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Meslek liselerinin 2022 yılının ilk üç ayındaki

üretim kapasitesi yüzde 225 arttı
Mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama
becerilerini artırmada önemli katkısı olan
döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesi artmaya devam ediyor. Meslek liselerinin
bu yılın ilk üç ayındaki gelirleri toplamı, 2021
yılının ilk üç ayına göre yüzde 225 artarak 333
milyon liraya yükseldi.
Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli
katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim
kapasitesini artırmaya devam ediyor. Meslek liseleri, 2021 yılında bir önceki yıla göre gelirini
yüzde 131 artırarak 1 milyar 162 milyon 574 bin
liraya yükseltti.
Millî Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında üretimden 1,5
milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 2022 yılı ocak, şubat ve mart aylarındaki
gelirlerin toplamı, 2021 yılının ilk üç ayına göre
yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldi.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Millî
Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Mesleki eğitimde yaptığımız dönüşümde önceliğimiz; eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmek. Bu kapsamda attığımız adımlardan
bir tanesi de döner sermaye kapsamında meslek
liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı.
Bu kapsamda 2021 yılında elde edilen gelir, 2020
yılına göre yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon
liraya yükselmişti. 2022 yılında hedefimiz; 1,5
milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. Bu yılın ilk üç ayının sonuçları bu
hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılının ilk üç ayındaki gelirler toplamı,
2021 yılının aynı aylarına göre yüzde 225 artarak
333 milyon 490 bin liraya yükseldi.”
En fazla gelir Ankara, İstanbul ve Gaziantep’ten
2022 yılının ilk üç ayında üretimden en fazla
gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla Ankara, İstanbul
ve Gaziantep olduğunu bildiren Özer şunları söyledi: “2022 yılının ilk üç ayında mesleki ve teknik
eğitim kurumlarının yaptıkları üretimlerden
Ankara 34 milyon lira, İstanbul 30,5 milyon lira ve
Gaziantep 24,4 milyon liralık gelir elde etti.”
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İlk yardım eğitimleri

her geçen gün daha fazla öğretmene ulaştırılıyor
Zamanında ve bilinçli yapılan ilk yardımın
hayat kurtardığı farkındalığıyla Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda çalışan
personele verilen eğitimlerin sayısı, her geçen
gün artırılıyor.
“İlk Yardım Eğitici Eğitimi Merkezi” ile 81 il millî
eğitim müdürlüğünde ve İstanbul’daki Anadolu
ile Avrupa yakasında 2 ayrı merkezde Sağlık
Bakanlığınca yetkilendirilen toplam 82 “İlk Yardım
Eğitim Merkezi” ve 23 ek sınıf ile ilk yardım eğitim
hizmetleri yürütülüyor.
Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı da eğitim
altyapısını, donanım ve eğitmen sayılarını
artırarak daha çok sayıda eğitimler vermek üzere
hedeflerini büyütüyor.
Eğitici eğitimi alan 267 öğretmen ve Sağlık
Bakanlığından yetki belgesi almış toplamda 676
eğitmenle çalışmalar devam ediyor.
2019-2022 yılları arasında 55 bin 460 öğretmen
ve personel, okullarda olabilecek acil müdahale
gerektiren durumlara karşı “yetkili ilk yardımcı”
sertifikası aldı.
İlk yardım eğitimleri Bakanlığın yürüttüğü pek
çok projede de yer buluyor. “Mesleki Eğitimde
1000 Okul İyileştirme” projesi kapsamında da 45
bin öğretmen ilk yardımcı olmaya hak kazandı.
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“Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende”
projesi kapsamında “Görevimiz İlk Yardım”
sloganı ile başlatılan projeyle 260 bin öğretmene
ilk yardım eğitimi verilmesi süreci devam ediyor.
“Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende”
projesi kapsamında
93 bin 24 öğretmen,
‘’Avrupa İlk Yardım Sertifikası’’ akreditasyonuna
sahip “Türk Kızılay İlk Yardımcı Sertifikası” aldı.
Ayrıca öğretmenler dışında toplamda 148 bin
484 Bakanlık personelinin ilk yardımcı olması
sağlandı.
Okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını
azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan ‘’Temel Eğitimde 10 Bin
Okul” projesinde de ilk yardım eğitimleri önemli
bir yer tutuyor. Proje kapsamında temel eğitimde
görev yapan öğretmenlere ilk yardım eğitimi
verilme sürecine başlanacak. İlk aşamada pansiyonlu okullar, okul öncesi eğitim okulları, özel
eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere
eğitim verilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve Bakanlık
personeline verilen eğitimler ve burada edindiği
deneyimi diğer tüm paydaşlarıyla da buluşturmaya hazırlanıyor. Okul gıda işletmecileri, güvenlik
görevlileri, veliler, servis şoförleri ve diğer paydaşlara da ilk yardım eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.
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Okullardaki

sıfır atık,
iklim değişikliği ve
enerji çalışmalarında
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların
enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilmesi için 2 dev güneş tarlası
kurulacağını belirterek “Toplam kapasitesi 14
megavat olan arazi güneş enerji santrallerimizde
üretilecek elektrik, 392 okulumuzun tüketimine
eş değer olacak.” dedi.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada insanların içinde bulunduğumuz yüzyılda
sosyal, siyasal ve ekonomik alanda büyük değişim ve dönüşümlere şahit olduğunu, bir yandan
bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelere
bir yandan da iklim değişikliği, doğal afet, savaş
ve göç gibi dünyayı derinden sarsan gelişmelere tanıklık ettiğini söyledi. Millî Eğitim Bakanlığı
olarak eğitim sistemini bu değişim ve dönüşümler
karşısında daha da güçlendirmeye, gençleri geleceğe hazırlıklı yetiştirmeye gayret gösterdiklerini
vurgulayan Özer, “Küresel ölçekte önemi artan
iklim değişikliği, çevre ve sıfır atık konusuna yönelik başlattığımız çalışmalar, büyük bir seferberlik
şeklinde devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

hedef büyütüldü
Çevre bilincinin yerleşmesi ve özellikle çocuklara aktarılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin ulusal ve uluslararası
alanda çok önemli başarılar elde ettiğine işaret
eden Bakan Özer, “Sıfır atık yaklaşımı ile hem
ülke genelinde hem de okullarda ciddi mesafeler alındı. Sıfır atık konusunda bir okul iklimi oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Kütüphanesiz Okul
Kalmayacak Projemiz ile geri dönüştürülmüş
malzemeden üretilen 452 sıfır atık kütüphanesi
inşa ettik. Böylece okullarımızda sıfır atık farkındalığını artırmış olduk.” diye konuştu.
Öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik
afet, çevre, iklim değişikliği konularında mesleki gelişim programları düzenlediklerini anlatan
Özer, bu eğitimlere katılan eğiticilerin sayısının
200 bini geçtiğini bildirdi.
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Stajlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere

istihdam kolaylığı
Yurt dışında alanlarıyla ilgili stajlarını
başarıyla tamamlayan meslek lisesi öğrencilerine istihdam kolaylığı sağlanıyor.
Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Eurodesk
noktası AR-GE birimi tarafından hazırlanan 20191-TR01-KA102-068348 numaralı “Montessori ile
Mesleki Gelişim Stajım” Erasmus + projesi kapsamında birim koordinatörü Mustafa Can Hiçyılmaz
refakatinde Yeni Mahalle Şehit Ali Tonga Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi bölümü
öğrencileri, Hollanda’nın Amsterdam kentindeki
Montessori okullarında yurt dışı mesleki eğitim
stajlarına başladı.
14 gün sürecek olan staj faaliyeti kapsamında, öğrenciler, Avrupa’da bulunan bir okulda
yetenek odaklı montessori ile yapılan eğitimleri
hem yerinde öğrenerek, hem de bu alanda kullanılan yeni öğretim yöntem ve teknikleri alanında
uzman Hollandalı öğretmenler tarafından verilen
eğitimleri alarak, sınıf içerisindeki öğrencilerle
yaptıkları farklı ve yenilikçi uygulamaları tecrübe
etmelerine olanak sağlanacak.
Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu yaptığı
açıklamada, öğrencilerin gerek teorik gerekse
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uygulamalı eğitimleri sayesinde çok önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.
Öğrencilerin hazırlanan projelerle ülkemizin
yanı sıra farklı ülkelerde mesleklerini daha
kapsamlı öğrenme fırsatı bulduklarını belirten
Telefoncu, “Erasmus eğitimleri kapsamında
mesleki eğitimdeki staj hareketliliği ile meslek
lisesi öğrencileri ve çırakların yeterliliklerinin
geliştirilmesi desteklenerek öğrencilere, yurt
dışında mesleki gelişim fırsatları sunulmaktadır.
14 öğrencimiz bu amaçla alacakları eğitimlerle
yeterliliklerini daha da geliştirmiş olacaklar. Ayrıca
ileriki dönemlerde eğitim öğretimden iş hayatına
geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri de elde etmiş olacaklar ve sahada iş pratiği
bilgisi de zenginleştirilmiş olacak.” dedi.
AR-GE Birim Koordinatörü Hiçyılmaz da, eğitimi
alınan stajın öğrenciler için oldukça faydalı
olduğunu belirterek, “Yurt dışında mesleki eğitim
staj faaliyetlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yurda döndükten sonra birçok okul öncesi
eğitim kurumunda istihdamlarının sağlanması
konusunda büyük avantaj elde etmiş olacaklar.
Ayrıca proje faaliyetleri kapsamında yurt dışı tecrübesini de kazanmış olacaklar.” diye konuştu.
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Okullarda “Bir Sınıf Bir Koli Projesi” hayata geçirildi
Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Derneği Kırıkkale Şube Başkanlığı tarafından
Ramazan ayına yönelik “Bir Sınıf Bir Koli Projesi”
hayata geçirildi.
Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Derneği Kırıkkale Şube Başkanlığı tarafından
Ramazan ayına yönelik “Bir Sınıf Bir Koli Projesi”
hayata geçirildi.
Ramazan ayında ilköğretim ve ortaöğretim
öğrencilerinde yardımlaşma ve dayanışma kültürünü daha da yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahibi
ailelerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hazırlanan işbirliği protokolü, Millî Eğitim Müdürü Yusuf
Tüfekçi ile Türkiye Kızılay Derneği Kırıkkale Şube
Başkanı Mustafa İşler tarafından imzalandı.

İmza sonrası açıklama yapan Millî Eğitim
Müdürü Tüfekçi, yaptığı açıklamada, “Bugün Türkiye Kızılay Derneği Kırıkkale Şube Başkanlığı ile
Ramazan ayında uygulanmak üzere “Bir Sınıf Bir
Koli Projesini” hayata geçirmiş olduk. Bu hayırlı
hizmette okullarımızın da yer alması bizler için
çok önemli. Bu etkinlik sayesinde okullarımızda
yürütmüş olduğumuz değerler eğitimi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardım etme değerini öğrencilerimize kazandırmayı ve pekiştirmeyi
amaçlıyoruz. Bu protokol işbirliği sayesinde gönüllü öğrencilerimizin desteği ile hazırlanan gıda
kolileri ailelere ulaştırılmış olacak.” dedi.
Türkiye Kızılay Derneği Kırıkkale Şube Başkanı İşler de, protokolün imzalanmasından dolayı
memnuniyeti dile getirdi.
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“Halk eğitimi kursları

binlerce kişiye beceri kazandırdı”
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların önemini dile getirerek bu sayede binlerce bireyin
önemli becerilerin yanı sıra aynı zamanda
meslek sahibi de olduklarını söyledi.
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerinde yurt genelinde olduğu gibi Kırıkkale kent
genelinde de Millî Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu
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Öğrenme Şube Müdürü Dursun Karakuş koordinesinde yürütülen çalışmalarda 2022 yılının ilk 3
ayında 436 farklı alanda kurs açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Halk eğitimi merkezleri ile bireylerin hayata
aktif katılımlarını artırmak, girişimciliği desteklemek ve bireylerin katılımı ile daha üreten bir
toplum oluşturulması hedefleniyor.
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Millî Eğitim Müdürü Tüfekçi yaptığı açıklamada, hayat boyu öğrenme programları sayesinde
bireylerin bilgi ve beceri kazanarak öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilmelerine imkan
sağlandığını söyledi.
Hayat boyu öğrenme ile kentte çok kapsamlı
kurslar açarak insan kaynaklarına yönelik yatırımın arttırılmasına katkı sağladıklarını hatırlatan
Tüfekçi, “Bu yılın ilk 3 ayında açmış olduğumuz
436 kurs sayesinde 11 bin 220 kişi açılan kurslardan istifade etmiş oldu. Halk eğitimi merkezlerimizde akıl ve zeka oyunları, aileye din eğitimi,
arıcılık, geri dönüşüm ve sıfır atık, gümüş kazaz
örücülüğü, hafif düzeyde zihinsel engeli olan
bireyler için sportif oyunlar, Türk halk oyunları,
Kur’an-ı Kerim, yağlı boya resim yapımı, çevre bilinci, Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimi gibi
daha birçok alandaki kurslar, ihtiyaç durumuna
ve yöreye uygun şekilde devam etmektedir”
dedi.
Tüfekçi, hayata mutlu bireyler hazırlamak için
her zaman, her yerde, herkese eğitim ilkesine
göre hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi:
“İlimizde paydaşlarımızla birlikte güzel çalışmaları başarılı bir şekilde yürütmeye devam
ediyoruz. Açmış olduğumuz kurslarımızda kursiyerlerin bilgi ve becerileri daha da artırılmış
oluyor. Burada uygulanan teorik ve uygulamalı
eğitimlerde öne çıkan çok önemli bireysel becerileri de tespit etmiş oluyoruz. Bu da bireysel
anlamda bir kazanım haline dönüşebiliyor. Bu
kapsamda arzu eden her bireyimizi hayat boyu
öğrenme çalışmalarından maksimum düzeyde
yararlanmalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak,
böylece katılımları da artırma amacı taşıyoruz.
Öte yandan unutulmaya yüz tutan el sanatlarını
yeni kuşaklarla buluşturmak, yeni ustaları ve sanatçıları alana kazandırmaya, eğitimlere sanatsal
ve tasarımsal unsurlar ekleyerek uluslararası düzeyde tanınmaya yönelik çalışmalarımız ile genç
ve girişimci bireylere kültürümüzü, sanatımızı,
tarihimizi tanıtmak ve bu konuda farkındalığı ve
sorumluluğu artırmak, onları yeni mesleklerle tanıştırmayı önemli birer değer olarak görüyoruz.”
Tüfekçi, kursiyerlerin öğrenmiş oldukları bilgi
ve beceriler sayesinde arzu ettikleri mesleklerini rahatlıkla yürütebileceklerini ve bu sayede de
ekonomik olarak bütçelerine de gelir sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.
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BİLSEM öğrencilerinin
bölge birinciliği sevinci
Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat
Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırlamış
olduğu proje, 102 proje arasından birinci seçilerek Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.
Kırıkkale BİLSEM öğrencileri, Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 28-31 Mart tarihleri arasında Ankara’da
düzenlenen 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması’nda 2 Türkçe, 1 matematik, 1
teknoloji tasarım, 2 değerler eğitimi alanlarında
toplam 6 projenin sunumlarını gerçekleştirdi.
Türkçe alanında Nazlı Saluk’un danışmanlığını
yürüttüğü, öğrenciler Ilgın Efsa Coşkun, Begüm
Ceyda Kuzucu ve Zeynep Sude Varlı’nın sunduğu
proje, birincilik ödülünü alarak, Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.
Yine Nazlı Saluk danışmanlığında değerler eğitimi alanında görev alan öğrenciler Belis Duran
ve Şeyda Gül Erol, Ankara bölge üçüncülüğü
ödülünü almaya hak kazandılar.
Öğrencilerin özenle hazırlandıkları “Derle-Yaz-Dinle-Yaşat - Anadolu’da Hayat” adlı araştırma, Türkçe
alanında birincilik ödülünü alarak Türkiye finalisti
oldu. Değerler eğitimi alanında ise “Salgın Sonrası
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Değerler Eğitimine Yönelik Bir Telafi Programı” adlı
proje Ankara Bölge üçüncülüğü ödülüne layık görüldü.
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, yaptığı açıklamada, “Başarılarıyla Türkiye finaline yükselen
BİLSEM öğrencilerimiz ile onlara rehberlik ve
danışmanlık yapan öğretmenlerimizi özverili çalışmalarından ayrıca elde etmiş oldukları bölge
birinciliğinden dolayı tebrik ediyorum.” dedi.
TÜBİTAK projeleri sayesinde öğrencilerde girişimcilik ruhunun her zaman zinde tutulduğunu
hatırlatan Tüfekçi, “Hem BİLSEM, hem de diğer
okullarımızdan bölge finaline katılım sağlayan
öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu
güzel çalışmalarla ilimizi 102 proje arasından birinci seçilerek bölgede birinci olması ve sonrasında da Türkiye finaline katılacak olması hepimizi
gururlandırıyor. Bu başarılı çalışmaların bundan
böyle devam etmesini diliyor, öğrencilerimizi katılacakları Türkiye finalinde başarılar diliyorum”
ifadelerini kullandı.
Tüfekçi, proje çalışmalarında görev alan öğrencilerin akademik çalışmalarına da önemli katkılar
sağlandığını sözlerine ekledi.
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“Her birey,
her öğrenci

bizler için özeldir”
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, “2 Nisan
Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla
düzenlenen programda yaptığı konuşmada, “Bu
çocuklarımız özel çocuklar. Burada sadece bizim
onları anlamamız gerekiyor. Diğer bireylere göre
onlara özel davranmamız gerekiyor. “ dedi.
Kırıkkale’de “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” etkinlikleri kapsamında Adnan Şener
Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından program
düzenlendi.
Nur Cami Konferans Salonu’nda düzenlenen
programda konuşan Tüfekçi, “Eğitimde kaybedilecek hiç bir fert yoktur. Her birey, her öğrenci
bizler için çok önemlidir ve özeldir. Otizmli
çocuklar, aileleri, anne ve babaları kesinlikle
çok daha özeller. Bu çocuklarımız özel çocuklar.
Burada sadece bizim onları anlamamız gerekiyor.
Diğer bireylere göre onlara özel davranmamız
gerekiyor.” dedi.

Konuşmaların ardından sahnede görev alan
öğrenciler, mehter gösterisi, horon, zeybek,
semazen gösterileri, şiir dinletisi, koro ve daha
birçok etkinlikte görev aldı.
Birbirinden renkli görüntüler oluşturan etkinlikler salondaki davetliler tarafından ilgi ile izlendi.

Özel eğitim okullarında eğitim gören öğrencilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olduklarını
kaydeden Tüfekçi, şöyle konuştu:

Öte yandan etkinlikler kapsamında kent merkezinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Kırıkkale
Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri, Adnan Şener Özel Eğitim Uygulama Okulu
öğrencileri ile protokol üyeleri ve vatandaşlar
katıldı. Yürüyüş sonunda günün anısına katılımcılar tarafından balon uçuruldu.

“Bizler ekip arkadaşlarımızla birlikte çocukların
yaşamlarını daha da kolaylaştırmak için seferber
olmuş durumdayız. Bugünkü etkinliklerde
Otizmli çocukları biraz daha nasıl mutlu edebiliriz bunun çabası içerisindeyiz. Etkinliklerde görev
alan öğrencilerimizin renkli görüntüleri onları
nasıl da mutlu ediyor hep birlikte görmüş olduk.
Onların sevinçli ve mutlu olmaları bizlere huzur
veriyor.”

Programa, Vali Vekili Tunahan Çil, CHP Kırıkkale
Milletvekili Ahmet Önal, Mühimmat ve Garnizon
Komutanı Tuğgenaral Mehmet Ali Durmuş,
Belediye Başkan Vekili Halil Danacı, Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Prof. Dr. Erman Yükseltürk, Okul Müdürü Ünal
Dündar, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim paneli düzenlendi
Kırıkkale’de Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından öğretmenlerin meslekî
gelişimlerini desteklemek ve daha iyi eğitim
ortamları oluşturmak amacıyla mesleki gelişim paneli düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde
eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak fırsat eşitliğini sağlamak
amacıyla birçok proje ve çalışmalar başlatıldı.
Yine öğretmenlerin meslekî gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek ve okulun
fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimin niteliğini arttırmak
amacıyla “Temel Eğilimde 10.000 Okul Projesi”,
“Çevre Dostu 1000 Okul Projesi” ve “Gökyüzü Çocukları Projeleri” de hayata geçirildi.
Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde konuşan Millî Eğitim Müdürü Tüfekçi, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek öğretmenlerin yaşadıkları kentin iklimini değiştiren
kişiler olduklarını söyledi.
Kırıkkale eğitimde çok güzel seviyelere yükseldiğini hatırlatan Tüfekçi, “Öğrencilerimiz bizlere
Allah’ın bir emaneti olduğunu, devletin ve milletin
birer emaneti olduğunu unutmayalım. Hepimizin
çok önemli bir noktada görevi var. Gözlemlediğimiz kadarıyla tüm öğretmen arkadaşlarımızın
görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerine şahidim.
Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bu anlamda hepinize, tüm meslektaşlarımıza buradan ayrı
ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
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Öğretmenlik mesleğinde mesai mefhumunun
olmadığını hatırlatan Tüfekçi, şöyle konuştu:
“Hepimiz bu millete, bu memlekete hizmet için
varız. Ciddi bir sorumluluğu üstlenmiş durumdayız. Tüm çocuklarımızın sizlerin dokunuşlarına ihtiyaçlarının olduğunu unutmayalım. Öğretmenlik
rolümüzün yanında ablalık ve ağabeylik, annelik
ve babalık rolünü de üstlenmemiz gerekiyor. Bu
nedenle öğretmenlik mesleğinin kilit noktası da
aslında burada başlıyor. Çocukların ruh dünyalarını şekillendirmek zorundayız. Bir öğretmenin hatasının nelere mal olacağını şöyle bir düşünelim.
Öğretmenler, yaşadıkları şehrin iklimini olumlu
yönde değiştirenlerdir. Bu nedenle çocuklara
karşı davranış modeli özen ister, dikkat ister. Davranışlarınızın yanı sıra ses tonunuz dahi çocukların duygu dünyasını olumlu ya da olumsuz yönde
etkilemektedir.”
Panelde RAM eğitmenleri Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı Asiye Eryılmaz, Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Eda
Subaşı ile Psikolojik Danışman Hamide Demirlendi tarafından Engel Türleri, Bireyselleştirilmiş
Eğitim Programı Hazırlama ve Tanılama Süreçleri,
İklim Krizini Tetikleyici Durumlar ve Çevre Bilinci
Oluşturma, Hayata Olumlu Bakış Açısı Kazandırma, Kendini İyi Hissetmenin Yolları konularıyla
ilgili eğitimler verildi.
Panele, Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi’nin yanı
sıra Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, Özel Eğitim
Şube Müdürü Muhammet Yılmaz ile kentte görev
yapan çok sayıda öğretmen katıldı.
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KOP projeleri gençlerde başarı hikayeleri oluşturuyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı tarafından bölgenin kalkınmasını
hızlandırmak amacıyla Millî Eğitim Müdürleriyle istişare toplantısı düzenlendi.

Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de, KOP projeleri sayesinde okul ve kurumlarda çok önemli
adımların atıldığını belirterek, bu destekler sayesinde gençlerin daha yenilikçi ve daha girişimci
olunmasına katkılar sağlandığını hatırlattı.

Konya’da KOP’un Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Aksaray, Karaman, Kırıkkale,
Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan
oluşan KOP Bölgesinin Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Toplantıda söz alan diğer Milli Eğitim Müdürleri ise KOP destekleriyle illerinde hayata geçirilen
projelerin gençler üzerindeki olumlu etkilerini ve
başarı öykülerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda konuşan KOP İdaresi Başkanı
Mahmut Sami Şahin, Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı olarak bölgenin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla proje paydaşı kurum ve kuruluşların iş birliğiyle hazırlanan 2021-2023 KOP
Bölge Kalkınma Programı ile tüm bölge illerinde
beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine
yönelik sosyal projeleri desteklediklerini belirterek, “Okullarımızdan gelecek yenilikçi ve bölgenin ihtiyaçlarını önceleyen her türlü projeye
mali desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

KOP Bölgesi toplantısına KOP İdaresi Başkanı
Şahin’in yanı sıra Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, Karaman Milli Eğitim Müdürü Mehmet
Çalışkan, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Metin Alparslan, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Memet Polat,
Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar,
Aksaray Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayrullah
Alaboyun ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Koordinatörü Nurullah Korkmaz katıldı.
Toplantı, çeşitli konulara dair sorulara yönelik
görüşmelerin ardından son buldu.
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Tutal ailesinden eğitime destek
Genç yaşta hayatını kaybeden Av. Murat
Ceyhun Tutal’ın ailesi tarafından isminin
yaşatılması için okul kütüphanesine kitap
desteği verilerek öğrencilerin hizmetine
sunuldu.
Gündoğdu Manas İlkokulunda kütüphane
açılışı yapıldı. Açılışa, Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile Şube Müdürü Gülnihan Akyürek, Okul Müdürü İbrahim Argana ve genç
yaşta yaşamını yitiren Av. Murat Ceyhun Tutal
anısına eğitime destek veren baba İsmail, annesi Nezgül ve kız kardeşi Gülçin Tutal katıldı.
Millî Eğitim Müdürü Tüfekçi açılışta yaptığı konuşmada, eğitime verilen desteğin çok
anlamlı olduğunu bu nedenle vefat eden Av.
Murat Ceyhun Tutal’ın hatırasının kütüphanede her daim yaşatılacağını söyledi.
Tutal ailesinin desteği sayesinde zengin kitap
içerikleriyle öğrencilerin eğitimlerine destek
sağlanacağını belirten Tüfekçi, “Bugün burada çok önemli ve bir o kadar da anlamlı bir
açılışı yapmış bulunuyoruz. Merhum avukat
kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onun
anısına kütüphaneye bağışlanan kitaplar
hepimizi ziyadesiyle memnun etti. Öğrencilerimiz buradaki kitapları okuyacak, hem
derslerine hem de bilgi ve kültür seviyelerini
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yükseltmiş olacaklar dedi.”
Öğrencileri her fırsatta kitapla buluşturmanın
gayreti içinde olduklarını hatırlatan Tüfekçi, şöyle konuştu: “Bakanlığımızın talimatları
kapsamında ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’
projeleri ile okullarımızın her biri kütüphaneye
kavuşturuldu. Burada asıl amaç kütüphanelerimizi çocukların sürekli girip çıkabilecekleri
yerlere dönüştürmek ve kitapları öğrencilerin
hemen ulaşabilecekleri bir mekan oluşturmak istedik. Bu sayede öğrenciler istedikleri
her bilgiye öğretmenlerinin de rehberliği ile
rahatlıkla ulaşabiliyor ve öğrenciler kitaplarla
dost olabiliyorlar. İnsanın kitapla kurduğu bireysel iletişim çok önemli ve bunu okullarda
erken yaşlarda sağlayabilirsek bu da çok kıymetli bir değer. Burada kazanılan alışkanlıklar
ömür boyu süren bir eylem haline geliyor.
Ben buradan bu imkanlara destek veren Tutal ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum.
Kitaplar, insanın son nefesine kadar ona eşlik
eder. Dolayısıyla, her yeni günde, kitaplardaki
her yeni satırda ufkumuz daha da genişliyor.
Tutal ailesinin katkısı bu anlamda hep devam
edecek ve hiçbir zaman unutulmayacaktır.”
Tüfekçi ve beraberindekiler ile Tutal ailesi, açılışı yapılan kütüphaneyi ziyaret edildi.
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21 Mart Dünya

Down Sendromu
Farkındalık Günü

Kırıkkale’de “21 Mart Dünya Down Sendromu
Farkındalık Günü” dolayısıyla program düzenlendi.
Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulunda
düzenlenen programa, Millî Eğitim Müdürü Yusuf
Tüfekçi, beraberinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Yılmaz ile çok
sayıda veli katıldı.
Öğrenciler, programdaki çeşitli gösterilerde
görev aldı.
Renkli görüntülerin yaşandığı programda, öğrenciler doyasıya bir gün yaşadı.
Tüfekçi, Okul Müdürü Sami Yanık’tan bilgiler aldıktan sonra velilerle de bir araya geldi.
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“Genç Bilaller”

ezan okuma yarışması bölge finali yapıldı
Millî Eğitim Bakanlı Din Öğretimi Genel
Müdürlüğüne bağlı, örgün eğitim kapsamındaki Anadolu imam hatip liseleri, çok programlı
lise bünyesindeki imam hatip programı ve
imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik
“Genç Bilaller” ezan okuma yarışmasının
1. bölge finali Kırıkkale’de yapıldı.
Yarışma kapsamında millî eğitimin genel
amaçları doğrultusunda Kur’an-ı Kerim başta
olmak üzere meslek dersleri kazanımlarını desteklemek, öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve
yetkinliklerini geliştirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.
Kırıkkale Müftülüğü Konferans Salonu’nda
düzenlenen yarışma, Anadolu imam hatip liseleri
kategorisinde Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip
Lisesi koordinatörlüğünde, imam hatip ortaokulları kategorisinde ise merkez Şehit Aydın Çopur
İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.
Programda konuşan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ezanın insan zihninin ve psikolojisinin
üzerinde olumlu etkisinin olduğunu söyledi.
Ezanın dünyadaki tüm Müslüman milletlerin
kendi diliymiş gibi kabul ettiklerini hatırlatan Tek-
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bıyıkoğlu, “Belki de dünyanın en popüler bestesi
ezan olabilir. 2 milyarlık İslam aleminde günde
5 kez ezanlar okunuyor ve herkes bunu kendi
diliymiş gibi kabul ediyorlar. Çocuklar çok güzel
okudular. Buradan çocukları yetiştiren herkese
şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de, konuşmasında böyle anlamlı bir yarışmaya ev sahipliği
yapmaktan ve misafirleri Kırıkkale’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.
Okunan ezanlardan manevi olarak istifade
ettiklerini belirten Tüfekçi, “Bizler bugün 10
bölgeden gelen misafirlerimizin okuduğu ezanlardan hepimiz istifade etmiş olduk. Ezanın güzel
okunması, Kur’an’ın güzel okunması insanın ruh
dünyasına katkı sağlıyor. Öğrencilerimizin rolü
bu anlamda çok önemli. Yurdumuzun değişik
bölgelerinden gelen gençlerimiz sesleriyle ve
okudukları ezanla bu mekanları süsleyip nurlandırmış oldular. Ezan sesi bilindiği üzere dünyada
aralıksız olarak devam eden tek sestir. Ezan sesi,
her daim semaları inletir. Rabbim bu ezan sesini
kıyamete kadar susturmasın. Ezanın susmaması
anlamında bizleri de rabbim birer vesile kılar
diye dua ediyoruz. Bu vesile ile bölge yarışmasının ilimizde yapılmasına vesile olan Din Öğretimi
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Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi iletiyorum. Onur duyduk, gurur duyduk. Gençlerimize
de o güzel nidalarıyla bir ömür boyu başarılar
diliyorum.” dedi.
Programda Milli Eğitim Bakanlığından Milli
Eğitim Uzmanı Lokman Yıldırım ise, “Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık 20 yıldır öğrencilerimizin akademik, kültürel, sosyal ve mesleki
gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çok çeşitli
dallarda faaliyetler yürütüyoruz. Bu sahneye çıkıp
bir ezan okumak başlı başına bir derecedir, başlı
başına bir payedir. Tüm öğrenciler bizim için çok
değerli. Öğrencilerimizin tamamı bizim için bu
yarışmayı kazanmış sayılır. Buradan emeği geçen
her kardeşimize teşekkür ediyorum. Yarışmamız
hayırlara vesile olsun inşallah.” diye konuştu.
Anadolu imam hatip liseleri kategorisindeki yarışmaya, ev sahibi Kırıkkale merkez Beşir
Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Ankara Akyurt Muhammed Hamdi Yazır Anadolu
İmam Hatip Lisesi, Ankara Keçiören Anadolu
İmam Hatip Lisesi, Bartın merkez Bartın Anadolu
İmam Hatip Lisesi, Bolu merkez Bolu Anadolu
İmam Hatip Lisesi, Çankırı merkez Çankırı Hacı
Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çorum

Dodurga Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karabük
Merkez Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Kastamonu Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Sinop Durağan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve
Zonguldak Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesinden 12 yarışmacı katıldı.
İmam hatip ortaokulları kategorisinden ise,
Kırıkkale Şehit Aydın Çopur İmam Hatip Ortaokulu,
Ankara Yenimahalle Kani Karaca Görme Engelliler
İmam Hatip Ortaokulu, Ankara Yenimahalle Şehit
Oğuzhan Yaşar İmam Hatip Ortaokulu, Ankara
Pursaklar İmam Hatip Ortaokulu, Ankara Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu, Bartın merkez
Kocareis İmam Hatip Ortaokulu, Bolu Mengen
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çankırı Şabanözü
Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu, Çorum
merkez Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu,
Karabük Eskipazar Şehit Cafer Demirhan İmam
Hatip Ortaokulu, Kastamonu Taşköprü Şehit
İlker Narin İmam Hatip Ortaokulu, Sinop Boyabat
Mehmet Albayrak Hafız İmam Hatip Ortaokulu ve
Zonguldak Alaplı İmam Hatip Ortaokulundan 13
yarışmacı, toplamda ise 25 yarışmacı katıldı.
Yarışmaya katılan öğrenciler saba, uşşak, rast ve
hicaz makamlarında ezan okudu.
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“Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözü bu savaşta yazıldı”
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Çanakkale Zaferi’ni işaret ederek, “Hiçbir
harp, hiç bir savaş Çanakkale Harbi’nin
sonuçlarının bir benzerliğini teşkil etmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ön
sözü bu savaşta yazılmıştır.” dedi.

hitler günü. Vatan için, millet için, bayrak için,
bize bu vatanı emanet etmek için canlarını
bayraklaştıran, ilkbaharın tazeliğinde, yazın
kavurucu sıcağında, sonbaharın hüznünde,
kışın dondurucu soğuğunda, at sırtında, tepelerde, siperlerde canlarını teslim eden şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş bütün ga18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl zilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
dönümünü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından prog- Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi’ de konuşmasında Çanakkale Destanı’nı bir kez daha
ram düzenlendi.
büyük bir onur ve gururla yad ettiklerini söyİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Sa- ledi.
lonu’nda düzenlenen programda konuşan
Vali Tekbıyıkoğlu, sonuçları itibarıyla hiçbir Çanakkale’yi, yılmadan sonsuza kadar anmaharbin Çanakkale harbinin bir benzeri ol- ya devam edeceklerine dikkat çeken Tüfekmadığını belirterek, “Üzerinde yaşadığımız çi, “Çünkü bu asil milletin öz adı hürriyettir,
dünya Habil’den, Kabil’den bu yana insanlar esarete meydan okumadır ve meydan okuarasındaki birçok mücadeleye topluluklar manın er meydanındaki adı ‘’Çanakkale”dir.”
arasındaki, milletler arasındaki, devletler ara- dedi.
sındaki birçok harbe, savaşa sahne olmuştur.
Ama sonuçları itibarıyla, oluşu itibarıyla hiç- ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü her zaman zibir harp, hiç bir savaş Çanakkale Harbi’nin hinlerde taze tutacaklarını belirten Tüfekçi,
sonuçlarının bir benzerliğini teşkil etmemek- şöyle konuştu:
tedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözü bu
“Bize yaşadığımız toprakları da, aldığımız
savaşta yazılmıştır. Bugün aynı zamanda şe-
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nefesi de çok gören; Anadolu yakasından
Avrupa yakasına geçemeyeceksiniz tehdidini savuranlara inat, kendi hayal iklimlerinde
bu nazlı coğrafyayı defalarca paramparça
edenlere karşı hep ‘’Çanakkale Geçilmez!’’ demeye devam edeceğiz. İşte tam da bu perspektiften bakarak Çanakkale’yi hiçbir zaman
sadece bir savaşın adı olarak görmeyeceğiz.
Çanakkale, bu asil milletin esarete karşı yüzyıllardır verdiği özgürlük mücadelesinin 18
Mart 1915’te bir kez daha ama tüm görkemiyle tezahür ettiği öz kimliğidir. Çanakkale; üç kıta yedi iklimdir; bu görkemli iradeyi
göremeyen, Çanakkale’de nasıl olup da yüzbinlerce kahramanın gözleri kapalı şahadete
yürüdüğünü anlayamaz. Çanakkale’yi hazmedemeyen İstiklal Harbimizin kodlarını da
çözemez. Evet Çanakkale istiklal, istiklal Çanakkale’dir.”

anların yaşandığı programda davetleriler
gözyaşlarına hakim olamadı.
Ayrıca programda MKE Anaokulu öğrencisi
tarafından Vali Tekbıyıkoğlu’na Türk bayrağı
hediye edildi. Tekbıyıkoğlu minik öğrencinin
elinden Türk bayrağını alarak öpüp anlına
koydu. Şehit Nebi Gündoğan Kırıkkale Anadolu Lisesi öğrencileri ise Vali Tekbıyıkoğlu’na ve programa katılan protokol üyelerine,
boyunlarında takılı olan asker künyelerini
hediye etti.
Program, diğer etkinlikler ve hatıra fotoğrafı
çektirilmesinin ardından son buldu.

Programa, Vali Tekbıyıkoğlu’nun yanı sıra
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet
Ali Durmuş, Belediye Başkan Vekili Mutlu
Erol Bakır, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim
Keskin, Vali Yardımcıları Ahmet Sait Kurnaz,
Konuşmalar sonrasında MKE Anaokulu öğHacı Mehmet Kara, İl Emniyet Müdürü Fahri
rencilerinin “Çanakkale Geçilmez” adlı tiyatBulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay
ro gösterisinin sunulmasının ardından Şehit
Barış Cücen, kurum idarecileri, sivil toplum
Nebi Gündoğan Kırıkkale Anadolu Lisesi öğkuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve
rencileri tarafından “Çanakkale Şehitlerine”
vatandaşlar katıldı.
adlı drama gösterisi sahne aldı. Duygu dolu

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Mayıs 2022							

Kültür-Eğitim Dergisi

21

Yönetici gelişimi

ile ilgili toplantı düzenlendi
Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürlüğünce Yönetici Gelişimi Programı (YÖGEP) ile ilgili toplantı düzenlendi.
Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, kent gelindeki Anadolu imam hatip liseleri
ile imam hatip ortaokullarının yöneticilerinin yanı
sıra Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü
Dursun Karakuş ile Eğitim Müfettişleri Başkanı
Yaşar Erbek katıldı.
Toplantıda konuşan Şube Müdürü Karakuş,
“Bugün burada imam hatip okul müdürleri arkadaşlarımızla bir araya geldik ve okullarımızla ilgili
bir çok konuyu görüşme imkanımız oldu. Her
okulumuzun durumunu ve yapılacaklarla ilgili
çok yararlı kararların da temellerini atmış olduk.”
dedi.
Okullarda öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına devamlılığın sağlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine
dikkat çeken Karakuş, şunları söyledi:
“Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Anadolu imam hatip liseleri ve
imam hatip ortaokullarına yönelik YÖGEP mart
ayı toplantısını da böylelikle tamamlamış olduk.
Toplantıda ayrıca Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Kalite Takip Sistemi (KTS) şubat, mart ayı faaliyetleri kapsamında, yarışmalar, sosyal, kültürel etkinlikler, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan görseller ve materyallerin derslerde ve
sosyal, kültürel faaliyetlerde kullanılmaya devam
edilmesini kararlaştırmış olduk. Öğrencilerimizin
Genel Müdürlüğümüzün imam hatip okulları iyi
örnekler sayfası ve din öğretimi portalının kullanılması için gerekli yönlendirme ve teşviklerin
yapılmasını istiyoruz. Öte yandan Temel İslami
Bilimler ile imam hatip liseleri meslek dersleri
kazanım değerlendirme uygulamasının öğrencilerimizin mesleki olarak başarı sağlamalarına
önemli katkılar sağlayacaktır. Bir diğer konu ise
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bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri
doğrultusunda öğrencilerimizin okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin
kültürel mirasını değerlendirebilen, zenginleştiren ve yaygınlaştıran, okumayı bir yaşam biçimi
haline getiren, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen
“Oku-Yorum” Okuma Kültürünün Geliştirilmesi
Projesi konusunda etkinliklerin yapılmasını da kararlaştırmış olduk.”
Toplantıda Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Yaşar Erbek ise “Güçlü ve Olumlu
Kurum İklimi ile Rutin Oluşturma” konusuyla ilgili
bilgilendirme sunumu yaptı.
Erbek sunumunda, “Öğretmenlik, diğer meslek
gruplarının aksine konusu insan olan, çocuk olan,
insanın eğitimine dayanan bir meslek grubudur.
Her meslek kutsaldır ve özünde insan olan meslekler daha bir başkadır.” dedi.
Millî ve manevi değerlerin kuvvetlenmesi için
verilecek eğitimlerde öğrencilerin hayat tarzını
oluşturacak şekilde verilmesinde her eğitimcinin
büyük sorumlulukların bulunduğunu aktaran
Erbek, şöyle konuştu:
“Bunun bilincinde olarak öğretmenlerimize
olumlu bir kurum iklimi ortamı oluşturmalıyız.
Okullarımızda olası problemler büyümeden tarafsız bir şekilde müdahale edilerek çözüme
kavuşturmalıyız. Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Yönetmeliği yayınlanıp yürürlüğe girdi. Bundan
böyle 2022-2023 öğretim yılından itibaren okullarımızın özelliğine göre 1 ya da 3 yılda bir denetimleri yapılacak. Rehberlik ağırlıklı yapılacak bu
denetimlerde, kurumlarımızda olası problemler daha erken dönemde büyümeden çözüme
kavuşturulacak ve bu sayede de problemlerin
eğitim öğretimi olumsuz yönde etkilemesinin
önüne geçilecek.”
Toplantı, katılımcıların çeşitli konulara dair soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu.

Kültür-Eğitim Dergisi 							

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Mayıs 2022

Öğrenciler hazırladıkları proje ile

Türkiye finaline yükseldi.
Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezi
(BİLSEM) öğrencilerinin hazırlamış olduğu
proje, Ankara bölge seçmelerinde 12 bölgeden
toplam 119 proje arasından birinci olarak
Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.
Kırıkkale BİLSEM öğrencileri, Türkiye Bilimsel
Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 14-17 Mart tarihleri arasında Ankara’da
düzenlenen 53. Liselerarası Araştırma Projeleri
Yarışması’nda biyoloji, coğrafya ve sosyoloji alanlarında 3 projenin sunumlarını gerçekleştirdi.
Sosyoloji alanında Selçuk Yurtoğlu’nun danışmanlığını yürüttüğü ve Sıla Tekke’nin sunduğu
proje, Ankara bölge seçmelerinde birinci olarak
Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.
“Öğretmenlerin Pandemi Sürecindeki İnteraktif
Medya Etkileşimlerinin İncelenmesi: Mesaj Görmezliği-İleti Duyarsızlığı” adlı araştırma, sosyoloji
alanında 12 bölge içinde toplam 119 proje
arasından seçilerek finallerde yerini aldı.
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, elde edilen
başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirerek,
“Öğrencilerimizin finale katılma başarısı hepimizi
çok sevindirdi. Öğrencilerimizi ve onlara her
fırsatta rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmenlerimiz ile BİLSEM Müdürü Necmettin Yumuşak’a
gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.
Temennimiz, inşallah bu sevinci finalde de aynı
şekilde hep birlikte yaşarız. Gençlerimizle gurur
duyuyoruz. Daha güzel başarılar bekliyoruz” dedi.
BİLSEM Müdürü Yumuşak da, öğrencilerin
proje kapsamında büyük bir özveri ile uzun
süredir yapmış oldukları araştırma ve çalışmaların sonucunda bu sevindirici sonuca ulaştıklarını
söyledi.
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İstiklal Marşımız,

nesiller boyunca milletimizin hafızasındaki yerini koruyacak
İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet
Meclisinde kabul edilişinin 101. yıl dönümü
ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla kültür merkezinde anma programı düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile
başlayan programda Beşir Atalay Anadolu İmam
Hatip Lisesi Öğrencisi Yusuf Eren Tuncay tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi’nin günün
anlam ve önemi ile ilgili yaptığı konuşmada,
Mehmet Âkif’in milleti tekrar uyandırmak üzere
mücadele eden bir şahsiyet olduğunu belirtti.
İstiklal Marşı’nın, nesiller boyunca milletin hafızasındaki yerini koruyacağını kaydeden Tüfekçi,
şunları söyledi:
“İstiklal mücadelesinin başlarında duyulan ızdırap sonsuzdu, millet kan ağlıyordu. Bakışlar
nerede bir al renk görse şiddetle ürperiyor, her al
renk her vatan evladına Türk bayrağını hatırlatıyor ve bayrağın geleceğinden endişe duyuluyordu. Bir milletin bütün gönülleri bu en büyük azap
içindeyken yurtta yine akşamlar oluyordu, yine
ufuklarda bayrak rengi yanıyor ve sonra sönüyordu. Bir gurup ufkuna bakan gözler önce hiç sön-
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meyecek sanılan bu al renk tufanları kısa zamanda yok olup yerini karanlıklar sarınca ister istemez
aynı sızıyı duyuyordu: Acaba al bayrağın sonu
da böylece sönmek midir? İşte Mehmet Âkif’in
İstiklâl Marşı’nda yükselen erkek sesi, vatan semalarında böyle bir zamanda gürledi: KORKMA!
Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!
1921 yılında yazdığı İstiklâl Marşı Büyük Millet
Meclisinde dört defa ayakta dinlenerek Türk milletinin İstiklâl Marşı olarak kabul edildi. Bu marş,
bir istiklal savaşı yapan Türk milletine yakışacak
kadar güzeldi. Şair, bu marşın mısralarında milletiyle iftihar ediyordu. Türk bayrağındaki hilâle
“Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl”
diye sitem edişinde veya “Ebediyyen sana yok,
ırkıma yok izmihlâl” diye haykırışında böyle
ölmez sesler hâline konulan hadise, Türk milletinin istiklaliydi.
Mehmet Âkif, içinde yaşadığı asrı bütün teferruatı ile gören, anlayan ve bu asrı memleketine
anlatan nadir şairlerdendir. O, çağdaşı fikir ve
edebiyat insanlarından ayrı olarak kültür, ahlak,
asalet ve düşünce bakımından ilim ve irfan sahibi
olduğu kadar mücadeleci bir ruha sahiptir. Yaşadıkları ve gördükleri karşısında derin bir buhrana
kapılır, memleketinin bulunduğu duruma üzülür,
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dertlenir ve gözyaşlarına hâkim olamaz. Lakin
içindeki ümidi hiç kaybetmeden Türk milletinin
şerefli mazisine göz atar ve büyük medeniyetler
kurmuş memleket insanımızın cehaletten uzak
olması gerektiğini bizlere gösterir.
Olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak,
onun bütün yaşamında tam manasıyla gerçekleşmiş bir düsturdur. İçi dışı bir olan Âkif, en zor
zamanlarda dahi menfaatin bütün vasıflarından
uzak durmuştur. Bu millet onun can yoldaşı olmuştur. Gür bir sesle ruhunun isteklerini terennüm etmiştir. Onun Türk toprakları için ağlayan
ve inleyen sesine kulak vermek gerekir. Vatanseverlik ve ahlak konusunda haykıran sesi ömür
boyunca kulaklarımızda çınlamalıdır.
Bu vatan ve bu milletin ancak ecdadın ihlaslarıyla ayakta kalacağını Asım’ın nesline anlatır. Onun
felsefesinde yeise yer yoktur, imanlı insan yeise
düşmez. Mehmet Âkif’in samimi, tertemiz hayatı,
vatan ve din uğruna verdiği daimi mücadelede,
vatanı ve milleti uğruna her türlü maddi mükâfatı reddetmiştir. Hakikat yolundan ayrılmamış bir
yaşamdır ki cehalete kafa tutuşu, eğitime verdiği
değer ve vatan aşkı, Türk gençliğinde ebediyen
yaşayacaktır.
Mehmet Âkif, Türk milletlinin yaşadığı bütün
hezimetin ızdırabını sırtlanmış, bütün milleti
tekrar uyandırmak üzere mücadele etmiş, eşine
nadir rastlanan bir kahramandır. Onu hatırlamak
değil, öğrenmek lazımdır. İstiklalin gür sesi Âkif’i
rahmet ve minnetle anıyorum.”
Programda yapılan konuşmaların ardından, 12
Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif
Ersoy’u Anma Etkinlikleri kapsamında Millî Eğitim
Müdürlüğünce düzenlenen “İstiklal Marşını Güzel
Okuma Yarışmasında” dereceye giren öğrencilere
hediyeleri verildi.
Program, Kırıkkale Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Akif’in Paltosunu Giymek” adlı drama etkinliğinin ardından sona erdi.
Programa başta Vali Bülent Tekbıyıkoğlu olmak
üzere, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet
Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı,
Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale
Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr.Mehmet Başalan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma
Komutanı J.Kd. Alb. Barış Cücen, İl Genel Meclisi
Başkanı Murat Çaykara, siyasi parti il başkanları,
kurum müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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Öğretmenlere

mesleki gelişim

semineri verildi

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi Programı (DÖGEP) kapsamında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler
alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla seminer düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde konuşan Millî Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Dursun Karakuş,
düzenlenen eğitim faaliyetlerinin Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve
“Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri” çerçevesinde öğretmenlerin mesleki olarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini
söyledi.
Düzenlenen toplantı ve eğitim seminerlerinin
oldukça faydalı geçtiğini belirten Karakuş, seminerde yaptığı konuşmada, “2021-2022 eğitim öğretim yılı “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen
Gelişimi Programı”nın mart ayı faaliyeti dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Katılımlarınızdan dolayı
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Düzenlemiş
olduğumuz seminerlerde önemli bilgi paylaşımları yapılıyor. Bu da bizlerin sahada mesleki bilgi
ve beceri açısından daha verimli olmamızı sağlıyor.” dedi.
2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda her öğretmenin kendini daha da geliştirmesi gerektiğine
dikkat çeken Karakuş, şöyle konuştu:
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“Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri çerçevesinde öğretmenlerimizin mesleki bilgi, beceri,
tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmen Gelişimi Programı (DÖGEP)”
kapsamındaki eğitimler devam ediyor. Yıl içinde
dönemsel olarak Ekim-Kasım, Aralık-Ocak, Şubat-Mart, Nisan-Mayıs aylarında ilimiz merkez ve
ilçelerindeki okullarımızdaki tüm kademelerde
ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüklerine
bağlı okullarda görev yapan din kültürü ve ahlak
bilgisi öğretmenlerine yönelik, konferans, sunum
ve panelden oluşan programlarla birçok konuyu
detaylıca görüşme fırsatımız oluyor. Bu programlarda elde edeceğimiz bilgiler doğrultusunda sahadaki görevimizde daha donanımlı hale gelmiş
olacağız.”

latarak, şunları kaydetti:

Seminerde Kırıkkale Müftülüğü İmam Hatibi Turgut Arslan, “Kur’an-ı Kerim Öğretiminde Yöntem
ve Teknikler İle Eğitimde Verimlilik” konulu sunum yaptı.

“Kur’an metninin doğru bir şekilde okunabilmesi için Arap alfabesinin öğrenilmesi gerekir.
Kur’an’ın diğer Arapça metinlerinden farklı olarak
kendine özgü okunma biçimi vardır. Kur’an-ı Kerim, en başta icracı, yani bir taraftan öğretirken
diğer taraftan da doğru biçimde seslendirilmesi gerekir. Bu nedenle Kur’an eğiticisi tarafından
okunarak öğretilmelidir. Kur’an-ı Kerim’i okurken
ihlas, kıraatte asla uygunluk, tecvitli okumak,
harflerin doğru telaffuz edilmesi, tefekkür merkezli öğretim ve sevgi temelli yaklaşım olmalıdır.
Öte yandan Kur’an-ı Kerim öğreticisi kendisini
geliştirmesi, öğrencileri ile güzel iletişim kurabilmesi teknolojik imkanlardan da yararlanması gerekir. Bazı dersler uygun bir mekanda işlenebilir.
Öğrencileri teşvik etmek için Kur’an-ı Kerim ve
bazı surelerin faziletine dair hadisler öğrencilere
anlatılmalıdır. Öğrencileri topluma alıştırmak için
ve kürsü tecrübesi kazandırmak için, mescitte salonda veya sınıfta mikrofonla okumaları sağlanabilir.”

Aslan sunumunda Kur’an-ı Kerim insanlığın kurtuluşu için gönderilen ve kıyamete kadar da hükmü geçerli olan son ilahi bir kitap olduğunu hatır-

Seminer, katılımcıların çeşitli konulara dair görüşlerin paylaşılması ve merak edilen soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu.
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“Görme engelli birine yardım etmek istediğinizde

ona dokunun”

Görme engelli eğitimci yazar Bekir
Akdeniz, toplumda görme engellilere
yönelik yeterince bilinç oluşmadığını belirterek, görme engelli birine yardım edilmek
istendiğinde kişinin kendisini tanıttıktan
sonra görme engelliye mutlaka dokunması
gerektiğini söyledi.
Akdeniz, hayata geçirmiş olduğu “Görmem
İçin Sen Varsın” projesinin tanıtımı kapsamında
engelli bireylerin aile ve toplum içerisindeki yeri
ve karşılaştıkları sorunların çözümü ile engelli
bireylere karşı sosyal sorumluluğun arttırılmasına yönelik bilgilendirme seminerlerine devam
ediyor.
Projenin tanıtımı için okullardaki çeşitli kademlerde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen
Akdeniz, görme engelli bireylerin karşılaştıkları
güçlükler, trafikte görme engellilerin durumu,
engelli karşıdan karşıya nasıl geçirilir ve onların
trafikte nasıl farkedilebileceği gibi daha birçok
konuda bilgiler veriyor. Seminerlerinde zaman
zaman uygulamalar da yapan Akdeniz, toplumda
her yaş gurubunda görme engelli bireylere karşı
daha duyarlı olunmasına dikkat çekiyor.
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Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, başarılı çalışmalarından dolayı Akdeniz’e teşekkür ederek,
görme engellilerin hayatını kolaylaştıran bu
projenin tanıtılmasının ve her bireyde mutlaka bu
bilincin oluşması gerektiğini söyledi.
Projenin daha çok kişiye ulaşması gerektiğini belirten Tüfekçi, “Böyle önemli bir projede
üzerimize düşen görevi yapmaya her zaman
hazırız. Engellilerimizin hayatının kolaylaşması,
karanlıkların aydınlık olması için daima onların
yanındayız. Okullarımızdaki bilgilendirici seminer
çalışmaları da oldukça faydalı olmaktadır. Öğrencilerimizin bu konuda daha duyarlı olmaları
gelecek nesiller adına oldukça umut verici. Bu
sorumluluğumuzu mutlaka layıkıyla yerine getirmemiz gerekir” dedi.
Seminer faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren
Akdeniz de yaptığı açıklamada, projeyi ilk olarak
2015 yılında Bahşılı ilçesinde hayata geçirdiklerini
aktardı.
Her bireyin mutlaka bir hayalinin olması
gerektiğini hatırlatan Akdeniz, “Yola çıkarken
yolumuzda aşmamız gereken engeller vardı.
Biz bunun hiçbirisine aldırış etmeden yolumuza
devam ettik. Çünkü insanın bir hayali olmalı.
Benim de bir hayalim vardı. Hayal gücü olmayan
insanların kanatları da olmaz. Yaşınız kaç olursa
olsun hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Allah’a

şükür şuana kadar 10 bini aşkın gemcimize
engelli ile ilgili eğitim seminerleri verdik. Çünkü
insanlar bir görme engelli ile nasıl konuşacaklarını, nasıl iletişime geçeceklerini bilmiyorlar. Görme
engelliyi yolun karşına nasıl geçireceklerini dahi
bilmiyorlar. Kısacası toplumun birçok kesimi
engellinin özelliklerini tanımıyor, bilmiyor. Çünkü
bu konu toplumda yeterince anlatılmamış. İşte biz
de farkındalığın oluşması için çıkmış olduğumuz
bu yolda her gün güzel adımlar atmaya, geleceğimizin genç dimağlarıyla buluşmaya devam
ediyoruz.” dedi.
Kendisinin 26 yaşına kadar gören birisi
olduğuna dikkat çeken Akdeniz, “Toplumda her
birey engelli adayı. Ben de onlardan biriydim.
Daha sonraki süreçlerde mücadele vererek çalışmalarıma her gün bir yenisini daha ekledim. Bu
kapsamda 2019 yılında Kırıkkale’de engelliler
çalıştayı düzenledik ve yine ilk engelli fuarının
açılışını yaptık. Projenin tanıtımıyla ilgili sadece il
geneline değil başka illere de ışık olmaya çalıştık.
Oldukça zengin bir içeriğe sahip 2 bin adet dergiyi
Türkiye geneline dağıtımını gerçekleştirdik. “
Akdeniz, engelliliğin bedenlerde değil, yüreklerde ve zihinlerde olduğunu, en büyük engelin
ise sevgisizlik olduğunu belirterek, vermiş
oldukları eğitim seminerleri sayesinde insanların yüreklerine dokunmaya devam edeceklerini
sözlerine ekledi.
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“Üretim yapılan okullarımızda

ciro daha da yükseliyor.”
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, döner
sermaye kapsamında üretim ve hizmet veren
okullardaki gelirlerin her geçen gün artış göstererek devlet ekonomisine önemli katkılar
sağladığını söyledi.
Tüfekçi, Şube Müdürleri Ali Özdemir ve Hüseyin
Özay ile birlikte Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde halk eğitimi
merkezlerinin müdürleri ile bir araya geldi.
Okul Müdürü Eren Arslan’dan çalışmalarla ilgili
bilgiler alan Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada
okulun kentteki diğer bazı okullarda olduğu gibi
döner sermaye işletmesi olan bir okul olduğunu,
okulun yiyecek içecek hizmetleri ile konaklama
ve seyahat hizmetleri alanında hizmet vererek
yapılan üretim ve hizmet sayesinde de ekonomiye
katkı sağlandığını hatırlattı.
Millî Eğitim Bakanlığının meslek liselerindeki
döner sermaye kapsamında üretimi artırmaya
yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini belirten
Tüfekçi, “Son yıllarda meslek liseleri istihdam ve
ekonomik açıdan çok önemli yerlere geldiğini
hep birlikte görmekteyiz. Yurt genelinde olduğu
gibi ilimizde de yüksek cirolarda üretim yapan

30

ve hizmet sağlayan okullarımız ekonomiye ciddi
anlamda destek sağlıyor.” dedi.
Okulun bünyesinde hizmet veren uygulama
otelinin de çok iyi noktalara geldiğine dikkat
çeken Tüfekçi, şöyle konuştu:

“Burada öğrenciler eğitimleriyle birlikte ileride
yapacakları mesleklerin de temel eğitimlerini,
yaparak, uygulayarak öğrenme imkanı buluyorlar. Okulun yiyecek içecek hizmetleri ile
konaklama ve seyahat hizmetleri alanında elde
edilen döner sermaye gelirleri ise verilen hizmet
kalitesiyle orantılı şekilde artmaktadır. Elde etmiş
olduğumuz verilen doğrultusunda okulumuz
son 3 yılda döner sermaye gelirlerini cirosunu
3 katına artırmış oldu. Okulun yerleşkesinde
bulunan uygulama oteli bünyesinde çam ağaçlarının gölgesinde nezih bir ortamda oluşturulan
Teras Vadi Restaurant & Cafe, halkımızın en çok
tercih ettiği bir mekan haline dönüştü. Uygulama
oteli de yine aynı şekilde hizmet kalitesiyle son
6 ayda 2 bin kişiye konaklama hizmeti sağlamasıyla memnuniyet oluşturmaktadır. Burada tüm
çalışma arkadaşlarıma özverilerinden dolayı
teşekkür ediyorum.”
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Tüfekçi, önümüzdeki aylarda yeni hizmetlerin
de hayata geçirilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
Okul Müdürü Eren Aslan da, yaptıkları çalışmalarla okulun sosyal alanlarını daha kullanılır
hale getirdiklerini belirterek, “Döner sermaye
işletmesinin gelir kapasitesini geliştirdik ve bu
sayede öğrencilerimize yeni bir uygulama sahası
kazandırmış olduk. Yerleşkemizde ilave olarak
çevre düzenlemeleri kapsamında öğretmen
bahçesi, öğrencilerimiz için halı saha ve spor
yapabilecekleri bir bahçe de yaptık. Bu sene
Allah nasip ederse bir kahvaltı bahçesi açıp içinde
köy bahçesi planımız hayata geçecek. Misafirlerimize bahçedeki ürünleri elleriyle koparıp
kahvaltı yapabilecekleri bir mekân hazırlıyoruz.
Mayıs ayında bunun açılışını gerçekleştireceğiz.
Uygulama Oteli döner sermayemizin cirosunu
3 katına çıkarıp 1 milyon lirayı geçtik. Öğrencilerimize de döner sermayeden önemli katkılar
sağladık.” diye konuştu.
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“Her bir proje çalışması

eğitime katkı sağlıyor”
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün,
proje üreterek fuarlarda gören alan öğrencilerin ürettikleri projeler sayesinde önemli
kazanımlar elde edildiğini söyledi.
Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında hazırlanan fuarın açılışı
yapıldı.
Açılışa, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza
Aygün, Şube Müdürleri Fatih Yıldırım ve Muhammet
Yılmaz, Memur Sen Şube Başkanı Yasin Pekuz, daire
amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler
katıldı.
Toplam 22 araştırma, inceleme ve tasarım projesinin yer aldığı fuarda, stantları gezerek incelemelerde bulunan Aygün, öğrencilerden ve
BİLSEM Müdürü Necmettin Yumuşak’tan projelerle ilgili bilgi aldı.
Aygün, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin hazırlamış olduğu çalışma ve eserlerin oldukça
ilgi çekici olduğunu söyledi.
Her bir çalışma ve projenin öğrencilerin eğitimine
önemli katkılar sağladığını belirten Aygün, “Okullarımızda farklı kademlerde öğrencilerimiz tarafın-
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dan çok başarılı çalışmalar yapıldı ve yapılmaya
da devam ediliyor. Öğrencilerimizi ve onlara bu
fırsatı veren okul yönetici ve öğretmenlerimizi
tebrik ediyorum. Bu çalışmalar öğrencilerimizin
eğitimine bir kazanım olarak yansıyor. Öğrencilerde ekip çalışması, girişimcilik gibi özellikler de bu
sayede daha da gelişmiş oluyor. Bugün de burada
birbirinden ilginç ve dikkat çeken çoğunluğu da
araştırmaya dayalı projelerde büyük emeklerin
olduğunu gördüm. Bu başarılara her geçen
gün yenilerinin eklenerek devam etmesini arzu
ediyoruz.” dedi.
Fuardaki stantlarda yer alan kültürel miras, aile
içi iletişim, bilim tarihi ve felsefesi, sağlıklı yaşam
ve beslenme, değerler eğitimi, dil ve edebiyat
gibi alanlardaki projelerin yanı sıra tasarım
projeleri dikkat çekti. Ellerimi yıkarım mikropları kovarım, tam kontrollü hobi sera ünitesi, renk
ayrım robotu, 3D mini santrifüj cihazı tasarımı,
kartlı geçiş sistemi, köprü güvenlik sistemi gibi
projeler konuklar tarafından beğeni ile takip
edildi.
Ayrıca açılış kapsamında kurumun müzik
öğrencilerinin dinletisi hayranlıkla dinlenirken,
resim öğrencilerinin başarılı sergi çalışmaları da
beğeniyle incelendi.
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Öğrencileriyle geliştirdiği kripto sistemiyle

Avrupa ödülü aldı
Kırıkkale’de bir lisede görev yapan matematik öğretmeni 25 öğrencisiyle birlikte eTwinning
projesi kapsamında geliştirdiği “Gizemli Şifreler”
projesi, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10
paydaş ülkedeki öğrenciler tarafından kullanıldı.

Kırıkkale Lisesi öğretmenlerinden matematik öğretmeni Dr. Nevin Bilgiçli 25 öğrencisiyle birlikte eTwinning projesi kapsamında “Mysterious Ciphers - Gizemli
Şifreler” projesi hazırladı. Projeye Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Çekya, Polanya,
Litvanya, İsveç, Slovakya, İspanya, Hırvatistan ve Fransız Guyanası’ndaki 12 okuldan
yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Proje ortakları
tarafından 9 ay boyunca ortak çalışmalar
yürütüldü.
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, yaptığı açıklamada millî eğitim olarak Araştırma Geliştirme
(AR-GE) birimi organizesinde yapılan çalışmalarla yerel ve ulusal düzeyde çok önemli başarılara
imza attıklarını söyledi.
Başarılı çalışmalar sayesinde kentin ulusal düzeyde temsil edilmesinden büyük memnuniyet
duyduklarını dile getiren Tüfekçi, “Kuruculuğunu
ve yönetimini Kırıkkale Lisesi öğretmenlerimizden öğretmenimiz Dr. Nevin Bilgiçli ve beraberinde görevli örencilerimizi başarılı çalışmalarından
dolayı bir bir tebrik ediyorum. Öğretmenimiz ve
paydaşlarının hazırladığı proje geçen yıl “Avrupa
Kalite Etiketi” ödülü aldı. Öğretmenimiz bu sayede
projeler içerisinden puan sıralamasına göre en başarılı projelerin kuruculuğunu yapan öğretmenlerin davet edildiği ve Antalya’da düzenlenen 12.
Ulusal eTwinning konferansına da katılım sağladı.
Proje burada Türkiye’nin farklı illerinden başarılı

34

Kültür-Eğitim Dergisi 							

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Mayıs 2022

projeler yürüten öğretmenlerin açtıkları stantlar,
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkilileri, eTwinning Ulusal
Destek Servisi yetkilileri, çeşitli üniversitelerden
akademisyenler ve öğretmenler tarafından oluşturulan heyet tarafından incelenmiş oldu.” dedi.
Proje hakkında detaylı bilgiler veren matematik öğretmeni Dr. Nevin Bilgiçli, ise
“Gizemli Şifreler” projesinin matematiksel
hesaplamalara dayandığını ve projenin şifreleme bilimi yani kriptoloji ile ilgili olduğunu
söyledi.
Proje sayesinde her ülkenin öğrencilerine
önemli kazanımlar sağlandığını hatırlatan
Bilgiçli, “Proje kapsamında öğrenciler arasında eğitsel oyunlar oynandı, uluslararası
çevrimiçi şifreleme yarışmaları düzenlendi
ve ülkeler arası şifreli mektuplar dahi yazıldı.
Uluslararası takım çalışmaları, sanal sergiler,
ulusal takımlarda özgün şifreleme yöntemleri ile paydaşlar arası çevrimiçi toplantılarda
yöntemlerin tanıtımı yapıldı. Proje süresince
öğrenciler İngilizce olarak iletişim kurdular
ve farklı Web 2.0 araçları kullanıldı. Proje sonunda önemli kazanımlar ve ortak çalışmaların ışığında da başarılı sonuçlar elde edildi.”
dedi.

Projenin öğrencilerde matematik dersine yönelik olumsuz önyargıların da ortadan kaldırıldığını
belirten Bilgiçli, şöyle konuştu:
“Proje hedeflerinden biri de öğrencilerin
matematik dersine karşı olan olumsuz önyargılarını gidermek ve motivasyonlarını artırmaktı ki bunu da başarmış olduk. Ayrıca öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dili ve bilişim
teknolojilerini kullanma becerileri ile öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek, disiplinler arası proje tabanlı öğrenmeyi deneyimlemek, işbirlikçi ve uyumlu çalışma becerilerini,
iletişim becerilerini ve kültürel alışverişi geliştirmek, öğretmenlerin diğer ülkelerden
meslektaşları ile öğretim yöntemleri hakkında fikir alışverişlerini arttırmak, yeni eTwinning ve Erasmus projeleri için yeni ortaklıklar
kurma kazanımları gibi daha birçok faydalar
sağlanmış oldu. Proje süreci ve sonunda yapılan
bilimsel değerlendirme verileri doğrultusunda
da projenin tüm hedeflerine bu sayede ulaşılmış
oldu.”
AR-GE Koordinatörü Mustafa Can Hiçyılmaz da,
girişimci öğretmen ve öğrenciler sayesinde yapılan çalışmaların uluslararası düzeyde planlanan
hedef kitleye ulaştığını ve tüm paydaşların da bu
sayede önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti.
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Stajlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere istihdam kolaylığı

Kırıkkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)
özel eğitim öğretmenleri Ahmet Meçu ve Burak
Bilici tarafından yapılan derlemede özel öğrenme
güçlüğü çeken öğrencilerde okuma bozukluğu,
yazılı anlatım bozukluğu ve matematiksel işlem
bozukluğu gibi yaygın belirtilerin görülmesi durumunda gerekli girişimlerde bulunulması gerektiği hatırlatıldı.
Özel öğrenme güçlüğü konusunda ailelere çeşitli önerilerde bulunan özel eğitim öğretmenleri
şu konulara değindi:
“Özel öğrenme güçlüğü zekâsı normal ya da
normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz
önünde bulundurulduğunda okuma, matematik
ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli
ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Burada dikkat edilmesi gereken en
önemli husus bireyin bilişsel gelişiminin normal
veya normalin üstünde olmasıdır.
Özel Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri
Özel öğrenme güçlüğünün sebebi tam olarak
açıklanamamaktadır. Genetik-kalıtsal etmenler
ve sinir sisteminin yapısal-işlevsel bozuklukları,
üzerinde en fazla durulan nedensel etmenlerdir
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Özel Öğrenme Güçlüğünün Yaygınlık ve Sıklığı
Genellikle özel öğrenme güçlüğü bireylerde
okul çağında fark edilmektedir. Okullarda yapılan araştırmalarda özel öğrenme güçlüğü yüzde
5-10 arasında değişmektedir. Bu oranın yüzde 4
okuma bozukluğu, yüzde 4 yazma bozukluğu,
yüzde 1 matematik becerilerindeki bozukluk
olarak belirtilmektedir.
Özel öğrenme güçlüğü öğrencileri yaygın
olarak 3 alanda etkiler. Bu alanlar;
- Disleksi ( okuma bozukluğu)
- Disgrafi ( yazılı anlatım bozukluğu)
- Diskalkuli ( matematik bozukluğu)
Disleksi (Okuma Bozukluğu)
Bu güçlüğü yaşayan bireylerin genel özellikleri şöyledir. Birey kısa bir süre önce öğrendiği bir
sözcüğü tanıyamaz ya da okuduğu bir sözcüğü
daha sonra gördüğünde tanımakta güçlük çeker.
Yaşıtlarına oranla daha fazla okuma hatası yapar,
okuma hızı düşüktür ve yüksek sesle okumaktan
kaçınır. Bir metni okurken, satır, sözcük, hece, ses
atlar, okuduğunu tekrar okur ve okuduğu yeri
kaybeder.
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Disgrafi ( Yazılı anlatım bozukluğu)
Yazılı anlatım bozukluğu olan bireyler yazarken
bazı sesleri (b-d-p, m-n, f-v vb.) karıştırır. Gördüğü ses sembolü, sayı ya da sözcükleri (15-51, 6-9,
b-d, ve-ev, ne-en vb.) ters okur ve yazar. Yazarken
sözcüklerdeki seslerin sırasını (elma-emla vb.)
karıştırır. Bir yazılı metinde aynı sözcüğü farklı biçimlerde yazar.
Diskalkuli ( Matematik bozukluğu)
Bu güçlüğe sahip bireyler ise basit matematik
işlemleri yaparken kâğıt, kalem ya da parmak hesabına gereksinim duyar, sayıların ardışıklığını,
matematik sembollerini (+, x vb. gibi) karıştırırlar.
Çarpım tablosunu öğrenmede, matematik terimlerini ve kavramlarını anlamada, sınıf ve yaş düzeyine uygun matematik problemlerini çözmede
zorlanırlar. Yer-yön kavramlarında da güçlük yaşarlar.
Ailelere Öneriler:
-Aileler çocuğun özel öğrenme güçlüğünü kabullenmelidir.
-Çocuğun güçlü ve güçsüz yönlerini fark edip
ona göre yaklaşması gerekmektedir.
-Çocuğunuzun güçlüğü hakkında okulu ve öğretmenleri bilgilendirmeli ve işbirliği yapılmalıdır.
-Çocuğun her alanda desteklenmesi gerekmektedir.
-Yapabileceği basit işlerden başlayarak onun

zoru başarmasında istekli olması sağlanmalıdır.
-İlk dönemlerde çocuğunuzla beraber ders
yapmanız gerekebilir. Ona eşlik edin fakat ödevlerini siz yapmayın
-Okulda kazandığı beceri ve öğrenmeler evde
etkinliklerle pekiştirilmelidir.
-Okuması için öğrenciye örnek olunmalı evde
okuma saatleri planlanmalıdır.
-Öğrencinin yüksek sesle okumasını isteyin ve
sizde mutlaka dinleyin.
Öğretmenlere Öneriler:
-Çocuğa, konu doğrudan anlatım yöntemiyle
değil yaparak ve yaşayarak öğretilmelidir.
-Çocuk istenen beceriyi kazandığında pekiştireçlerle ödüllendirilmelidir. Pekiştireç istenilen
davranış gerçekleştirildikten hemen sonra verilmelidir.
-Öğretim basitten karmaşığa doğru adım adım
olmalıdır.
-Öğretim ortamı öğrenciye göre düzenlenmelidir.
-Öğrencinin seviyesine uygun BEP planı hazırlanmalıdır.
-Öğrenci akranlarıyla kıyaslanmamalıdır.
-Öğrencilere başarabilecekleri sorumluluklar
verilip cesaretlendirilmelidir.
-Gelişimleri sürekli takip edilmelidir.
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Millî Eğitim Müdürü Hayati
görevine başladı
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet Daire
Başkanı Hayati Telefoncu, Kırıkkale Milli Eğitim
Müdürü olarak atandı.
Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü koordinasyon birimine görevlendiren Kırıkkale Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi’nin yerine
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmene Hizmet Daire Başkanı Hayati Telefoncu atandı.
Telefoncu, düzenlenen devir teslim töreninin
ardından eski Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfek-
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Telefoncu

çi’den görevi devralarak Kırıkkale İl Millî Eğitim
Müdürü olarak görevine başladı.
Telefoncu, eğitime vermiş olduğu hizmetlerden
dolayı Tüfekçi’ye teşekkür etti. Tüfekçi de, yeni
görevine başlayan Telefoncu’ya başarılar diledi.
Karşılıklı hediyeleşmenin ardından devir teslim
gerçekleştirildi.
Devir teslim törenine, Millî Eğitim Müdürü
Yardımcısı Hüdaverdi Demir, şube müdürleri ile
diğer personel katıldı.

Kültür-Eğitim Dergisi 							

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Mayıs 2022

“Eğitim alanındaki tüm çalışmaların üzerine

daha fazlasını inşa edeceğiz.”
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmene Hizmet
Daire Başkanı iken Kırıkkale Millî Eğitim Müdürü
olarak atandıktan sonra kentteki görevine
başlayan Hayati Telefoncu, mesaj yayımladı.
Telefoncu, mesajında eğitim alanında yapılan
tüm çalışmaların üzerine daha fazlasını inşa edeceklerini söyledi.
Eğitim ailesi olarak öğretmen ve okul yöneticilerinin gayretleri sayesinde amaçlarına ulaşabileceklerini hatırlatan Telefoncu, şunları kaydetti:
“Çok kıymetli meslektaşlarım, değerli Kırıkkaleliler; Sayın Bakanımızın takdir ve tensipleriyle
11 Nisan 2022 tarihinde Kırıkkale İl Milli Eğitim
Müdürü olarak göreve başlamış bulunuyorum.
Her şeyden önce köklü kültürü ve tarihi, eşsiz
tabiatı ve güçlü insanıyla ülkemizin kadim şehri
Kırıkkale’ye hizmet edecek olmanın heyecanını, bahtiyarlığını ve kıvancını yaşıyor; bizlere
böylesine değerli bir vazifeyi emanet eden
Sayın Milli Eğitim Bakanımıza şükranlarımı arz
ediyorum.
Meslek hayatım boyunca öğretmen ve yönetici
görevleriyle eğitimin her kademesinde hizmet
üretmeye çalışan, bunu hayatının odağına

konumlandıran bir eğitim neferi olarak Kırıkkale’mize eğitim alanında yapılan tüm çalışmaların üzerine daha fazlasını inşa ederek çağdaş bir
anlayışla daha ileriye taşıyacak; bu konuda geleceğimiz mimarı çocuklarımıza ve gençlerimize
daha güzel yarınlar bırakabilmek adına bütün
gücümüzle mücadele edeceğiz.
Hoşgörü ve anlayış içinde ortak akılla hareket
ederek, ilimizin eğitim çıtasını daha yukarılara
taşıyacağımıza inanıyorum. Amaçlarımıza ulaşabilmek elbette siz değerli öğretmen ve okul yöneticisi arkadaşlarımın gayreti sayesinde mümkün
olacaktır. Bu konuda meslektaşlarımın her birinin
aynı şuurda ve azimde olduğuna inancım tamdır.
Eğitimin, memleketimizin en önemli meselelerinden biri olduğunu düşünerek, Sayın Bakanımızın ve Valimizin önderliğinde, kamu kurum
ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin,
basınımızın ve tüm hemşerilerimizin bu konudaki
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum.
Kırıkkale’mizin eğitimine şimdiye kadar katkı
sağlayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor,
başarılarımızı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.
Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”
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“Eğitim ortamları konusunda

daha duyarlı olma zorunluluğumuz var”
Millî Eğitim Müdürü Telefoncu Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Yönetici Geliştirme Programında (YÖGEP) konuştu.
Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, eğitim
öğretim süreçlerinin daha iyi planlanması için ve
tüm kademelerdeki öğrencileri kapsayacak etkili
öğrenmenin gerçekleşebilmesi için sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasında daha
duyarlı ve kararlı olunması gerektiğini söyledi.
Millî Eğitim Müdürü Telefoncu Halk Eğitimi
Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Yönetici Geliştirme Programında (YÖGEP) konuştu.
Her yöneticinin kendisini daha da geliştirmesi gerektiğini belirten Telefoncu, burada yaptığı
konuşmada, “Hepimiz kendimizi geliştirmemiz
gerekiyor. Yöneticilerimizi daha da geliştirip
en iyiye nasıl ulaşabiliriz konusundaki çalışmalarımız sizlerle birlikte hep devam edecek.
Bu sayede birlikte görev yaptığımız tüm öğretmenlerimize de faydalı olmuş olacağız.
Hepimizin mutfağı okul. Tüm çalışmalarımızı bu
mutfakta yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sizlerle birlikte faydalı kararlar aldığımız bu
tür toplantılarda öğrencilerimiz için de yeni ufuklar belirlenmiş olacaktır” dedi.
Hızlı bir sürecin içinde olduklarını kaydeden Telefoncu, şöyle konuştu:
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“Günümüzde, değişimler ve gelişmeler dinamik bir süreç içerisinde hızla devam etmektedir.
Eğitim alanında okullar da bu değişim, dönüşüm
ve gelişmelerden etkilenmektedir. Bu sürecin
sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ise büyük
oranda eğitim liderinin iletişim ve yönetişim
becerilerine bağlıdır. Bu nedenle çalışmalarla
ilgili her türlü planlama, organizasyon, uygulama, izleme, denetim ve rehberlik faaliyetinin ilgili
mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Eğitim lideri okul müdürlerimiz eğitim
yönetimi alanında kendilerini geliştirmeli ve gerekli mevzuat bilgilerine de her zaman vakıf olmalıdır. Eğitim-öğretim süreçlerinin daha iyi
planlanması için ve bütün öğrencileri kapsayacak etkili öğrenmenin gerçekleşebilmesi
için sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının
oluşturulmasında daha duyarlı ve kararlı
olma zorunluluğumuz var.”
Toplantı, çeşitli konulara dair soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu,
Toplantıya, Millî Eğitim Şube Müdürü Hüseyin
Özay’ın yanı sıra kentte görev yapan okul müdürleri katıldı.
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