olup yatırım ve işletme döneminde öngörülen giderler kadar bir etki söz konusu 

olacaktır. 
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iiii..  EEKKOONNOOMMİİKK  AANNAALLİİZZ  

11..  EEkkoonnoommiikk  MMaalliiyyeettlleerr  

Yatırım dönemi için sadece sabit yatırım maliyetleri öngörülmüş olup, aşağıdaki 

tabloda özetlenmiştir.  

SSaabbiitt  YYaattıırrıımm  GGiiddeerrlleerrii      TTooppllaamm  ((TTLL))    

Bina Tadilat ve Düzenleme Maliyeti  451.400  
Güneş Enerji Sistemi (GES) Maliyeti  535.000 
Donanım – Ekipman Maliyeti    788.160   

TTooppllaamm  YYaattıırrıımm  GGiiddeerrlleerrii      11..777744..556600    

TTaabblloo  2266::  Yatırımın Sabit Ekonomik Maliyeti Tablosu 

 
22..  EEkkoonnoommiikk  FFaayyddaallaarr  

Yatırımın işletme döneminde herhangi bir ticari faaliyet öngörülmediği ve ücretsiz 

kamusal eğitim hizmeti verileceği için ekonomik fayda orta uzun vadeli nitelikli 

insan gücü, girişimcilik, teknolojik ve eğitimdeki gelişim açısından oluşan değer 

bakımında değerlendirilmiştir.  

GELİRLER / YILLAR 
2020

Yatırım Dönemi 2021 2022 2023

TOPLAM GELİRLER 0 0 0 0

Brüt Satışlar 0 0 0 0

Faaliyet Dışı Gelirler 0 0 0 0

TTaabblloo  2277::  Uygulama Dönemi Gelirler Tablosu 

 
33..  EEkkoonnoommiikk  FFaayyddaa--MMaalliiyyeett  AAnnaalliizzii  ((EENNBBDD,,  EEİİKKOO  vvbb..))  

Ekonomik fayda için dikkate alınması gereken Net Bugünkü Değer, Karlılık 

İndeksi (Ekonomik Fayda/Masraf Oranı), Mali İç Karlılık Oranı, Yatırım Karlılığı, 10 

Yıllık Brüt Kar ve Net Kar hesaplamaları yatırımın kar amacı gütmemesi, herhangi 

bir ticari gelir elde edecek olmamasından kaynaklı olarak değerlendirme dışında 

bırakılmıştır. Zira kurulacak merkezde verilecek kamusal hizmetler ücretsiz 

olacaktır. Yatırımın bölgeye katkıları orta uzun vadede bilimsel temellere dayalı 

ve teknoloji destekli eğim ile buluş yönü güçlü, analitik düşünme becerisi 

kazanmış girişimci öğrenciler ve bireyler yetiştirilmesi neticesinde bölgede 

nitelikli iş gücü, yenilikçi, üretken insan kaynakları potansiyelin güçlenmesi söz 

konusu olacaktır. Bu bağlamda bölgenin Ar-Ge, inovasyon kapasitesinin ve 

çarpan etkisi ile bunun oluşturduğu katma değer yatırım maliyetini 

karşılayacaktır.  
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44..  MMaalliiyyeett  EEttkkiinnlliikk  AAnnaalliizzii  ((kkaarrşşııllaaşşttıırrmmaallıı  bbiirriimm  üürreettiimm  vvee  yyaattıırrıımm  mmaalliiyyeettii))  

Hayata geçirilmesi planlanan yatırımın toplam maliyeti 11..777744..556600  TTLL olarak 

hesaplanmıştır. Ancak fizibiliteye konu merkezde verilecek kamusal hizmetler 

ücretsiz olacaktır. Bu bağlamda üretim ve gelir hesaplaması yapılmadığından 

yatırımın maliyet etkinliği ekonomik açıdan değil, bölgeye katkıları bakımından 

eğim yoluyla buluş yönü güçlü, analitik düşünme becerisi kazanmış girişimci 

öğrenciler ve bireyler yetiştirilmesi neticesinde bölgede nitelikli iş gücü, yenilikçi, 

üretken insan kaynakları potansiyelinin güçlenmesi söz konusu olacaktır. 

55..  PPrroojjeenniinn  DDiiğğeerr  EEkkoonnoommiikk  EEttkkiilleerrii  ((kkaattmmaa  ddeeğğeerr  eettkkiissii  vvbb..))  

Kavramsal çerçevesine bakıldığında; Katma Değer, kullanılan girdilerin sağladığı 

değer artışıdır. Ürün işlenince mamul değer yanında, ek değerlerin üretilmesine 

de imkan sağlar. Katma Değer hesabı, mamul dışında üretilen ek kaynakların 

tanımlanmasına dayanmaktadır. Bu bağlamda yatırımımıza konu herhangi bir 

mamul olmadığından ekonomik katma değer analizi kısa vadede sadece istihdam 

ve sosyal katma değer açısından değerlendirilmiştir. Yatırımın sosyal katma 

değeri bölge için çarpan etkileri ile sağlayacağı katkıların dışında merkezde 

istihdam edilecek 6 kişi ve aileleri bakımında değerlendirilmiştir.  

iiiiii..  SSOOSSYYAALL  AANNAALLİİZZ  

11.. SSoossyyaall  FFaayyddaa--MMaalliiyyeett  AAnnaalliizzii  

Yatırım bölgede Türkiye ortalaması altında olan eğitim düzeyindeki iyileşmeye 

doğrudan katkı sağlayacak, uluslararası bir eğitim modeliyle buluş yönü güçlü, 

analitik düşünme becerisi kazanmış girişimci, bireyler ve öğrenciler artacaktır. Bu 

yatırım bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmayı düşünen diğer kurum kuruluşları, 

yatırımımızı örnek alarak kendi yatırımlarını hayata geçirebilmeleri, çarpan 

etkileriyle daha fazla destek ile daha fazla yatırımı gerçekleştirebilmeleri 

noktasında tetikleyici bir etki oluşturacaktır. Söz konusu merkezde yeni tasarım 

ve becerilerin kazanılması, yeni buluşlar yapılması ile birlikte çarpan etkileri 

ekonomik sanayi ve sosyal gelişimlere hizmet edecektir.  

Yatırım bölgenin rekabet sıralamasında geri plana düşmesi öncelikli sektörlerden 

biri olan eğitim sektörünün 11. Kalkınma Planı ve MEB 2023 vizyon ve strateji 

belgelerinde ortaya konan hedeflere uygun olarak yapının etkinleştirilmesi 

suretiyle sorunların üstesinden gelinmesine katkı sağlayacaktır 
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Yatırım sonrasında merkezde görevlendirilecek personeller ve aileleri gelir elde 

etmeye devam ederek, istikrarlı bir yaşam standardı yakalamalarına olanak 

verecektir. Ayrıca bu merkezde verilecek eğitici eğitimleri ile bölgede STEM ve 

Bilim Merkezi modeline göre eğitim verecek eğitimci sayısını artıracaktır. Böylece 

bölgedeki nitelikli personel oranlarının artması, yeni çalışma imkanlarının 

doğması gibi sonuçlar çıkaracaktır. 

Dünyada STEM eğitim modelinin artan bir trend göstermesi, eğitim sektörünün 

uygulamalarına daha fazla yatırım yapılacağını göstermektedir. İdaremizin bu 

eğitim modeline yönelmesi yatırımın gerçekleşmesi noktasında önemli bir etken 

olacaktır. İdaremizin ilimizde Türkiye’de örnek ve öncü bir merkezi bölgeye 

kazandırma girişimi, Şanlıurfa STEM ile birlikte bölgemizin bu konuda bir marka 

haline gelmesine fırsat verecektir. Bahsi geçen merkezde yapılacak bilimsel 

temelli çalışmalar ile değişen ve gelişen eğitim ve teknoloji ortamına ayak 

uydurarak gelişen talebe ve ihtiyaca en iyi şekilde cevap verebilmesi söz konusu 

olabilecektir.   

Merkezde çevreye duyarlı ve bilime dayalı eğitim modeli benimseneceğinden 

çevresel faktörlerin iyileştirilmesi çarpan etkileriyle bölge halkının yaşam 

kalitesinin artmasını ve diğer gelişim faaliyetlerinin yaygınlaşmasını 

sağlayacaktır.  

Son olarak yatırımın tedarikçileri iş hacmin artmasıyla ekonomik açıdan gelişme 

kaydedeceklerdir 

22..  SSoossyyookküüllttüürreell  AAnnaalliizz  ((kkaattııllıımmccııllııkk,,  cciinnssiiyyeett  eettkkiissii  vvbb..))  

Yatırıma konu STEM ve Bilim Merkezi farklı yaş gruplarında ve cinsiyet ayrımı 

olmaksızın tüm öğrencilere ücretsiz kamusal hizmet verecektir. Bu bağlamda 

merkez sosyokültürel yapının gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. 

Merkezde görevlendirilecek eğitmenler eğitici eğitiminden geçeceği ve yönetimsel 

süreçlerde çağın gereklerine uygun revizyonlar yapılacağı için katılımcı ve 

geliştirici bir yönetim anlayışı uygulanacaktır.  

33..  PPrroojjeenniinn  DDiiğğeerr  SSoossyyaall  EEttkkiilleerrii  ((iissttiihhddaammaa  kkaattkkıı  vvbb..))  

Ekonomik yatırımlar ülkelerin yalnızca ekonomik kalkınması, büyümesi, rekabet 

gücünü artırması gibi sonuçlar doğurmaz. Aynı zamanda sosyal kalkınmaya 

kaynaklık eder. Yatırımların yatırımı gerçekleştiren, yatırımı destekleyen, 
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yatırımdan etkilenen ve yatırımı etkileyen taraflar yönüyle ekonomik verilerden 

bağımsız kişi ve kurumlar üzerinde etkiler değerlendirilmelidir. Ülkemizde 

ekonomik gelişmenin sağlanması, yatırımların sürmesi ve buna bağlı olarak 

sosyal gelişmenin de desteklenmesi noktasında uygulamaya konan hedefler ve 

politikalar bu çok yönlü düşüncenin sonucudur. Bir yatırıma emek ve zaman 

harcayan yatırımcı, kamu veya özel teşebbüs, yatırımın fiziki ve teknik 

altyapısına katkı sağlayan yüklenici ve tedarikçiler, yatırımın çıktılarını (ürün veya 

ürünleri) talep eden tüm kesimler sosyal kalkınmanın içerinse dahil edilebilirler. 

Örneğin planlanan yatırım kapsamında istihdamı öngörülen 6 kişi ve aileleri gelir 

ve refah düzeyinin gelişimine bağlı olarak sosyal açıdan da etkileneceklerdir. Aynı 

şekilde doğrudan olmasa da bölgedeki veya bölge dışından tedarik zinciri 

içerisinde yer alacak tüm sektörlerin gelişmesi ve bu sektörlerdeki gelişmeye 

paralel olarak istihdam ve gelir artışları önemli kazanımları beraberinde 

getirecektir.  

Sosyal yapının ekonomik yapı ile ilişkilendirilerek veya tam tersi açıdan ekonomik 

yapının sosyal yapıyla ilişkilendirilerek üretim ve gelişim faktörlerinin iç içe 

geçmesi uzun yıllardan beri tartışma konusu olmuştur. Ancak artık bu iki 

kavramın ilişkisi soyo-ekonomik gelişmişlik ile doğrudan açıklanmaya çalışılmıştır. 

Özetle Diyarbakır ilimizde yatırımların sürmesi gelişme ile birlikte istihdam, refah 

artışı, kişilere ve kurumlara doğrudan ve dolaylı katkılar, kişisel gelişimlere 

yatırım imkanlarını artıracaktır. Bu da bir yandan beşerî münasebetleri artırırken 

öte yandan kişilerin memnuniyetlerini ve kendilerine olan yatırım isteklerini 

artıracaktır.  

Daha somut ve özel gruplar üzerindeki etkiler ifade edilecek olursa yatırımın 

çeşitli guruplara etkileri söz konusudur. Öğrenciler, öğretmenler bölgedeki diğer 

eğitimciler (üniversitelerdeki akademisyenler) çocuklar-gençler etkileri doğrudan 

yaşayacak gruplardır. Diğer eğitim kurumları, iş dünyası ve bölgedeki STK’lar 

eğitimde verimlikten olumlu etkileneceklerdir. Bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde hedef gruplar üzerinde gerçekleşecek olumlu etkilerin 

ülkemizde eğitimin gelişimi ve verimlilik sağlanması, teknoloji ve bilime dayalı bir 

eğitim sisteminin yaygınlaşması noktasında kurumsal önemli etkiler söz konusu 

olabilecektir.  
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iivv..  BBÖÖLLGGEESSEELL  AANNAALLİİZZ  

 - PPrroojjeenniinn  bbööllggeesseell  ddüüzzeeyyddeekkii  ddooğğrruuddaann  vvee  ddoollaayyllıı  eettkkiilleerrii  

Yatırıma konu STEM ve Bilim Merkezinin asıl ekonomik etkileri orta uzun vadede 

değerlendirilmiştir. Kısa vadede sınırlı ekonomik etkiler ve daha çok sosyal etkiler 

değerlendirilmiştir. Zira yatırım herhangi bir ticari faaliyet kapsamında değil, 

ücretsiz kamusal hizmet çerçevesinde planlanmıştır. Kısa vadede sınırlı olan 

ekonomik etkilerin bazıları şöyledir. Hazırlık çalışmalarında yapılabilirliğin 

araştırılması, analizler ve değerlendirme raporları için danışmanlık hizmeti 

alınabilmektedir. Ayrıca yatırım yeri belirlendikten ve arsa tahsisi yapıldıktan 

sonra gerekli statik ve teknik değerlendirmeler paralelinde projelendirme 

yapılması, çizimlerin, avan ve uygulama projelerinin ortaya çıkarılması için yine 

danışmanlık desteği alınması gereklidir. Daha sonra inşaat yapılması, makine 

ekipman tedariki, istihdamların sağlanması, belirli bir işletme sermayesi ile 

hammadde ve diğer üretim araçlarının hazır edilmesi maliyetler oluşturmaktadır. 

Ancak tüm maliyetler diğer sektörler için yeni iş fırsatları, ekonomik getirileri 

beraberinde getirmektedir. Yatırımın hayata geçirilmesinin ardından üretimle 

birlikte gerek girdilerin temininde gerekse çıktıların satış pazarlama, ulaştırma 

vb. faaliyetlerinde tedarik zincirindeki nakliye, sigortalama ve gümrükleme gibi 

sektörlerin işlerinin artması ve ekonomik açıdan gelirlerindeki artışına imkan 

sağlayacaktır. Bu da yeni yatırım ve istihdam olanaklarını beraberinde 

getirecektir.  

Önceki bölümlerde özellikle yatırımın kısa vadedeki sosyal etkileri, eğitim, insan 

kaynakları, istihdam, girişim ve inovasyon (-buluş, yenilik) konusundaki etkileri 

değerlendirilmiştir. Genel çerçevede etkiler ise kavramsal çerçeve özelinde şöyle 

özetlenebilir. Yapılması planlanan büyük yatırımlardan önce genellikle bir is 

fikrinin olumlu taraflarına odaklanılır. Sadece olumlu taraflara odaklanmak yanlış 

yatırım kararı alınmasına ve bunun sonucunda hem zaman hem de mali açıdan 

zarara yol açabilir. Böyle bir zarar ile karşılaşmamak için fizibilite çalışması 

yapılarak bir is fikrinin olumlu ve olumsuz taraflarını gerçekçi bir şekilde tespit 

etmek ve ona göre yatırım kararı almak gerekir. Proje sonucunda diğer illerde 

yaygınlaşması düşünülen STEM merkezi ile ilgili çalışmaların başlamasına, 

sürdürülmesine bir örnek olacaktır. Çalışmaların öncesinde ve sonrasında büyük 

katkı sağlayacak olan bu fizibilite çalışması sonucu ortaya çıkan nihai raporda bu 

merkezin tüm artıları, yatırım için uygun alanlar ve eğitime ne tür katkı 
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sağlayacağı ortaya konmuştur. Bu bağlamda bölgede böyle bir yatımın etkileri 

değerlendirilebilecektir. Merkez hayata geçirildiği takdirde önce temel, arkasından 

ileri seviye STEM eğitici eğitimi düzenlenecek, eğitimleri tamamlayan 

öğretmenlerin, merkezde uygulama ve atölye çalışmalarını düzenlemeleri 

sağlanacaktır. 

vv..  DDUUYYAARRLLIILLIIKK  AANNAALLİİZZİİ  

Duyarlılık değerlendirmesi yapılmadan önce kısaca kavramsal çerçeve ortay 

konmuştur. Duyarlılık analizi; bir doğrusal programlama problemi çözümünün 

geçerli olduğu aralıkları belirlemek için yapılmaktadır. Örneğin; bir yatırımın farklı 

şartlar altında veya alternatif finansal çözümlerle hayata geçirilmesine dair 

karşılaştırmaları, fizibilitenin birden fazla optimal çözüm imkanlarını ortaya 

koymaktadır. Bu yapılırken performans fonksiyonundaki değişken katsayılarının 

oranları için aralıklar belirlenmektedir. Kısıt fonksiyonlarındaki katsayıların 

oranları için de bunu yapabilir anacak elle çözümde deneme-yanılma adımları 

izlemek gerekir. Özetle fizibiliteye konu yatırım için farklı şartlarda ve alternatif 

yaklaşımlarla bir yapılabilirlik araştırması yapmak yerine doğrudan mevcut 

koşulların ve finansal desteklerin ortaya konması söz konusu olmuştur. Zira 

yatırım kapsamında üretim olmadığından, rekabet ve dışsal koşulların etkileri 

verilecek hizmetleri sınırlı ölçüde etkilediğinden soruna çözüm alternatifleri fiziki, 

finansal kaynak ve genel çerçevede etkiler bakımından değerlendirilmiştir. 

Yatırımın karşı karşıya olacağı riskler bir sonraki bölümde özetlenmiş olup 

alternatif çözümlerin yatırımın duyarlılığını karşılayacağı düşünülmektedir.  

vvii..  RRİİSSKK  AANNAALLİİZZİİ  

Projemize konu yatırım ile ilgili değerlendirdiğimiz riskler ve bu risklerin detaylı 

açıklamaları sırasıyla şöyledir:  

1. Ekonomik risk, 

2. Gerekli teknik donanım ve hizmet alımlarında yaşanabilecek sıkıntılar,  

3. İstenilen niteliklerde personel istihdamında yaşanabilecek sıkıntılar, 

4. Politik riskler, 

Yatırımımız için öngördüğümüz risklerin başında ekonomik riskler gelmektedir. Bu 

noktada yatırım için finansal kaynağın kamu desteği ile sağlanması 

gerekmektedir. Zira söz konusu merkezde ücretsiz kamu hizmeti (eğitim) 

verilebilmesi kamusal kaynak ile mümkün olacaktır. Ajansın veya Bakanlığımızın 

ilimize tahsis ettiği bütçedeki 4007 projeleri önemli finansman kaynağı olarak 
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değerlendirilmiştir. Bunların yanında kısa-orta vadede beklenmemesine rağmen 

ülkemiz genelinde yaşanabilecek herhangi bir ekonomik kriz veya yatırım ortamı 

desteğinin ortadan kalkması risk unsurudur. Buna karşı idaremiz, pozisyonunu 

korumaya çalışarak yatırımın tamamlanması için çaba sarf edecektir.  

Yatırım kapsamında temini öngörülen makine ekipman, cihaz, mobilya vb. teknik 

donanımlar için yaşanabilecek hizmet aksaklıkları riskine karşı idaremiz, satın 

alma süreçlerinde belirleyeceği tedarikçi veya tedarikçilerle yatırım takvimi, idari 

ve teknik şartnameler çerçevesinde sözleşmeler yapacaktır. Bu sözleşmelerde 

bağlayıcı ve cezai müeyyideleri içeren mal ve hizmetlerin zamanında ve istenilen 

şartlarda tedariki için maddeler yer alacaktır. Böylelikle oluşabilecek sorunlar için 

önceden önlemler alınacaktır. Yatırım kapsamındaki birçok tedarik yurt içinden 

gerçekleşecek olup, ülkemiz genelinde üretimin veya mal hizmet sunumunun 

duracağı düzeyde bir savaş, doğal afet vb. durum yaşanmadığı sürece 

tedariklerin önemli bir bölümü rahatlıkla yapılabilecektir.  

Merkezi için istenilen kalifikasyonda idareci ve eğitmen belirlenmesinden sonra 

gerekli STEM eğitici eğitimleri verilerek personel konusundaki risk minimuma 

indirilecektir.  

Diğer bir risk unsuru politik risktir. Yine kısa-orta vadede ülkemizde herhangi bir 

politik sorun veya ortaya çıkabilecek riskler öngörülmemek ile birlikte yurt içi 

veya dışında ülkemizin stratejik hedeflerini etkileyecek sıkıntılara karşı başta 

idaremiz kurumsal ve mevzuatla belirlene pozisyonu koruyarak diğer ilgili kişi, 

kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde hareket edilecektir.  

1166..    EEKKLLEERR  

ii..  ÇÇeevvrreesseell  EEttkkii  DDeeğğeerrlleennddiirrmmee  ((ÇÇEEDD))  RRaappoorruu  

Yatırım Diyarbakır ilimizde STEM ve Bilim Merkezi Kurulması konusunu içerdiği, 

yeni inşaat veya sonrasında herhangi bir üretim süreci öngörülmediğinden 

çevresel etki değerlendirmesine (ÇED ‘e) gerek olmadığı değerlendirilmiştir. 

Yatırım kapsamında temin edilecek teknolojinin ileri teknoloji A sınıfı enerji 

sarfiyatı yapan ve çevreye duyarlı donanımlardan oluşacak olması, bunun 

yanında yatırım kapsamında belirlenen binan enerji ihtiyacının bina tadilat ve 

düzenlemeleri (inşaat) sürecinde entegre edilecek Güneş Enerji Sistemi (GES) ile 

sağlanacak olması çevresel açıdan önemlidir. Böylelikle hizmetlerin enerji 
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verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemi ile çevreye duyarlı bir şekilde 

sürdürülmesi söz konusu olacaktır. 

ii. Diğer Destek Etütler (rezerv etüdü, zemin etüdü vb.) 

Fizibilite ekleri şöyle sıralanabilir:  

EK-1: Literatür Taramaları (STEM Raporları) 

EK-2: Bina Tadilat ve Düzenleme Yaklaşık Maliyet Cetvelleri  

- Yaklaşık Maliyet icmali 

- Yaklaşık Maliyet metrajı  

- Yaklaşık Maliyet miktar ile tutarları 

EK- : Bina Tadilat ve Düzenleme Teknik Şartnamesi  

EK- : Donanımların Teknik Şartnameleri  

EK- : Mimari projeler 

-Mimari çizimler 

-Elektrik projesi 

-Mekanik Projesi 

EK- : RENDERLAR (3 D) 

3

4

5

6
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““BBuu  kkiittaabbıınn  iiççeerriiğğiinnddeenn  ssaaddeeccee  DDiiyyaarrbbaakkıırr  İİll  MMiillllii  EEğğiittiimm  MMüüddüürrllüüğğüü  ssoorruummlluudduurr  vvee  
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ÖZET 
Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering 
(Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) 
kelimelerinin baş harflerinden oluşan STEM 
eğitiminin neler içerdiği, tarihsel süreçleri, neden 
uygulanması gerektiği ve örneklerinin anlatımı 
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verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemi ile çevreye duyarlı bir şekilde 

sürdürülmesi söz konusu olacaktır. 

ii. Diğer Destek Etütler (rezerv etüdü, zemin etüdü vb.) 

Fizibilite ekleri şöyle sıralanabilir:  

EK-1: Literatür Taramaları (STEM Raporları) 

EK-2: Bina Tadilat ve Düzenleme Yaklaşık Maliyet Cetvelleri  

- Yaklaşık Maliyet icmali 

- Yaklaşık Maliyet metrajı  

- Yaklaşık Maliyet miktar ile tutarları 

EK- : Bina Tadilat ve Düzenleme Teknik Şartnamesi  

EK- : Donanımların Teknik Şartnameleri  

EK- : Mimari projeler 

-Mimari çizimler 

-Elektrik projesi 

-Mekanik Projesi 

EK- : RENDERLAR (3 D) 

3

4

5

6
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STEM NEDİR? 
 
STEM eğitimi, gittikçe daha çok mühendislik ve teknolojiye dayanan yeni ekonominin ihtiyaç 
duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için ortaya atılmış yeni bir paradigmadır (Kılıç & Ertekin, 
2017). 
 
İçinde bulunduğumuz yüzyıl bireylerin; yaratıcılık, eleştirel ve analitik düşünme, problem 
çözme, sağlıklı ve doğru iletişim kurma, teknoloji okuryazarı olma gibi çok yönlü becerilere 
sahip olmasını gerektirdiği için yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu yenilikçi 
yaklaşımların en önemlilerinden biri de STEM eğitim yaklaşımıdır.  
Açılımı: Science = FEN, Technology = Teknoloji, Engineering = MÜHENDİSLİK ve 
Mathematics = MATEMATİK’dir . 
 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kökenli bir kavram olan STEM fen ve matematiğin 
bilgilerinin mühendislik ve teknolojinin pratik ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi 
anlamına gelmektedir. (Akgündüz & diğerleri, 2015a, 2015b) 
 

 
Şekil 9 - STEM Eğitim Alanları 

Başka bir tanımla; STEM eğitimi temel olarak “dört disiplin arasındaki engelleri kaldıran 
disiplinler arası bir öğretim yaklaşımdır” (Wang & diğerleri, Wang, H. H., Moore, T. J., 
Roehrig, G. H., & Park, M. S.. STEM integration: Teacher perceptions, 2011). Wang, Moore, 
Roehning ve Park’a göre STEM disiplinlerinin bütünleştirilmesi aslında öğretim 
programlarının bütünleşmesidir. Öğretim programlarının bütünleştirilmesi ise bilinçli ve 
amaçlı bir şekilde farklı alanlardan gelen bilgi, beceri, birikim ve değerlerin daha anlamlı, 
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daha yararlı bir şekilde öğretilmesi yaklaşımı ya da öğretme stratejisidir (Wang, A new era of 
science education: Science teachers' perceptions and classroom practices, 2012).  
 
STEM eğitimi; bünyesinde yer alan disiplinlerin (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) en 
az iki tanesi birbirine entegre edilerek yürütülür (Çorlu, 2014) ve bugün birçok ülkede STEM, 
farklı şekillerde formal ve informal eğitim ortamlarında uygulanmaktadır (Dr. Öğr. Üyesi Bekir 
Yıldırım, 2018) 
 

STEM Eğitiminin Amaçları:  
Özet tanımıyla STEM eğitiminin amaçları: 
 

1) İş dünyasında STEM okuryazarlığına sahip olan bireyler yetiştirmek, 
2) STEM alanında yetkin olabilmek 
3) Ekonomiyi kalkındıracak üretimler yapabilmek. 
4) Geleceğin mesleklerine, günümüz teknolojisine ve gelişen dünyaya uyum 

sağlayabilmektir (Thomas, 2014).  
Thomasian’a (Thomasian, 2011) göre STEM eğitiminin temel amacı öğrencilerin 
üniversitede STEM alanlarına yönelmelerini arttırmak ve öğrencilerin günlük hayatta 
karşılaştıkları problemlere fen, matematik, mühendislik ve teknoloji bilgilerine 
dayanarak çözüm üretmelerini sağlamaktır. 

 
 

 
Şekil 10 - STEM Hedefleri 
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NEDEN STEM? 
Bir ülkenin bilim ve teknoloji alanında lider rollerde olması, ekonomik açıdan güçlü bir ülke 
haline gelebilmesi için STEM eğitimi önemlidir (Lacey & Wright, 2009). Ülkenin kalkınmasına 
katkıda bulunacak geleceğin bilim adamlarını, mühendislerini yetiştirmek ve bilime dayalı 
teknolojik yeniklikler üretebilmelerini sağlamak için öğrencilere bilim ve teknoloji 
okuryazarlığı kazandırılmalıdır (Miaoulis, 2009) 

Dünyada teknolojik olguların ilk ortaya çıkışından, ürün haline dönüşüp yaygınlaşmasına 
kadar olan evreyi yansıtan ve her yıl yayınlanan Gartner Teknoloji İlerleme Döngüsü 2017 
grafiği ile yıllar içerisinde dünyada mikro elektronik sensörler içeren akıllı toz, kendi kendini 
programlayabilen malzemeler üretecek 4B yazıcılar, akıllı çalışma alanları, giyilebilir 
teknolojiler, nesnelerin interneti, otonom araçlar, makine öğrenme, derin öğrenme, blok 
zinciri, dijital ikiz, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, kişisel sanal asistanlar ve benzeri 
teknolojik ilerlemelerin hakim olacağı ileri sürülmektedir (Panetta, 2017). Yeni teknolojiler 
tüm meslek ve sektörlerde çalışmanın doğasını değiştireceği için işgücü piyasası üzerinde 
olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Dolayısıyla yeni teknolojiler yüzünden işsiz kalan insanlar 
ortaya çıkabilir (Schwab, 2016). Tüm bu gelişimler göz önünde bulundurulduğunda 
çocukların erken yaşlardan itibaren STEM eğitimi anlayışı ile yetiştirilmeleri geleceğin 
mesleklerinde kendilerine yer edinebilmeleri açısından önemlidir. 

STEM eğitimi, öğrencilerin yeni bir problem durumu ile karşılaştıklarında var olan bilgilerini 
kullanarak çözüm üretme ve anlamlandırma becerilerini geliştirerek öğrenmelerindeki 
kalıcılığı arttırmaktadır (Wang, 2012). Bunlar ile birlikte STEM eğitiminde öğrencilerin gözlem, 
deney ve değişken belirleme becerilerini kullandıkları (Yamak, 2014) ve böylece bilimsel 
süreç becerilerinin de geliştiği görülmektedir (Strong, 2013). STEM eğitimi, öğrencilerin fen, 
teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarındaki kavramları birbirleriyle ilişkilendirerek 
içselleştirmelerini, işlenen konuların sosyal ve kültürel açıdan anlamalarını ve kariyer 
seçimlerinde STEM alanlarını tercih etmelerini sağlar (Aktaran & :Moore, 2014 Haziran) 

Zaten Rogers ve Porstmore’a (Rogers, 2004) göre de, STEM; öğrencilerin sahip olacağı 
mühendislik tabanlı düşünme becerisini diğer disiplinlere entegre ederek, karşılaştıkları 
problemlere yaratıcı ve uygulanabilir çözümler üretmelerini sağlamaktır.  

Okullarda öğretilen konuların günlük yaşamda karşılığının yer alması STEM eğitiminin tercih 
edilmesinin en önemli nedenlerinden bir diğeridir. STEM eğitimiyle birlikte bilgiler günlük 
yaşamla ilişkilendirilmektedir. Yıldırım (2016) çalışmasında; STEM uygulamalarını 
gerçekleştirmeden önce öğrencilere “Fen ve matematik günlük yaşamda nerelerde 
kullanılmaktadır?” sorusunu sormuştur. Öğrenciler fen ve matematiğin ev, iş ve okulda 
kullanıldığını ifade etmişlerdir. Diğer bir deyişle, öğrenciler fen ve matematiğin günlük 
yaşamda kullanıldığı yerlere örnekler verememiştir. STEM uygulamaları sonrasında ise 
öğrenciler fen ve matematiğin günlük yaşamda kullanıldığı yerlere örnekler vermiştir. Bu 
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sonuç, STEM uygulamalarının öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük yaşamla 
ilişkilendirmesine imkân verdiğini açıkça göstermektedir. 

 

Avrupa Birliği destekli ENGINEER projesinde; 

Sorgulama,  

Hayal etme,  

Planlama,  

Yaratma  

 

Şekil 11 - STEM Eğitim Döngüsü (STEM, 2016, 2018) 

Tekrar tasarımlama basamaklarına sahip olan mühendislik tasarım süreci ile tasarladıkları 
materyaller sonucunda kız öğrencilerin STEM konuları ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarının 
arttığı gözlenmiştir (Cavas & vd, 2013). 

STEM TARİHÇESİ 
STEM’in, Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrencilerin Fen, Matematik ve Mühendislik 
alanlarını tercih etmemeleri, daha çok sosyal alanlara yönelmeye başlamaları ile ortaya 
çıktığı iddia edilmektedir (Ostler, 2012) 
 
Sayısal derslere yönelik bu hassasiyet ise soğuk savaş yıllarındaki rekabete dayanıe. Uzay 
yarışının devam ettiği yıllarda Rusya’nın Sputnik hamlesi Amerikalıları derin bir kaygıya 
düşürdü. ABD’nin havacılık kurumu olan NACA uzay yarışına yoğunlaşmak üzere 1958’de 
NASA’ya evrildi. Tahsis edilen onca ödeneğe ve çalıştırdığı 8000 bilim adamına rağmen 
Sovyetler 1961 yılında hala ABD’den öndeydi. Yuri Gagarin uzaya ilk çıkan insan olmuştu 
dolayısıyla ABD’li astronotların bir ay sonra uzayda yerlerini almalarının pek bir önemi 
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kalmamıştı. Bu mağlubiyetin üzerine Kennedy yarışı daha ileriye taşımaya karar verdi. NASA 
için Yuri Gagarin’in uzaya çıkmasından 1 ay sonra kongreden rekor bir ödenek tahsis edildi ve 
yeni hedef belirlendi; Ay. 8 yıl ve milyarlarca doların ardından ABD’li astronotlar Ay’a ulaştı 
ve yarışın Uzay safhası ABD’nin galibiyetiyle kapandı. 
 
İşte bu yarış olanca hızıyla devam ederken ABD’nin en çok ihtiyaç duyduğu sayısal alanda 
yetişmiş insan gücüydü. 1958 yılında Eisenhower halka ‘Danışmanlarım bana, hali hazırda 
mezun olmasını planladığımızdan binlerce daha fazla bilim adamına ihtiyacımız olduğunu 
söylüyor’ diye yakınıyordu. Sayısal alandaki eğitimin önemini işte bu rekabet duygusu ve 
ihtiyaç belirledi. Amerikan hükümetinin hemen önceki yıllarda yaşadığı Kızıl Korku ve 
casusluk tecrübeleri bu alanlarda çalışacak bilim insanlarının ‘Amerikalı’ olmasını 
gerektiriyordu. Ancak Amerikalı bilim insanı sayısının istenenden az olması, çalışılacak 
projelerin ise stratejik önemde olması konuyu Amerika’nın en önemli gündem maddeleri 
arasına soktu. 
 
1970’li yıllarda Amerika’ya göç eden ve sayısal alanlarda çalışan mühendislerin çalıştıkları iş 
alanları göç dairesi ve insan kaynakları tarafından SMET olarak kısaltıldı. Bu alanlarda çalışan 
eğitimciler bu kısaltmayı kök, sap anlamına da gelen STEM olarak kısaltmayı tercih ettiler. 
Ancak yalnızca sayısal eğitimi bir ürün üretmekte elbette ki yeterli değildi. Tüketiciye 
ulaştırırken ürünün işlevi kadar önemli bir tarafı daha var ki bu da tasarımı. İşte bu açığı da 
kapatmak için STEM eğitimine Art yani sanat eklendi ve önceleri STEM-A olarak yapılan 
kısaltma bugünlerde buhar anlamına da gelen STEAM kelimesi STEM ile birlikte 
kullanılmaktadır. (Stem kısa tarihi, 2017) 
İlerleyen süreçlerde de Öğretim programlarının bütünleştirilmesi fikri, eğitimcilerin gerçek 
hayat ile ilgili problemlerin ayrı ayrı disiplinlere bölünemeyeceğini fark etmeleriyle ortaya 
çıkmıştır (Wang & diğerleri, Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., & Park, M. S.. STEM 
integration: Teacher perceptions, 2011). Dewey (1931) disiplinlerin ayrık olmaması 
gerektiğini savunduğu The Way out of Educational Confusion adlı kitabı ile sınıflarda 
bütünleşik program uygulamalarının önünü açmış ve Dewey’in laboratuvar okulları ile 
başlattığı reform ve felsefesinden STEM eğitimi de etkilenmiştir (Goodchild, 2012) (Gencer & 
vd, 2018) 

Gelişen teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlarla Ülkelerin STEM eğitimine verdiği önem artmakta 
ve STEM alanındaki çalışmalar da gelişerek devam etmektedir. 

 

TÜRKİYE’DE STEM  

Türkiye’de STEM Tarihçesi 
Ülkemizde STEM eğitimiyle ilgili ilk çalışmalar; 

2005 yılında Fen Bilgisi dersinin isminin Fen ve Teknoloji dersi olarak değiştirilmesiyle başlamıştır. 

 Bunun yanında; 2012 yılında Doç. Dr. Sencer ÇORLU ve ekibi ilk çalışmalara başlamıştır. Çorlu Texas 
A&M üniversitesinde STEM üzerine doktora tezini yazmıştır.  
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Bunu sırayla 2013 yılının Ağustos ayında çalışmalara başlayan ve STEM merkezi kuran Kayseri İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü izlemiştir. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Ağustos ayında ilk 
öğretmen eğitimleri başlamıştır. Aynı dönemde Doç. Dr. Sencer Çorlu (2013) “Insights into STEM 
Education Praxis: An Assessment Scheme for Course Syllabi” başlıklı makale ve Dr. Öğr. Üyesi Bekir 
Yıldırım (2013) IV. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi’nde “STEM Eğitimi ve Türkiye” ile 22. 
Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda “Amerika, AB Ülkeleri ve Türkiye’de STEM Eğitimi” başlıklı bildiri 
yayımlamışlardır. ÇORLU, bu çalışmasında Türkiye’de ilk kez STEM’i Türkçeye çevirerek “FETEMM” 
kısaltmasını kullanmıştır.  

2014 yılında makale ve bildiriler yayınlanmış 2015 yılından itibaren de STEM eğitim çalışmaları 
hızlanmıştır ve bu alanda birçok çalışma yapıldığı gibi özel üniversitelerden olan İAU tarafından STEM 
Merkezi ve STEM laboratuvarı kurulmuştur. Aynı zamanda 2015 yılında İAÜ tarafından STEM Eğitimi 
Türkiye Raporu2 ve STEM Eğitimi Çalıştay Raporu3 yayınlamıştır. 2016 yılı itibari ile STEM eğitimiyle 
ilgili çalışmalar artarak devam etmiştir. Birçok il milli eğitim müdürlüğü tarafından STEM merkezleri 
kurulmaya başlanmıştır. Şanlıurfa, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlükleri bunun başında gelmektedir. 
Aynı şekilde 2016 yılında ODTÜ bünyesinde BİLTEMM (STEM) merkezi kurulmuştur. Bunun yanında 
birçok üniversitede STEM eğitimiyle ilgili çalışmalar başlamıştır. Ayrıca ülkemizde STEM eğitimi ve 
Tasarım Temelli Öğrenme alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.  

2017 yılı itibari ile STEM eğitimiyle ilgili küçük bir adım içerse de fen bilimleri öğretim programında 
değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikler neticesinde ilk aşamada bilim ve mühendislik uygulamaları 
alanı oluşturulmuş sonrasında ise bu alanlar programın içerisine yerleştirilmiştir. (Dr. Öğr. Üyesi Bekir 
Yıldırım, 2018) 

2017 MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü bünyesinde Mesleki Gelişim Programı 
oluşturulmuştur. 2018 yılı itibari ile TÜBİTAK tarafından iki çalıştay düzenlenmiştir. Düzenlenen bu 
çalıştaylarda STEM merkezleri konusunda adımlar atılması kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca; 

10. Kalkınma Planında; Nüfusun eğitim düzeyinin yükselmekle birlikte OECD ve AB ortalamalarına 
göre düşük kalmaya devam ettiği, eğitim sisteminin, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamada 
yetersiz kaldığı ve eğitimli genç bireylerin işsizlik oranlarında sağlanan düşüşün sınırlı düzeyde 
gerçekleştiği söylenerek amaçlar: 

Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve millî kültürü 
özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk 
duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine 
yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve mutlu bireylerin 
yetişmesi.   

Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi 
ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan özerk üniversite modeli 
çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşması, şeklinde ifade 
edilmiştir. Tespit edilen sorunlara yönelik politikalar belirlenmiştir. (Sbb, 2013) 

11. Kalkınma Planında ise; 
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Amaç: 

Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak 
düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile 
girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, 
paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve 
mutlu birey yetiştirmek olarak tanımlanmıştır. 

Yapılacaklardan bazıları da aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 

• Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere 
katılımları desteklenecek, öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecektir.  

• Mesleki ve Teknik Eğitimde Üretime Yönelik Yapısal Dönüşüm ve İstihdam Seferberliğine 
başlanacaktır. 

• Plan döneminde bütün meslek liselerinin atölye ve laboratuvarları modernize edilerek 
günümüzün eğitim-istihdam ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir.  

• Sektör talepleri ve gelişen teknoloji doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde alan ve dalların 
öğretim programları güncellenecektir.  

• Öğrencilerin meslek alanları arasında geçişlerinin sağlanabilmesi ve farklı mesleklere ilişkin 
kazanımlar elde edebilmeleri için birden fazla dalda sertifikasyon almaya imkân tanıyan çoklu 
mesleki beceri altyapısı oluşturulacaktır.  

• Başta OSB’lerde olmak üzere meslek liseleri ile yükseköğretim kurumları program, yönetim, 
insan kaynakları, finansman ve fiziki altyapı açısından birbirini destekleyecek şekilde yeniden 
yapılandırılacaktır.  

• Vasıflı insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla mesleki ve teknik eğitim ile işgücü piyasası 
arasındaki bağ güçlendirilecektir.  

• Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapmaları teşvik edilecektir.  
• Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya 

kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara 
devam edilecektir.  

• Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve 
en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi sağlanacaktır. (sbb, 2019) 

 

TÜRKİYE’DE Mevcut Durum 
Türkiye’de STEM tarihçesi başlığı altında geçen tüm gelişmelere rağmen; OECD Bir Bakışta Eğitim 
2017 raporuna bakıldığında gelecekte STEM alanındaki mesleklere hangi ülkelerin öncülük edeceğine 
bakıldığında Türkiye’nin 34 ülke arasında en sonda olduğu görülmektedir (OECD, 2017). 

Son yıllarda Türkiye’de de üniversite sınav sonuçları fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarına olan 
ilginin azaldığını göstermektedir. Bu durum 2023 hedeflerine ulaşılmasını zorlaştıracaktır. STEM 
eğitimi Türkiye’nin küresel alanda ekonomik rekabet gücü için stratejik açıdan önemli bir yere sahiptir 
(Dr. Öğr. Üyesi Bekir Yıldırım, 2018). İnovasyon ile beslenen ekonomik gelişmeler için STEM 
alanlarında çalışabilecek donanıma sahip kişilere ihtiyaç duyulmaktadır (PwcTürkiye & TÜSİAD, 2017).  
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Ülkemizin de GSMH yüksek ilk on ülke içinde olabilmesi ve ekonomik gelişmesini sürdürebilmesi için 
STEM eğitimine doğru adımlar atarak geçiş yapması önem arz etmektedir. Ancak doğru adımlar 
atarak öğrencilerin STEM eğitimine olan ilgisi artırılabilir. 

Özellikle 2018 YKS sınav istatistiklerine bakıldığında mesleki ve teknik liselerdeki başarının istenilen 
düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, bir ülkenin iş gücüne doğrudan katkısı olan ve ara 
eleman açığının kapatılmasında kalifiye -yani 21. yy iş dünyası için gerekli- bireylerin yetiştirilmesi 
gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 

Şekil 12 - Okul Türlerine Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları 

Kısacası, okullaşma oranının artmasından ziyade eğitimin kalitesinin artırılarak iş dünyası için gerekli 
beceri ve donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesi ve STEM eğitimin yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

 

PISA/TIMSS  
PISA/TIMSS sınavlarında başarılı olmak ve üst sıralarda yer almak için birçok ülke STEM 
eğitimine önem vermektedir. STEM eğitiminde bilgilerin günlük yaşamla ilişki kurması bu 
sınavların asıl odak noktasını oluşturmaktadır. Çünkü PISA/TIMSS sınavlarının temelinde de 
öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarını sağlayıp günlük yaşamda 
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karşılaşılan problemlere çözüm üretmeleri amaçlanmaktadır (Dr. Öğr. Üyesi Bekir Yıldırım, 
2018).  

Obama 2009-2010 yıllarında yaptığı konuşmasında ülke olarak PISA/TIMSS sınavlarında 
başarı elde edebilmeleri için STEM eğitimi üzerinde durulması gerektiğini dile getirmiştir. 
Benzer şekilde Türkiye’de 2017 yılında fen bilimleri programına mühendislik uygulamalarının 
eklenmesi ve LGS sınav formatının değiştirilmesinin temelinde PISA/TIMSS sınavları yer aldığı 
söylenebilir (MEB, 2017).  

ABD, İngiltere, Singapur, Güney Kore gibi birçok ülke PISA/TIMSS sınavlarında başarılı 
olabilmek için STEM eğitimine önem vermektedir. Bu sınavlarda başarılı olan ve ilk 10’da yer 
alan ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde bu ülkelerin çoğunun STEM eğitimini farklı 
şekillerde müfredatlarına uyguladıkları görülmektedir. Ülkeler, STEM eğitimiyle birlikte 
öğrencilerin fen bilimleri ve matematik alanlarına olan ilgilerinin ve bu iki alandaki başarının 
artacağı üzerinde durmaktadırlar. Ülkeler özellikle fen ve matematik alanlarında müfredat 
değişikliklerine gitmişler ve bu alanlara olan ilgiliyi artırmak için önlem almışlardır (Şenol, 
2013)  

PISA/TIMSS sınavlarında ülkelerin üst sıralarda yer almak istemesinin bazı önemli sebepleri 
vardır. Bunlar:  

1. Ülke prestiji  

2. Ülke eğitim sistemlerinin bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmesi  

3. Fen ve matematik okur-yazarlığının artmasının sağlanması ve buna bağlı olarak ekonomik 
ve teknolojik gelişmelerin artacağının görülmesi Temelde bu üç özellik ekonomik, teknolojik 
ve dünya liderliği açısından önemlidir (Science Board [NSB], 2009).  

PISA Sınav Sonuçlarına Göre; 
Ülkemizde sınava giren öğrencilerin çoğunun 1. ve 2. düzeyde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 
Yani doğrudan bilgileri alıp ezberledikleri, öğrendiklerini günlük hayata transfer edemeyip 
elde ettikleri bilginin amacını anlayamadıkları anlaşılmaktadır (TÜSİAD, 2014). 

Ülkemizin Bu Araştırmaya Katılma Amacı Nedir?  
Küreselleşen dünyamızda, eğitim alanında yapılan ulusal değerlendirme çalışmalarının yanı 
sıra, uluslararası düzeyde konumumuzu belirlemek amacıyla eğitim göstergelerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu nedenle belirli referans noktalarına göre ülkemizin eğitim alanında hangi 
düzeyde olduğunun, giderilmesi gereken eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesidir. Ülkemiz de OECD üyesi olarak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla bu 
araştırmaya katılmaktadır. 
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PISA – TÜRKİYE Tarihi  
PISA,  2000 yılında uygulanmaya başlamıştır. Üçer yıllık dönemler hâlinde uygulanan 
araştırmaya ülkemiz, ilk kez 2003 yılında katılmıştır. 
 

PISA Soru Türleri 
PISA’da; çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi değişik soru 
türleri kullanılmaktadır. 
 

DÜNYADA STEM UYGULAMALAR 
Bugün Amerika, İngiltere, Almanya, Avusturya, Güney Kore gibi birçok ülke formal ve informal eğitim 
ortamlarında STEM eğitimine yer vermektedir (Dr. Öğr. Üyesi Bekir Yıldırım, 2018). 

Mesleki eğitime önem vermesi STEM eğitiminin tercih edilmesinin önemli nedenlerinden biridir. 
İngiltere başta olmak üzere AB ülkelerinin birçoğunda mesleki eğitim ile ilgili ciddi adımların atıldığı 
görülmektedir. Bu konuda ilk çalışma 1983 yılında İngiltere tarafından yapılmıştır. İngiltere 1983 
yılında “Teknik ve Mesleki Eğitim İnisiyatifi” adında bir proje başlatmıştır. Başlatılan bu projenin 
amacı, erken yaşlardan itibaren okullardan ayrılan kişilere mesleki bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 
Bu proje ile amaçlanan; İngiltere’deki mesleki liselerin önemini vurgulamak, ara eleman açığını 
kapatmak ve STEM eğitimi ile mesleki liselerin aktif hale getirilerek iş dünyasına katılmasını 
sağlamaktır (Çolakoğlu & Gökben, 2017). 

ABD’de STEM Eğitimi  
National Research Council  tarafından fen bilimleri müfredatında yapılan reformlar da eğitimde 
niteliğin arttırılması hedeflenmiştir. Bu reformlara ihtiyaç duyulmasının nedeni fen/bilim, teknoloji, 
matematik ve mühendislik alanlarında yeterli iş gücünün bulunamaması, verilen eğitimdeki 
becerilerin geleceğin mesleklerinde ihtiyaç duyulan becerilerle örtüşmemesidir. Bu konuyla ilgili 
ABD’de birçok rapor yayımlanmıştır. National Science Foundation (2014)  raporunda fen, teknoloji, 
mühendislik ve matematik alanlarını meslek olarak seçen bireylerin ve eğitim kalitesinin arttırılması 
gerektiğini belirtmiştir. ABD’de mevcut durumun ortaya koyduğu veriler doğrultusunda eğitimdeki 
fen, matematik ve teknoloji alanları güncellenmiş ve mühendislik alanı okul dışı etkinliklerle eğitime 
dâhil edilmeye çalışılmıştır (Çepni, 2017). 

 Daha sonraki süreç olan popüler STEM sürecinde, STEM alanlarındaki iş gücü niteliğini arttırmak için 
eğitim alanlarının bütünleşik bir yaklaşım yerine ayrı ayrı ele alınarak arttırılması hedeflenmiştir. Okul 
dışı ortamlardaki STEM programlarının yöneticiler, gönüllü kuruluşlar, vakıf vb. kurumların 
desteklenmesiyle birlikte gelişme gösterilmiş fakat eğitimciler yeterince dâhil edilmemiştir (Çepni, 
2017). Bu nedenle STEM eğitimleri istenilen düzeyde verimli olamamıştır. STEM eğitiminin okul dışı 
etkinlikler yerine eğitim sistemine entegre edilmesi, müfredatta yer alması ve öğretmenlerin 
disiplinleri bir bütün olarak ele alması gerektiği ön görülmüştür.  

STEM eğitiminin temeli, iki veya daha fazla disiplinin birlikte ele alınmasına dayanabilir. Bir başka 
deyişle en az iki alan bütünleşik bir yapıda olacak şekilde STEM eğitimi planlanmalıdır. Böylece yetişen 
bireylerin 21. yy becerilerini daha iyi kazanacakları iddia edilmektedir (Becker, 2011). National 
Research Council (2014) STEM eğitiminin amaçlarını genel olarak şu şekilde belirtmiştir;  
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1. STEM alanlarında kariyer yapan öğrencilerin sayısını arttırmak ve bu alanlardaki kadınların ve 
azınlıkların katılımını arttırmak.  

2. STEM alanında yetenekli iş gücünü arttırmak ve bu iş gücündeki kadınların ve azınlıkların katılımını 
arttırmak.  

3. Öğrencilerde STEM okuryazarlığını artırmak. Bu amaçlar doğrultusunda, National Science 
Foundation bünyesinde mühendislik eğitimi K-12 eğitim sistemine dâhil edilmiştir. Böylece 
mühendislik eğitimine verilen önem arttırılmıştır. ABD’de öğretim programı olan The Next Generation 
Science Standards (NGSS) da, fen, matematik ve mühendislik alanlarını ilişkilendirerek ortaya konmuş 
ve böylece giderek önem kazanmıştır. Ancak mühendislik alanının uygulama merkezli olması ve 
kaynak sıkıntısının olmasından ötürü etkin bir entegrasyon sağlanamamıştır. Ayrıca öğretmen 
eğitiminin bu alanda yetersiz olması tespit edilmiş ve bu kısımdaki eksiklik hizmet içi eğitimler ve 
mesleki çalıştaylarla giderilmeye çalışılmıştır (Çepni, 2017). 

ABD’de National Research Council (2011) tarafından STEM okulları özelliklerine üç şekilde 
tanımlanmaktadır:  

1. Seçici STEM Okulları (Selective STEM Schools): Bu tür okullar STEM disiplinlerinden bir veya daha 
fazlası etrafında düzenlenir ve seçici kabul kriterleri vardır. STEM alanlarına ilgili, yetenekli ve motive 
olmuş öğrenciler seçilir. Bu STEM okullarının tamamı, öğrencileri STEM alanlarına yönlendirmeye ve 
profesyonel STEM kariyerlerinde başarılı olmaya hazırlayan kaliteli bir eğitim sunar. Uzman 
öğretmenler, müfredat, laboratuvar ekipmanları ve bilim adamlarıyla iş birliği içerisinde çalışarak 
öğrencilerin öğrenmesini desteklerler. Bu okullar çoğu zaman kendi bölgelerindeki devlet 
okullarındaki öğretmen ve öğrencilere mesleki gelişim ve ek programlar sunmaktadır.  

2. Kapsayıcı (Inclusive STEM Schools): STEM disiplinlerinin bir veya daha fazlasını temel alır ancak 
seçici kabul kriterleri yoktur. Bu okullar, daha geniş bir nüfusa hizmet verir ve seçici STEM 
okullarındaki çalışmalara benzer etkinlikler yapmayı hedeflemektedir. Bu okullar, sadece başarılı 
öğrenciler için değil, her sosyoekonomik seviyeden gelen öğrencilerin STEM alanlarına yönelmesini 
teşvik ederler. Kısaca bu okulların amacı öğrencileri STEM alanlarında üniversite eğitimine ve kariyere 
yöneltmek; özellikle azınlık öğrencileri sisteme dâhil etmektir. 

3. STEM Odaklı Kariyer ve Teknik Okulları (Schools With STEM-Focused Career And Technical 
Education): Bu okullar STEM ile ilgili ağırlıklı olarak lise öğrencilerine hizmet eder ve bölgesel 
merkezlerde, kapsamlı lise ve kariyer akademileri programlarında yer alır. STEM odaklı kariyer ve 
teknik eğitimin önemli bir hedefi, öğrencileri STEM ile ilgili kariyerlere hazırlamaktır; öğrencilerin 
okuldan ayrılmalarını önlemek için katılımı arttırma amacı taşır. Öğrenciler STEM ile ilgili kariyer 
seçeneklerini keşfederler ve geniş kariyer ve teknik eğitim okulları aracılığıyla STEM konularının pratik 
uygulamalarını öğrenirler. 

Avrupa’ da STEM Eğitimi  

Bulunduğumuz çağa uyum sağlayabilmek için gerekli olan özelliklere sahip bireylerin azalması 
STEM’in önemini arttırmıştır. Avrupa’daki sorunlardan birisi bilişim teknolojileri alanı da dâhil olmak 
üzere teknik alanda nitelikli iş gücü sorunudur. Bununla birlikte matematik ve fizik alanında bilim 
insanı sayısının az olması ve STEM çalışmalarını tercih eden kadınların oranının düşmesi de STEM 
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eğitimlerine önem verilmesini sağlamıştır. Avrupa’nın bazı ülkelerinde STEM ile ilgili genel sorunlar 
aşağıdaki şekilde verilmiştir (Ulutan, 2018). 

 

Şekil 13 - Bazı Avrupa Ülkelerinde STEM Alanına Yönelik  İhtiyaç 

 

Avrupa’da hemen hemen her ülkenin STEM alanlarına yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Almanya, 
Fransa, İrlanda, Hollanda, Avusturya, İspanya, Birleşik Krallık ve Norveç’in bilim eğitiminde genel bir 
stratejiye sahiptir (Eurydice Türkiye Birimi, 2011). 

Bilim alanına dair sorunlar stratejilerin oluşmasını sağlamıştır ancak her ülke aynı konuya 
odaklanmamıştır. Örneğin, Almanya, Hollanda ve Norveç kadınların bilime olan ilgisini arttırmaya 
yönelirken Hollanda azınlıklara daha çok odaklanmıştır. Avrupa’ da mevcut politikalar ve 
uygulamalarla ilgili genel stratejilere bakıldığında bu stratejilerin ortaya çıkma nedenleri; bilim 
çalışmalarına verilen STEM mesleklerine olan ilginin azalması, kalifiye araştırmacı ve teknisyenlere 
artan talep ve ekonomik rekabet gücünün arttırılmak istenmesidir. Genel olarak stratejilerin 
amaçlarına bakıldığında;  

• Olumlu bilim imajını teşvik etmek,  

• Halkın bilimle ilgili bilgisini geliştirmek,  

• Okul temelli fen öğretim ve öğrenimini geliştirmek,  

• Öğrencilerin bilim konularına ilgisini arttırmak,  

• STEM alanında cinsiyet dengesini sağlamak,  

• İşverenlere gerekli becerileri kazandırmak.  

 

Çin’de STEM Eğitimi  
Çin de STEM eğitimi bilim, matematik, temel doğal bilimi ve disiplinler arası konuları içermektedir. 
Yükseköğrenim düzeyindeki fen eğitimi, bireylerin bilimsel okuryazarlığını ve yaratıcılığını 
etkilemektedir. Bu nedenle fen eğitimi her zaman Çin’de stratejik bir öncelik olarak görülmüştür 
(Gao, 2013) 

1995 yılında Çin’in geniş kapsamlı ulusal kalkınma stratejisinde yer alan tarım, sanayi, yüksek 
teknoloji ve temel bilim araştırmalarını kapsayan yeni bir fen ve teknoloji geliştirme hedefi ile ilgili 
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çalışmalarını 2006 yılında tamamlamıştır. Fen ve teknoloji alanlarının Çin toplumunda oynadığı üç 
önemli rol bulunmaktadır. İlk olarak, fen ve teknoloji alanları, sosyal ve ekonomik kalkınmanın 
kaynağıdır. İkincisi, bilimsel yenilik, ekonomik kalkınmanın dönüşümünü hızlandıracaktır. Üçüncüsü, 
fen ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve beceriler değil aynı zamanda ulusal kültür ve ruh ile de yakından 
ilgilidir.  

Çin’de örgün eğitim, temel eğitim ile yükseköğretime ayrılmıştır. Ortaöğretim ikinci sınıf mezunları, 
uzmanlık eğitimi veya mesleki alanda eğitimlerine devam edebilmek için orta öğretim okullarına giriş 
sınavına girmelidirler. Sınav, Çin, matematik, yabancı dil, politika (açık-kitap), fizik ve kimya konularını 
içerir. Üç yıllık orta öğretim eğitiminde, öğrenciler 11.sınıfın başında sanat ve bilimden oluşan iki 
bölümden herhangi birini almaya karar vermelidirler. Çin’deki fen derslerini seçen öğrencilerin fizik, 
kimya ve biyoloji alanlarında zorunlu ders olarak çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. Matematik, her 
iki bölümdeki öğrenciler için zorunlu bir konudur. Mezuniyet belgesi almak için tüm öğrencilerin 11. 
Sınıf Sonuna kadar mezuniyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınav dokuz ana konudan oluşur; 
bunların arasında STEM ile ilgili fizik, kimya, biyoloji ve matematik konuları bulunmaktadır (Gao, 
2013). Öğretmen merkezli, teoriye odaklanmış, ulusal sınav odaklı ve ödev eğitim sisteminin bir 
parçasıdır. Aynı zamanda sistemde, sınıf sonrası etkinlikler ve ebeveynlerin aktif katılımını da içerir. 
Çin›deki müfredat, güçlü temel bilgisi üzerine odaklanmaktadır (Gao, 2013).  

STEM alanında daha aktif rol oynamak adına müfredat ve eğitim sisteminde reformlar yapılmıştır. Bu 
yeni müfredat reformunda araştırmaya dayalı öğretim ve öğrencilerin bilimsel okuryazarlığının 
geliştirilmesine odaklanılmıştır. Özellikle, fen konularıyla müfredatta «öğrencilerin bilimsel 
okuryazarlığını geliştirmek», «tüm çocuklar için bilim» ve «araştırma yoluyla bilim öğretmek» 
hedefleri yer almaktadır. Bu hedefler yalnızca STEM eğitimi reformlarındaki uluslararası trendlerle 
değil, aynı zamanda Çin’deki hızlı ekonomik gelişme ve toplumsal değişmelerin yarattığı ihtiyaçlarla 
da uyumludur. Genel olarak bilim içeriğini güncellemek için iki yaklaşım uygulanır; biri eski bilim 
içeriğini bilimdeki son gelişmelerle değiştirmek; diğeri ise bilim içeriğini öğrencilerin günlük 
yaşantılarında karşılaştığı teknoloji ile birbirine bağlamaktır. Yeni müfredat daha esnek bir yapıya 
sahiptir ve farklı öğretim yöntemlerine yer vermektedir.  

Yeni müfredat, öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme becerilerine daha fazla ağırlık vermektedir.   
Müfredat reformlarının uygulanmasına uyacak öğretmenlerin öğretim yöntemlerini değiştirmek ve 
öğrencilerin sorgulama, eleştirel düşünme ve yaratıcılığın geliştirilmesi yoluyla aktif katılımda 
bulunmalarını önemsemektir. Bilim konularında yetenekli öğrencileri tanımlamak ve yetiştirmek için 
Çin’deki en önemli orta öğretim okullarında ‘Deneysel Bilim Sınıfı’ (SEC) özel bir eğitim programı 
olarak düzenlenmiştir. SEC’in amacı, yetenekli öğrencilerin Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na 
katılmaları için özel eğitim sunmaktır. SEC, doğal bilim öğreniminde büyük ilgi ve potansiyele sahip 
seçkin öğrencileri seçmeyi ve onları bilim alanında yaratıcılık ve araştırma kapasitesiyle gerçek 
yeteneklere dönüştürmeyi hedeflemektedir. SEC, genel kıdemli orta öğretim standart müfredatından 
farklı, okul tarafından tasarlanmış müfredatları kullanmaktadır. Bu özel müfredat bireyselliğe ve 
esnekliğe vurgu yapar (Gao, 2013). Geleneksel sınıf içi öğrenime ek olarak, haftada en az bir kere orta 
öğretim öğrencileri, sınıf sonrası etkinliklerde yer alırlar. Öğrencilerin yüzde 90’dan fazlası kişisel 
özellikleri doğrultusunda bu faaliyetlere katılmaktadır. Bu etkinlikler sayesinde öğrenciler farklı ve 
kullanışlı bilgi ve beceriler kazanırlar. Okul sonrası faaliyetleri sağlayan iki tür faaliyet vardır. Biri 
akademik konulara ağırlık verir ve öğrencilerin ilgisine göre düzenlenirken diğeri öğrencinin bilgisinin 
uzatılmasına daha fazla önem verir (Ulutan, 2018). 
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Avustralya ve Brezilya’da STEM Eğitimi  

Avustralya 
Öğrencilerin STEM alanlarına olan ilgisinin azalması nedeniyle STEM’e yönelik eğilim artmıştır. 
Özellikle matematik ve mühendislik alanlarında yeterli iş gücü olmaması ülkenin ekonomik güvenliği 
açısından endişe oluşturmuştur. Bu sorunları gidermek için birçok ulusal rapor yayınlanmıştır. Bu 
raporların temel amaçları şöyledir: 

• Öğrencilerin STEM alanlarındaki bilgi ve becerilerin arttırmak için çalışmalar yapmak,  

• STEM alanında öğretmen kapasitesini arttırmak,  

• Okullardaki STEM çalışmalarına kaynak ayrılması,  

• STEM alanına katkı sağlanması için yükseköğretim-iş dünyası arasında işbirliği sağlamak,  

• STEM alanındaki araştırmaları desteklemek (Çepni, 2017).  

Bu çalışmalarda lider öğretmenler önderliğinde 200’ün üzerinde öğretmen STEM uzmanı olarak 
yetiştirilmiştir. STEM öğretim programında problem çözümüne dayalı, yaratıcı ve mühendislik 
uygulamalarını ön plana alan bir reform yapılmıştır. Ayrıca öğretmen kalitesinin arttırılması ve 
öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme temelli yaklaşımla eğitilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
Bununla birlikte kurumlar arası işbirliğinin öğrencilere yaratıcılık, problem çözme becerisi ve öğrenme 
tecrübesi kazandıracağı düşünülmektedir. Bu amaçla AR-GE’ye verilen önem arttırılmış, iş dünyası-
okullar, federal hükümet-eyalet-bölgesel yönetim arasındaki iş birliği arttırılmıştır (Çepni, 2017). 

Brezilya  
Brezilya genç nüfusa sahip olmasına rağmen ekonomik anlamda daha ileriye gidebilmek adına STEM 
eğitimine önem vermiştir. Bu amaçla “STEM Brasil” ve “ Science without Borders” adıyla iki program 
uygulamaya konulmuştur. “Science without Borders” programının amacı, STEM alanında öğrencilere 
uluslararası eğitim ve araştırma tecrübesi kazandırmakken; “STEM Brasil”, STEM öğretmenlerinin 
hizmet içi eğitimini kapsamaktadır. Bu program öğretmenlere STEM alanında gerekli yetkinlikleri 
sağlamak için düzenlenmiştir (Çepni, 2017). 

STEM UYGULAMALARINDA BAŞARI NASIL SAĞLANIR 
 
Bütünleşik STEM uygulamalarının başarısını artırmak için etkin bir planlama, uygulama ve 
değerlendirme gerekir. Bütünleşik STEM eğitiminin her bir farklı uygulaması için planlama 
yapılması, kaynak ihtiyacının, uygulama zorluklarının ve öğrenme çıktılarının 
belirlenmesini gerektirir (Honey & diğerleri, Honey, M., Persone, G., Schweingruber, H.; 
STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research 
Washington, DC: National Academies Press., 2014) Honey ve diğerleri (2014) analiz ettikleri 
çalışmalardan STEM eğitimi uygulayıcıları için alt bileşenlerden oluşan dört boyutlu genel 
bir çerçeve tanımlamıştır. Bu boyutlar; bütünleşik STEM eğitiminin hedefleri, bütünleşik 
STEM eğitiminin öğrenme çıktıları, bütünleşmenin kapsamı ve doğası ve bütünleşik STEM 
eğitiminin uygulanmasıdır.  
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Diğer yandan eğitimleri verecek olan öğretmenlerin STEM alanında eğitim almaları gerekmektedir. 
STEM eğitiminin ülke çapında yaygınlaşması ve uygulanmasında öğretmenler kilit bir öneme sahiptir. 
STEM eğitiminin bütüncül ve disiplinlerarası bakış açısının eğitim sistemine entegrasyonu için en 
önemli paydaş olan öğretmenlerin, henüz lisans eğitimlerinde STEM’in öneminin farkına varmaları 
gerekmektedir (Buyruk & Korkmaz, 2016). 

 

 
Şekil 14 - Bütünleşik STEM Eğitiminin Genel Özelliklerini ve Alt Bileşenlerini Gösteren Tanımlayıcı Çerçeve   
 (Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. (2014). STEM integration in K-12 education: Status,, 2014) 

Moore, Johnson, Peters-Burton ve Guzey tanımladıkları sınıflarda STEM içerisindeki 
disiplinlerin bütünleştirilmesine yönelik olarak aşağıdaki altı temel unsura vurgu 
yapılmaktadır:  
(Moore & diğerleri, 2016)  
 

1. Öğrencilerin anlamlı öğrenmeye katılımını ve içeriğe erişimini sağlamak için 
bütünleşik STEM eğitimi ortamları motive edici ve ilgi çekici bir ortam içermelidir. Bu 
ortamlar kişisel olarak anlamlı olmalı ve öğrencilerin içerikle ilişki kurmalarına izin 
vermelidir.  

2. Bütünleşik STEM eğitimi, problem çözme, yaratıcılık ve üst düzey düşünme 
becerilerini geliştirmek için ilgili teknolojilerin mühendislik tasarım zorluklarını 
içermelidir. Bu aynı zamanda mühendislik düşüncesini, teknolojik ilerlemeyi ve 
tersine mühendislik teknolojilerini içerebilir.  

3. STEM disiplinlerinin bütünleştirilmesi, öğrencilerin başarısızlıktan öğrenmelerine ve 
öğrendiklerine dayanarak yeniden tasarım yapmalarına izin vermelidir. Bu, 
mühendislik düşüncesinin ayırt edici özelliklerinden biridir ve göz ardı edilmemelidir.  
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4. Bütünleşik STEM eğitimi, öğrenmenin anlamlı olabilmesi ve proje ve probleme dayalı 
öğrenmenin güçlüklerini deneyimlerken, öğrenme faaliyetlerinde standartlara dayalı 
matematik ve/veya fen hedefleri yer almalıdır. Buna ek olarak, gerçek dünya sorunları 

5. STEM disiplinlerinin ötesinde disiplinler arası bir sorundur. Bu, İngilizce/dil sanatları 
ve sosyal bilgiler gibi diğer disiplinlerin uygun bir şekilde yer alabileceği anlamına 
gelir.  

6. Öğrencilere standartlara dayalı içeriği derinlemesine öğrenme fırsatı sağlamak için, 
içeriğin öğrenci merkezli bir şekilde öğretilmesi zorunludur. Öğrencilerin kavramsal 
bilgilerini derinleştirmek için uğraşmaları ve kendi başlarına düşünme fırsatları 
yaratmak gereklidir.  

7. Bütünleşik STEM öğrenme ortamları 21. yüzyıl iş gücünde hayat için zorunlu olan 
takım çalışması ve iletişim becerilerini vurgulamalıdır. 
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