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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale’de de coşkuy-
la kutlandı. Ellerinde Türk bayrakları ve özel 
kıyafetleri ile cadde ve sokakları dolduran ço-
cuklar büyük sevinç yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenle-
nen program, sabahın ilk saatlerinde gençlik yürü-
yüşü ile başladı.

Kırıkkale Belediyesi görevlileri tarafından öğren-
cilere ve vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı.

Belediyenin mehteran bölüğü eşliğinde başlayan 
gençlik yürüyüşü, kent meydanında son buldu.

Yürüyüşe öğrencilerin ailelerinin yanı sıra vatan-
daşlar da eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

“Bugün onların günüydü ve 
büyük coşku vardı.”
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Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu öğrenciler-
le birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardın-
dan öğrenciler, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu 
ile protokolün diğer üyelerine günün anısına çiçek 
verdi.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan 
Millî Eğitim Müdürü Telefoncu, törende yaptığı ko-
nuşmada, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” 
iradesini bir kez daha andıklarını söyledi.

Hâkimiyetin bu milletin yüz yıllar boyunca taviz 
vermediği, asla tartışma konusu bile yapılamaya-
cağı bir konu olduğunu hatırlatan Telefoncu, “Tari-
hin defalarca sınadığı bu büyük millet, her defasın-
da hâkimiyetini korumuş ve bu uğurda ölümü hiçe 
saymıştır. İman ile Garbın afakını saran çelik zırh, 
bir kez daha karşılaşmış ve kaçınılmaz son bir kez 
daha hainin suratına çarpılmıştır. Emin olun başka 
hiçbir coğrafyada kurşuna, topa, tüfeğe, hatta 
savaş uçaklarına  “Söz konusu vatansa gerisi te-
ferruattır.” duruşuyla cevap veren başka bir millet 
yoktur.” dedi.

Gençlerin duruşu sayesinde büyük destanı 
devam ettireceklerini belirten Telefoncu, şöyle ko-
nuştu:

“Bu güzel ülke sizler için her türlü imkânı sağla-
maya devam edecektir. Sizler her türlü donanımla 
gelişecek ve bu güzel toprakları daha müreffeh ya-
rınlara taşıyacaksınız.  Buna inancımız tamdır.  Millî 
ve manevi değerlerimizi yaşatarak ülkemizi el bir-
liğiyle büyütmeye devam edeceğiz. Kardeşlik ve 
huzur içerisindeki milletimiz, ay yıldızlı bayrağımız; 
geleceğin büyükleri olan sizler sayesinde daha 
büyük bir şan ve şerefle dalgalanmaya devam 
edecektir. 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk tarafından bayram olarak çocuklara armağan 
edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancı-
nı göstermektedir. Çocuklarımız ve gençlerimiz 
yarınlarımızdır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık 
azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimiz-
dir. İstiklâl Savaşı’nı kazanan şehitlerin ve gazilerin 
temiz çocukları, çok şükür ki bugün de aynı aşk 
ve imanla, atalarının yolunda yürüyerek istiklalleri 
gibi, imanlarını da her çeşit saldırıdan korumaya 
çalışıyor. Hakka, hakikate yürümeye devam ediyor. 
Bize bu vatanı armağan eden şehit ve gazilerimizi, 
rahmetle, şükranla anarken Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yakın silah arka-
daşlarını bir kez daha minnetle yâd ediyoruz. Bay-
ramınız kutlu olsun.”
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Konuşmaların ardından Adnan Şener Özel Uygu-
lama Okulu mehteran gösterisi, Atatürk Ortaokulu 
dünya çocukları korosu, ezgilerle Türkiye’m, Kızılır-
mak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu gösterisi, Yunus 
Emre İlkokulu Kırıkkale halayı gösterisi, Millî Eğitim 
Vakfı Ortaokulu step grubu gösterisi, Millî Eğitim 
Müdürlüğü çocuk halk dansları gösterisindeki 
renkli görüntüler protokol üyeleri ve Kırıkkaleliler 
tarafından ilgi ve coşkuyla izlendi.

Ayrıca programda kent genelinde düzenlenen 
resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere Vali Tekbıyıkoğlu ile Cumhuri-
yet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Ahmet 
Önal, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgene-
ral Sayın Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı 
Mehmet Saygılı tarafından hediye ve ödülleri ve-
rildi.

Öte yandan etkinlikler kapsamında İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünde Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim 
ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından 
düzenlenen resim sergisinin açılışı yapıldı. 

Protokol üyeleri ile öğrencilerin hatıra fotoğrafı 
çektirilmesinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl dönümü etkinlik-
leri son buldu.
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Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, okul 
ve kurumlarda yönetici konumunda bulunan 
kişilerin bilgi, birikim ve tecrübelerini meslektaş-
ları ile istişare ederek paylaşımcı olmaları gerek-
tiğini söyledi.

Telefoncu, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen Yönetici Geliştirme Progra-
mında (YÖGEP) okul müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Telefoncu, okullarda etkili 
öğrenmenin daha rahat gerçekleşebilmesi için 
sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının oluştu-
rulmasında daha duyarlı olunması ve her eğitim 
öğretim döneminde yeni iklimler oluşturulması 
gerektiğini hatırlattı.

Yöneticilerin öncelikle kendisini geliştirerek 
öğretmen, öğrenci ve veliler ile paydaşlarına yeni 
vizyonlar kazandırması gerektiğini belirterek, 
“Günümüzde değişim ve gelişmeler dinamik bir 
süreç içerisinde hızla devam etmektedir. Eğitim 
alanında okullardaki bu değişim, dönüşüm ve 
gelişmelerden etkilenmektedir. Bu sürecin sağlıklı 
şekilde yürütülebilmesi için yöneticilerin farklı 
yönlerdeki becerilerine bağlıdır.” dedi.

Okullarda öğretmen yeterliliklerinin maksimum 
düzeyde öğrencilere yansıtılması gerektiğini 
belirten Telefoncu, şöyle konuştu:

“Okullarımızda her eğitim öğretim döneminde 

yeni iklimler oluşturmalıyız. Yöneticilerimiz eğitim 
yöneticiliğindeki bilgi, birikim ve tecrübeleri-
ni meslektaşları ile istişare etmeli ve paylaşımcı 
olmalıdır. Her kademe okullarımızda öğretmen, 
öğrenci ve velilerimizle ilişkilerimizi daha da 
kuvvetlendirmeli, millî, manevî, ahlâkî, insanî ve 
kültürel değerlerimizle ilgili farkındalıkları arttıra-
rak bu değerlerin eğitime yansımalarını izlemeli-
yiz. Kültürel çeşitliliklerimizi ve eğitimle olan iliş-
kisini fark etmeli, öğretmen, öğrenci, meslektaş, 
aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim 
ve iş birliği içinde olmalıyız. Her alandaki çalışma-
larımızda, etkinlik ve faaliyetlerimizde mutlaka 
bir öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki 
gelişimlere yönelik çalışmalara katılım sağlamalı, 
okullarımızda olumlu okul iklimi ve kurum kültürü 
işbirliği anlayışı ile hoşgörü ortamı oluşturmalı-
yız.”

Telefoncu, konuşmasının sonunda etkili yöne-
ticilerin temel özellikleri, iletişim becerileri ve 
protokol kuralları konusunda da çeşitli bilgiler 
verdi.

Toplantı, çeşitli konulara dair soruların cevap-
landırılmasının ardından son buldu,

Toplantıya, Millî Eğitim Şube Müdürü Hüseyin 
Özay’ın yanı sıra kentte görev yapan okul 
müdürleri katıldı.

“Her eğitim öğretim döneminde 
  yeni iklimler oluşturmalıyız.”
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Okullar kategorisinde ilk kez Türkiye Şampiyon-
luğu elde eden Kırıkkaleli gençler kente büyük 
sevinç yaşattı.

Kırıkkaleli sporcu öğrenciler, okul sporları kap-
samında Osmaniye’de düzenlenen hokey mü-
sabakalarında Türkiye şampiyonu oldu. Okullar 
kategorisinde ilk kez Türkiye Şampiyonluğu elde 
eden Kırıkkaleli gençler kente büyük sevinç ya-
şattı.

Yahşihan Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi öğ-
rencileri Konya’daki final derecesinin ardından 
Osmaniye’de düzenlenen Hokey Türkiye Şam-
piyonası müsabakalarında da önemli bir başarı 
elde etti.

8 ilin sporcularının katıldığı müsabakalarda Kı-
rıkkaleli sporcu öğrenciler, Türkiye şampiyonu 
oldu.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yaptığı 
açıklama Kırıkkale olarak elde edilen şampiyonluk 
derecesiyle büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Sporcu öğrencilerin uzun süredir yapmış ol-
dukları hazırlıklarda meyvesini aldıklarını belirten 
Telefoncu, “Öğrencilerimiz bizleri, Kırıkkale’mizi 
temsil ederek Türkiye şampiyonu olmaları gurur 
verici. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Özellik-
le de öğrencilerimizin bu başarıya ulaşmaların-
da emekleri olan antrenör Zihni Efe Bozkurt ile 
beden eğitimi öğretmenleri Mustafa Taşkın ve 
Eren Demirbaş’a özverili çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Sporcu öğrencilerden 6 öğrencinin millî takım 
kampına alındıkları bilgisini de paylaşan Telefon-
cu, şunları söyledi:

“İlimizdeki başarılara bugün itibariyle bir ye-
nisini daha kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. 
Gençlerimizin başarısı hepimizi mutlu etti. Bu 
başarı bizleri daha çok motive etti. Geleceğimizin 
sporcularını yetirmek için daha çok çaba göstere-
ceğiz. Eğitim camiası ve spor camiası olarak milli 
sporcular yetiştirmenin de sevincini yaşıyoruz.”

Telefoncu, elde edilen başarılar sayesinde iyi 
örneklerin okullardaki diğer öğrenciler için de rol 
model haline geldiğini sözlerine ekledi.

Liseli gençler  
Kırıkkale’ye şampiyonluk sevinci yaşattı
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Gelecek 
eğitim öğretim yılından itibaren dil eğitimini 
odağımıza alarak, farklı mekanizmalar ve öğretim 
materyalleri ile güçlendirerek ve aynı zamanda 
ölçme değerlendirme sistemini de yeniden şekil-
lendirerek daha iyi noktaya taşıyacağız.”

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Gelecek 
eğitim öğretim yılından itibaren dil eğitimini 
odağımıza alarak, farklı mekanizmalar ve öğretim 
materyalleri ile güçlendirerek ve aynı zamanda 
ölçme değerlendirme sistemini de yeniden şekil-
lendirerek daha iyi noktaya taşıyacağız.” dedi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkçe ve 
dil eğitimine yönelik yaptığı açıklamada, OECD 
ülkelerinin öğrenci başarı araştırmalarında ağırlık 
verdiği üç konunun bulunduğunu bunların 
matematik, fen ve dil okuryazarlığı olduğunu 
ifade etti.

Türkiye’de fen okuryazarlığının çok iyi 
aşamalara geldiğini, matematik okuryazarlı-

ğını güçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren 
Özer, diğer taraftan ana dil ve yabancı dilleri 
öğrenmeyi kolaylaştıracak ve kalıcı kılacak farklı 
yöntemler ile iyi uygulamaları bir araya getirmek 
üzere İstanbul’da 16-18 Mayıs’ta üç gün sürecek 
Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması 
Konferansı’nı düzenleyeceklerini bildirdi.

 Bakan Özer, konferansın odağı olan Türkçe ve 
yabancı dil eğitimine yönelik çalışmalara ilişkin şu 
bilgileri verdi: “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlı-
ğınca organize edilen konferansta branş öğret-
menleri tarafından gerek Türkçenin yabancı dil 
olarak öğrenilmesi gerekse diğer dillerin öğrenil-
mesi, kalıcı kılınması ve sadece dilde okuryazar-
lık becerisinden ziyade diğer bilim dalları ile de 
ilişkili bir şekilde açılımlar sağlayacak iyi örnekler 
sunulacaktır. Konferanstan çıkacak sonuçlara 
göre biz, dil okuryazarlığı süreçlerimizi iyileştir-
mek için inşallah farklı bulgularla, yeni açılımlarla 
yolumuza devam edeceğiz.”

Dil eğitimini şekillendirecek çalışmalara 
hız verildi
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Türkçede 4 dil yeterliliğinin ölçülmesine ve 
sınav hazırlıklarına ilişkin soru üzerine Özer, 
şunları kaydetti:

“Ülkemizde sadece okuduğunu anlamayı ölçen 
yani tek bir dil becerisini ölçme mekanizmalarını 
aktif kullanan bir eğitim sistemimiz var. Aslında 
İngilizceden bildiğimiz gibi uluslararası değerlen-
dirme sistemleri 4 dil becerisini, yani okuduğunu 
anlama, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini 
ölçen, ona göre dil becerisini iyileştiren bir yapıya 
sahip. Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu 4 dil bece-
risini ölçen bir mekanizma geliştirdik. Pilot uygu-
lamaları tamamlandı. Kovid-19 sürecinden dolayı 
ara vermiştik. Şimdi onun son şekli de inşallah 
bitmiş olacak. Hem Talim ve Terbiye Kurulu Baş-
kanlığının İstanbul’da yapacağı dil konferansı 
hem de 4 dil becerisini ölçen pilot çalışmalardan 
aldığımız sonuçlarla önümüzdeki eğitim öğretim 
yılından itibaren dil eğitimini odağımıza alarak, 
farklı mekanizmalar ve öğretim materyalleri ile 
güçlendirerek ve aynı zamanda ölçme değer-
lendirme sistemini de yeniden şekillendirerek 
inşallah daha iyi noktaya taşıyacağız.”

Dil eğitim ve öğretimine yönelik 60 iyi uygulama 
belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve Cumhur-
başkanlığı Yatırım Programı tarafından fonlanan 
Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) 
Projesi kapsamında, “Dil Eğitiminde İyi Uygula-
malar: Eylem Araştırması Konferansı” 16-18 Mayıs 
2022’de İstanbul’da düzenlenecek.

Konferans ile 2021 yılı içerisinde Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı tarafından Türkçeye kazan-
dırılan diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni 
Tamamlayıcı Cilt ile uyumlu etkili dil öğretim 
uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bu doğrul-
tuda geliştirilen eğitim içeriklerinin ülke çapında 
tüm dil öğretmenleriyle paylaşılması amaçlanı-
yor.

Konferansa dil eğitimi alanında uzman davetli 
konuşmacılar, sahada yaptıkları iyi uygulamalar-
la fark yaratan öğretmenler ve bu alanda hazır-
ladıkları sınıf projeleriyle öğrenciler katılacak. 
Konferans sunumları tercihe bağlı Türkçe veya 
İngilizce olarak yapılacak.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile 
İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dil-
lerinin yer aldığı en iyi 60 uygulamanın sunumla-
rının yapılacağı konferansta sunumlar Bakanlığın 
çevrim içi platformlarına da eklenerek tüm öğret-
menlerin erişimine açılacak.

Öğrencilerden dil eğitimi çalışmalarına yönelik 
sergi

Konferansın en önemli paydaşlarından olan 
öğrenciler, dil eğitimi alanında yaptıkları çalış-
malara yönelik bir de poster sergisi düzenleye-
cek. Bu sergide öğrenciler ve rehber öğretmen-
leri tarafından dil eğitim ve öğretimine yönelik 
hazırlanmış çalışmaların poster sunumları ger-
çekleştirilecek. Konferansa dair tüm gelişmeler, 
“http://dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr/” 
internet sitesinden takip edilebilecek.
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Kırıkkale’de “Davranışsal Bağımlılıkla Müca-
dele” seferberliği kapsamında farkındalık oluş-
turmak amacıyla “Ekranı Kapat, Dünya’ya Koş” 
temalı yarı maraton koşusu düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bağımlılıkla 
Mücadele Yüksek Kurulu’nda (BMYK) alınan ka-
rarlar doğrultusunda toplumun tüm kesimleri-
nin katılımıyla bağımlılıkla mücadele seferberliği 
başlatıldı. 

Bu kapsamda uyuşturucu, sigara, nargile, alkol 
ve dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık 
oluşturmak amacıyla yurt genelinde olduğu gibi 
Kırıkkale kent genelinde de çeşitli etkinlikler dü-
zenlenmeye başlandı.

Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kı-
rıkkale Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet 
Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 
Yeşilay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün or-
taklaşa olarak düzenlediği ilk etkinlik olan yarı 
maraton koşusuna 35’i kız, 75’i erkek toplam 110 
sporcu öğrenci katıldı.

Millet Bulvarı’nda başlayan koşu, Cumhuriyet 
Meydan’ında son buldu.

3 bin metre koşuyu tamamlayan sporcu öğren-
cilerden erkelerde Çağrı İlkbahar birinci, Ferhat 
Özbek ikinci ve Selahattin Sefa Çetin ise üçüncü 
oldu.

Kızlar da ise Melisa Tasa birinci, Narin Gül Çetin 
ikinci ve Buket Boyter ise üçündü oldu.

Millî Eğitim Şube Müdürleri Muhammet Yılmaz, 
ve Fatih Yıldırım tarafından öğrencilerin madalya 
ve para ödülleri verildi.

“Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele”  
seferberliği için koştular
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Millî Eğitim Şube Müdürü Muhammet Yılmaz 
yaptığı açıklamada, bağımlıkla mücadele konu-
sunda öğrencileri sportif etkinliklere özendirerek 
ekranlardan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının gençleri sporla buluşturmak oldu-
ğunu hatırlatan Yılmaz, “Davranışsal Bağımlılıkla 
Mücadele etkinlikleri kapsamında öğrencilerimi-
zi özellikle sportif etkinlikler alanında güçlendir-
mek, onları bağımlılıkla mücadelede ve özellikle 
de ekrandan uzak tutmak amacıyla yaptığımız bir 
etkinliğin birinci aşamasını gerçekleştirdik. Güzel 
bir katılım ve yarışma oldu. 100’ün üzerinde öğ-
rencimiz bu mücadele için bugün koştu. Bizim 
için temel amaç,  öğrencilerimizi zararlı alışkan-

lıklardan korumak ve onları sportif etkinliklere 
yönlendirmek. Bunu da bir parça yerine getirdi-
ğimize inanıyorum. Bu kapsamda farklı zaman ve 
mekânlardaki etkinliklerimiz haziran ayı sonuna 
kadar devam edecek.” dedi.

Koşuya katılarak erkeklerde birinci olan öğren-
cilerden Çağrı İlkbahar da, “Bugün 3 bin metre 
koşuya katılarak tamamladık. Güzel ve keyifli bir 
yarış oldu. Birinci oldum. Yarışı kendi tempomuz-
la başlayıp yine tempolu şekilde bitirmiş olduk.  
Her alandaki bağımlık hepimiz için oldukça zarar-
lı. Ama spor yapılarak bağımlıktan uzak durulabi-
lir. “ diye konuştu.
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Matematik seferberliği başladı
Millî Eğitim Bakanlığınca “her yerde matema-

tik” anlayışıyla hazırlanan Matematik Seferberliği 
Tanıtım Töreni, Bakan Mahmut Özer’in katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversite-
ler iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini 
günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem ko-
laylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük 
yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla 
başlatılan Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni,  
Bakan Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleştirildi. 

Bakan Özer, matematik dersinin öğrenimini 
günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaş-
tırmak amacıyla “Her Yerde Matematik” anlayışıy-
la başlatılan seferberliğin MEB Şûra Salonu’ndaki 
tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, öğretmen 
ve öğrencilerle el ele yeni bir yola girmenin, gele-
cekle ilgili yeni bir adım atmanın heyecanını yaşa-
dıklarını ifade etti.

Kovid-19 salgınından en çok eğitim sisteminin 
etkilendiğini belirten Özer, “Topluma şunu gös-
terdik, biz gerekli önlemleri aldığımız zaman top-
lumdaki en güvenli yerler okullardır. Bu süreçteki 
kahramanlıklarından dolayı 1 milyon 200 bin öğ-
retmenimize en içten şükranlarımı sunuyorum.” 
diye konuştu. Özer, maskesiz günlere geçişte en 
önemli katkıyı veren kurumun Millî Eğitim Bakan-
lığı olduğunu da vurguladı.

Bir dönem “öğretmenler okula gitmek istemi-
yorlar” yönünde yapılan spekülasyonların çok 
yanlış ve ağır bir itham olduğunu, tüm öğret-
menlerin topluma gösterdiğine işaret eden Özer, 
öğretmenlerin salgın sürecinde de boş durmayıp 

her türlü özveriyi gösterdiklerini, topluma fayda-
lı pek çok iş yaptıklarını anlattı. “20 milyonluk bir 
aile normalleşmeden, Türkiye’nin normalleşebil-
mesi mümkün değildi” diyen Özer, bugünlere 
gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Özer, ikinci dönemin son günü olan 17 
Haziran’da da birinci dönemin sonunda olduğu 
gibi tüm öğretmenlere ve idari personele sürece 
katkılarından dolayı teşekkür belgesi gönderece-
ğini belirtti.

Türkiye’nin son 20 yılda eğitim alanında kalite 
odaklı büyük bir dönüşüme imza attığını vurgu-
layan Özer, yeni dönemde ağırlıklı olarak eğitim-
de fırsat eşitliğine odaklandıklarını ve bu yönde 
yürüttükleri projeleri aktardı.

“Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşı mate-
matik”

Özer, bu yılın ocak ayından itibaren hazırlıkları 
yapılan matematik seferberliğinin bugünden iti-
baren başlatılmasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Matematik seferberliğinde matematik atölye-
leri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi, öğ-
retmen eğitiminin dijital platformu gibi bir sürü 
paylaşım var. TÜBİTAK’tan yükseköğretim kurum-
larına, UNICEF’e kadar ülkemizin tüm mükteseba-
tını bu süreçte aktif olarak kullanmak istiyoruz. 
Birlikte yıllardan beri kronik bir problem olan ma-
tematik öğretimini nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl 
yaygınlaştırabiliriz? Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit 
taşının da matematik öğretimi olduğuna inanıyo-
rum. Bunu bir retorik olarak söylemiyorum çünkü 
matematik hepimize lazım. Matematik sadece 
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sayısala eğilimi olan öğrencilerimize değil; sözel 
eğilimi, eşit ağırlık eğilimi olan öğrencilerimize 
de lazım. Aslında bu paradigmayı değiştirmemiz 
gerekiyor. Matematik her insan için gerekli olan 
bir enstrüman sağlıyor; bireyin hayatı anlaması, 
yorumlaması ve hayatın içinde rasyonel bir şekil-
de yol yürüyebilmesi için... İşte bizler gençlerimizi 
21. yüzyılın dünyasına bu yeteneklerle yetiştirmek 
için matematik seferberliğini hep birlikte bugün 
başlatmış oluyoruz. Bu, adım adım 81 ilimize 922 
ilçemize yaygınlaştığında çok güzel başarı hikâye-
leri ortaya çıkacak. Buna kalbî olarak inanıyorum.”

 Millî Eğitim Bakanlığındaki 3,5 yıllık deneyi-
minde Bakanlığın organizasyon kabiliyetinin ne 
kadar güçlü olduğunu gözlemlediğini ifade eden 
Özer, bunun için açık ve net bir şekilde ne yapıla-
cağının tarif edilmesinin önemini vurguladı.

Matematik seferberliği döneminde illerden 
başarı hikâyelerinin gelmeye başladığını aktaran 
Özer, “İllerde matematik atölyeleri, matematik 
koridorları kurulmaya başlandı. İller, bakanlıktan 
bağımsız bir şekilde yol yürümeye başladı, işte 
biz bu enerjiyi harekete geçirmek istiyoruz.” diye 
konuştu.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim 
ve sanat merkezlerinde (BİLSEM), 2’nci sınıftan 
12’nci sınıfa tüm öğrencilere yaz okulu açılacağı 
yönünde dün yaptığı açıklamayı hatırlatan Özer, 
bu kapsamda yaz okullarında bilim ve sanat 
olmak üzere 2 dersin açılacağını anlattı.

Öğrencilere bu programa yaz aylarında gittikle-
ri illerde katılabilme imkânı getireceklerini bildi-
ren Özer, konuya ilişkin detayları yakın zamanda 
açıklayacaklarını söyledi.

Matematik yaz okulları açılacak

Matematik seferberliği ile ilgili yeni bir adım at-
tıklarını vurgulayan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süreçleri sahada öğrencilerimize çok daha 
fazla entegre edebilmek için 4’üncü sınıftan 

12’nci sınıfa, destekleme ve yetiştirme kursları 
kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik 
yaz okulları açıyoruz. Bizim bir an bile beklemeye, 
ertelemeye tahammülümüz yok. Karar verdiği-
miz şeyleri hızlı bir şekilde yazın uygulayarak in-
şallah, 2022-2023 eğitim öğretim yılında çok daha 
güçlü bir şekilde eşitsizliklerimizi çok daha azalt-
mış şekilde yolumuzda yürümeye, yeni açılımlar 
yapmaya devam edeceğiz. Matematik seferber-
liğinin, ülkemizin geleceğine atılmış çok önemli 
bir kırılma noktası, önemli bir çentik olduğuna 
inanıyorum. İnşallah tüm arkadaşlarımız, sadece 
bakanlık değil, sahadaki okullardaki öğretmen-
lerimiz, okul yöneticilerimiz el ele vererek iste-
nildiği zaman nelerin başarılabileceğin topluma 
göstereceğiz. Toplumumuzun güzel haberlere 
ihtiyacı var. Güzel hikâyelere ihtiyacı var. İnşallah, 
bu yürüyüşte bu güzel hikâyeleri birlikte başara-
cağız.” 

“Matematiğin en sevilen ders olmasını isti-
yoruz”

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ko-
misyonu Üyesi, AK Parti Konya Milletvekili Orhan 
Erdem ise Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun tarihi 
bir adım olduğunu belirterek, matematik sefer-
berliği programı ile de matematik önyargısının 
kırılacağını ifade etti.

Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç da 
matematiğin en sevilen ders olması için yürütü-
len çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu 
ise “Matematik günümüze kadarki süreçte olduğu 
gibi modern dünyaya adapte olmada önemli bir 
rol oynayacaktır. Günümüzde matematik beceri-
leriyle donatılmış fertler yetiştirmek önemli hale 
gelmiştir. Matematik seferberliği kapsamında 
hedefimiz Türkçeyi konuşurken yaşam becerileri 
günlük yaşantımızda nasıl akıyorsa matematiğin 
alan becerilerini de günlük hayatla ilişkili hâle ge-
tirebilmektir.” diye konuştu.
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“Geliştirilen yeni materyaller  
eğitimde öğrenmeyi kalıcı kılıyor”
Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenle-

nen “Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Mater-
yalleri Tasarım Yarışması’nın sonuçları belli oldu. 
5 kategoride düzenlenen yarışmada onlarca ma-
teryal, eğitim öğretime katkı sağlayacak.

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
etkili öğrenmeyi daha da yaygınlaştırmak ama-
cıyla kent genelinde tasarım yarışması düzenlen-
di.

Farklı kademelerdeki kategorilerde birbirinden 
ilginç hazırlanan eğitim materyalleri, eğitimde 
daha yenilikçi, daha özgün çalışmalarla öğrenme-
nin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kent genelinde yarışmaya 85 başvuru yapıldı. 
Yapılan değerlendirme sonucunda 5 kategoride 
30 materyal, 70 puan ve üstü alarak finale yüksel-
meyi başardı.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yarışma 
hakkında değerlendirmelerde bulunarak, mater-
yallerin eğitim öğretimde yenilikçi bir etki oluştu-
racağını söyledi.

Öğrenmeyi daha kalıcı ve etkili kılmak için bu 
tür eğitim materyallerin önem taşıdığını belirten 
Telefoncu, “Ülkemizde eğitim öğretim alanında 
kullanılan materyallerin yanı sıra ek olarak yeni-
likçi, özgün ve işlevsel materyallerin üretilmesi, 
eğitimciler tarafından kullanılması, paylaşılması 
ve örnek çalışmaların ise model haline getirilerek 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu tür çalışma-
lar sayesinde başarılı örnekler eğitim öğretime 
ışık tutuyor. Burada amacımız daha etkili yöntem-
lerle öğrenmeyi kolaylaştırmak ve başarıyı artır-
maktır.” dedi.

Her eğitimcinin yenilikçi ve vizyon sahibi olması 
gerektiğini hatırlatan Telefoncu, şunları söyledi:

“Eğitim öğretim sürecinde meslektaşlarımız 
eğitim kademelerine göre birçok farklı yöntem 
ve teknikleri kullanarak müfredat programında 
yer alan konuları derslerde anlatıyorlar. Konula-
rın daha anlaşılır hale gelmesi için bazen oyun 
temelli eğlenceli etkinlikler, bazen konuların so-
mutlaştırılması, bazen de yaparak, yaşayarak öğ-
renme gibi birçok yöntem uygulanmaktadır. Dü-
zenlenen yarışma kapsamında yeni yeni görseller 
ortaya çıkmış hatta bunların bir kısmı hayatın 
içinden seçilerek geri dönüşüm malzemelerin-
den dahi tasarlanmıştır. Her bir görsel doğru ve 
etkili kullanıldığında ise öğrencilerdeki anlama 
ve kavrama kabiliyetleri gelişerek öğrenme 
daha hızlanmış olacaktır. Her bir öğretmenimiz 
standart materyaller yerine daha ilgi çekici, fark 
oluşturan, ilgi çeken materyalleri geliştirip kulla-
nabilmelidir. Öğrencilerimizin öğrenmesine katkı 
sağlayacak yenilikler üretmeliyiz.”

Telefoncu, eğitim öğretime faydalı modellerin 
her zaman destekçisi olduklarını sözlerine ekledi.
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’de 
ortaöğretimde ve yükseköğretimde kız çocukla-
rının okullaşma oranı erkek çocukların okullaşma 
oranını geçtiğini söyledi.

Bakan Özer, İstanbul’da Beyoğlu Mustafa 
Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin açılışında yaptığı 
konuşmada, sosyal devlet olarak erişimi kolaylaştır-
dıklarını belirterek, “Son 19 yılda da zaten ana odak 
eğitimdeki büyük dönüşümün ana odağı eğitimin 
önündeki engelleri kaldırmaktır. Erişim engelini 
kaldırmak, kılık kıyafetten, başörtüsünden dolayı 
eğitime erişimin önündeki engelleri kaldırmak, 
katsayı mağduriyetinden dolayı yükseköğretime 
erişimin önündeki engeli kaldırmak, okullar yapıl-
madığı için kız çocuklarının eğitime erişmediği 
bir yerde ‘kız çocukları niye eğitime gitmiyor’ diye 
sürekli suçlandığı bir ortamda okulları kurarak 
kızların eğitime erişimini sağlamak.” ifadelerini 
kullandı. 

Türkiye’de geçmişte kız çocuklarının okula eri-
şimiyle ilgili kampanyalar yapılarak muhafazakâr 
kesimin suçlandığını hatırlatan Özer,  “Kız çocukları 

niye okumuyor? Okullara niye göndermiyorlar diye. 
Okul yapacaksın ki, okula göndersin çocuğunu. 
Bakın son 19 yıldaki bu devasa dönüşümle şu 
anda Türkiye’de ortaöğretimde, yükseköğretimde 
kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocukların 
okullaşma oranını geçti. Bir sorun daha çözülmüş 
oldu. Bunlar, çok kıymetli şeyler.” dedi. 

Bir taraftan eğitimin önündeki engeller kaldırı-
lırken diğer taraftan çocukları akademik becerile-
rinin yanı sıra sanatla, kültürle, musikiyle ön plana 
çıkartan bir eğitim sistemini, tüm eğitim sisteminin 
içerisine derctmek için çaba sarf ettiklerini belirten 
Özer, “Biz sadece güzel sanat liselerinin yaygın-
laşmasını değil, güzel sanatlardaki kültür, sanatla 
ilgili etkinliklerin diğer liselerimizde, diğer okulları-
mızda olması için de çaba sarf ediyoruz ki her ilde 
bunları yapıyoruz? Bir taraftan erişimi arttırmak 
diğer taraftan o okullarımızı diğer okullarımız-
la eşleştiriyoruz. Bu öğrencilerimiz bu çevredeki 
okullarda performanslar sergileyecekler. Ve ilk kez 
artık Türk musikisini de Güzel Sanatlar Lisesi müfre-
datının içine dâhil ediyoruz.” diye konuştu.

“Kız çocuklarının  
 okullaşma oranında artış”
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Kırıkkale’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Renkli görüntülerin yaşandığı programda, öğ-
rencilerin gösterileri ilgi ile izlendi.
Millî mücadelenin sembolü olan 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. 
yılı, tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale’de de çe-
şitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Atatürk Anı-
tı’na çelenk sunumunun ardından başlayan tö-
rende etkinlikler yapan öğrencilerin gösterileri 
ilgi ile izlendi.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasından sonra Cumhuriyet ve Demok-
rasi Meydanı’nda öğrencilerin ve Kırıkkaleli 
vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Genç-
lik yürüyüşünün ardından Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk 
sunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan 
Alp tarafından günün anlam ve önemini be-
lirten konuşma yapılmasından sonra öğrenci-
lerin hazırladığı gösteriler sahne aldı. 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na 
Kırıkkaleli vatandaşların ilgisi de yüksek oldu.
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin okunması, 
tarihteki Türk devletlerinin bayrak yürüyüşü, 
sportif gösteriler, halk oyunları gösterisi, spor-
cu andının okunması gibi birçok etkinlik ya-

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
coşkusu
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pıldı. Etkinliklerdeki renkli görüntüler  ilgi ile 
izlendi.
Törenin sonunda AFAD gönüllüsü liseli öğren-
ciler tarafından düzenlenen yarışma katılım-
cılara sunuldu. Gruplar halinde yapılan çadır 
kurma yarışmasında Şehit Nebi Gündoğan 
Anadolu Lisesi, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi, 
Kırıkkale Lisesi, Özel Dünya Fen Lisesi, Osman 
Gazi Fen Lisesi öğrencileri dereceye girdi. Ya-
rışmanın ardından protokol üyeleri tarafından 
öğrencilere ödülleri verildi.
AFAD yarışmasını birinci olarak tamamlayan 
Osman Gazi Fen Lisesi öğrencilerine Kırıkkale 
Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından ödülleri 
verildi. Ödül törenin ardından Vali Tekbıyıkoğlu 
ve beraberindeki protokol üyeleri Atatürk Anıtı 
önünde sportif gösteriler yapan öğrenciler ile 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Programa, CHP Kırıkkale milletvekili Ahmet 
Önal, Garnizon Komutanı Mehmet Ali Durmuş, 
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim Keskin, Vali Yardımcısı Hacı 
Mehmet Kara, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, 
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cü-
cen, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, 
Siyasi Parti İl Başkanları, sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri, Millî Eğitim Müdürü Hayati 
Telefoncu ile diğer kurum müdürleri ile çok sa-
yıda kişi katıldı.
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Kırıkkale’de Millî Eğitim Şube Müdürü Dursun 
Karakuş Başkanlığında “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmen Gelişimi Programı (DÖGEP) kapsamında 
toplantı düzenlendi.

Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi  Konfe- 
rans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan 
Karakuş, düzenledikleri toplantıyı Millî Eğitim 
Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve 
“Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri” çerçeve-
sinde öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve 
değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak 
amacıyla gerçekleştirdiklerini  söyledi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle “Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi” prog-
ramının faaliyetleri kapsamında öğretmenlerle bir 
araya gelmekten büyük memnuniyet duydukla-
rını belirten Karakuş, “DÖGEP kapsamında, temel 
eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim ile 
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüklerine 
bağlı ilimiz genelindeki okullarda görev yapan Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik, 
Ekim-Kasım, Aralık-Ocak, Şubat-Mart, Nisan-Mayıs 
aylarında öğretmenlerimizi bilgilendirme amaçlı 
konferans, sunum ve panelden oluşan program-
larımızla ilgili bu yılın eğitim öğretim yılının son 
toplantısını gerçekleştirmiş olduk. Önümüzdeki 

dönemlerde yapacağımız toplantılarda da farklı 
konu ve konuklarla öğretmenlerimizin mesleki 
gelişimine destek vermeye devam edeceğiz. Her  
toplantıda kapsamlı değerlendirmelerde buluna- 
rak önemli kararda almış bulunmaktayız. Meslek-
taşlarımızın görüş ve önerileri sayesinde birçok 
kazanımları elde etmiş olduk.” dedi.

Karakuş, kent geneli düzenlenen sosyal okul 
projesinde 3 imam hatip ortaokulu ve 3 Anadolu 
imam hatip lisesinin sıralamada ilk 10’uncu sırada 
yer aldığını belirterek saha ziyaretine kaldığını 
sözlerine ekledi.

Toplantıda Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip 
Lisesi  Müdürü Erol Tuğ, günün anlam ve önemi 
ile ilgili konuşma, Müdür Yardımcısı Recep Karabaz 
da, okulun akademik, sosyal, kültürel, sportif faa-
liyetleri ile ilgili ve özgün çalışmalarını içeren bir 
sunum yaptı.

Toplantıya Karakuş’un yanı sıra merkez ve 
ilçelerde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi 
öğretmenleri katıldı.

Toplantı sonrasında tüm öğretmen ve yönetici-
lerin katılımı ile okulda hizmete giren edebiyat so- 
kağı, kütüphane, spor salonu ve pansiyonu ile diğer 
sosyal alanların tanıtımı yapılarak ziyaret edildi.

Öğretmenlerle mesleki gelişim toplantısı düzenlendi
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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve 
Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TDE 
ARGEM) tarafından “Dil Eğitiminde İyi Uygulama-
lar Eylem Araştırması” konferansı düzenlendi.

Millî Eğitim Bakan Yardımcıları Sadri Şensoy ve 
Petek Aşkar’ın katılımı ile İstanbul Beylikdüzü’n-
deki bir otelin salonunda düzenlenen konferans-
ta konuşan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Cihad Demirli, “Konferansın düzenlenmesinde 
desteklerini esirgemeyen başta Sayın Bakanımız 
Mahmut Özer olmak üzere Talim ve Terbiye 
Kurulu üyelerimize, merkez ve taşra teşkilatı çalı-
şanlarına şükranlarımızı arz ediyorum.” dedi.

TDE- ARGEM Koordinatör Dr. Ayhan Öztürk de, 
konferansta konuşma yaparak çalışmalarla ilgili 
katılımcılara bilgi verdi.

3 gün süren konferansta davetli olarak katılan 
Prof. Dr. Hacer Hande Uysal, “Yabancı Dilde Dil-
bilgisi Öğretimi: Doğru Bilinen Yanlışlar, Yanlış 
Bilinen Doğrular”,  hakkında, Prof. Dr. Mehmet 
Akif Kireçci “EİT Bölgesi Dillerinin Öğretiminde 
Karşılaşılan Zorluklar, Mevcut İyi Uygulamalar ve 
Çözüm Önerileri”, Doç. Dr. Tuncer Can, “3 Boyutlu 
Sanal Evrenlerde Materyal Tasarımı’’ ve Prof. Dr. 
Yasemin Kırkgöz de,  “Yenilikçi Bir Öğretmen 
Eğitimi Modeli: Okul-Üniversite İş Birliğine Dayalı 

Bir Eylem Araştırması” konularında bilgi verdi.

Öte yandan İstanbul Kartal Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencilerinden 8 dil beceri olan 11. 
sınıf öğrencisi İclâl Dağcı da, dil edinim sürecine 
ilişkin tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Uzman akademisyenlerin, öğretmenlerin ve 
öğrencilerin davetli olarak katıldığı konferans-
ta Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça ve 
Almanca branşlarında 60 iyi uygulama çalışmaları 
ele alındı.

Konferansa, Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğünü 
temsilen katılan Talim ve Terbiye Kurulu Başkan-
lığı Kırıkkale İl Temsilcisi Öner Özcan, Millî Eğitim 
Müdürü Hayati Telefoncu’yu ziyaret ederek 
kendisine konferansta görüşülen konularla ilgili 
bilgi verdi.

Uzman akademisyenlerce 6 dildeki iyi uygulamalar görüşüldü
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Kırıkkale’de “Çevreme Duyarlıyım, Değer-
lerime Sahip Çıkıyorum” projesi kapsamında 
Nokta Camii Gençlik Merkezi’nde öğrenciler-
le birlikte etkinlik düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 
imzalanan protokol ile Mehmet Varlıoğlu 
Ortaokulu ve Nuran Refik Altaş Ortaokulu 5. 
ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan 
proje kapsamında düzenlenen etkinliğe, İl 
Müftü Yardımcısı Dr. Ali Ünal,  Kırıkkale Millî 
Eğitim Şube Müdürü Dursun Karakuş, Genç-
lik ve Spor İl Müdürünü temsilen gençlik li-
deri Selçuk Yıldız, okul müdürleri, veliler ve 
öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Müftü Yardımcısı Ünal, 
“Daha sağlıklı toplumun oluşması için ge-
leceğimizin büyükleri olacak olan çocukla-
rımıza gereken yatırımı layıkıyla yapmamız 
gerekir. Geç kalmadan gayret sarf ederek, 
fedakarlık göstererek çocuklarımızı iyi yetiş-

tirmemiz, onlara güzel ahlakı kazandırmanın 
yollarını aramamız gerekir.” dedi.

Çocuklara bırakılacak en güzel mirasın gü-
zel ahlak olduğunu kaydeden Ünal, şöyle ko-
nuştu:

“Allah’a daha iyi kul olabilmek için dünya-
daki her şey amaç değil hepsi birer araçtır. Al-
lah samimiyetle yola çıkan hiçbir kulu yolda 
bırakmaz, hiçbir işini de yarıda bıraktırmaz. 
Allah evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştir-
meyi bizlere nasip eylesin. Çocuklarını genç-
lik merkezine gönderen velilere ve projenin 
uygulanmasında emeği geçenlere de teşek-
kür ederim.”

Millî Eğitim Şube Müdürü Karakuş ise, 
amaçlarının milli, ahlaki, insani, manevi ve 
kültürel değerlerine duyarlı bir gençlik yetiş-
tirmek olduğunu söyledi.

“Çevreme Duyarlıyım, 
 Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi
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Her bireyin çağın becerileriyle donanmış ol-
ması gerektiğini ve bunu da insanlığın hayrı-
na kullanması gerektiğini hatırlatan Karakuş, 
“Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerde görev 
almaları önemli kazanımlar sağlamaktadır. 
Gençlerimizin tarihiyle ve değerleriyle barışık 
yaşamaları bireylerin yetiştirilmesinde özel 
bir önem taşıyor. İlimizde 2 okulumuzdaki 48 
öğrenciyle yürütmüş olduğumuz rehberlik 
çalışmaları, akran kaynaşmaları, kültürel et-
kinlikler, değerlerle ilgili etkinlikler, gençlik 
kampları ve daha birçok şenlik ve etkinlikler 
öğrencilerimize gelecek adına önemli davra-
nışlar kazandırmaktadır.” dedi.

Etkinlikteki konuşmaların ardından şiirler 
okundu, şarkılar söylendi ve açılan stantlar 
ziyaret edildi.

Öğrencilere katılım belgelerinin verilmesi-
nin ardından cami ile gençlik merkezine ait 
sosyal alanların ziyaret ve tanıtımlarının ya-
pılmasının ardından düzenlenen etkinlik son 
buldu.
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Türkiye genelinde çeşitli kategorilerde düzenle-
nen müsabakalarda Türkiye şampiyonluğu dere-
celeri elde eden Yahşihan Şehit Hakan Yorulmaz 
Spor Lisesi öğrencileri, Kırıkkale’ye sevinç ve gurur 
yaşattı.

Yıllardır spordaki başarılarıyla bilinen okulun 
öğrencileri, bu yıl da önemli başarılar elde etmeyi 
başardı.

Okul sporları kapsamında Konya’da düzenlenen 
hokey müsabakalarına katılan öğrenciler grup 
olarak birinci olmayı başardı. Hokey grubu daha 
sonra Osmaniye’de düzenlenen final müsabaka-
larında ise rakip takımını geride bırakarak Türkiye 
şampiyonluğu derecesi elde etti.

Kayseri’de düzenlenen Türkiye atletizm finalle-
rinde 300 metre engelli koşusunda Enes Mert Tür-
kiye üçüncüsü oldu.

Boks şampiyonasında Berat Civelek Türkiye 
şampiyonu, Özkan Boyter Türkiye 2’ncisi  ve Koray 
Sarıaydın ise Türkiye 3’ncüsü oldu.

Öte yandan halter müsabakalarında da Mersiye 
Dönmez 80 kilogramda Türkiye 3’ncüsü oldu.

Elde edilen başarılarda millî eğitim camiası ve 
kent genelinde Kırıkkalelilere büyük sevinç ve 
coşku yaşatan öğrenciler, Yahşihan İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Haluk Özdemir, Okul Müdürü İbrahim 
Tarım ve gençlerin başarıya ulaşmalarında büyük 
emekleri olan öğretmen antrenörlerle birlikte İl 
Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu’nun misafiri 
oldular.

Öğrencilerin coşkusuna ortak olan Telefoncu, 
sporcu öğrencilerle yakından ilgilendi, gençlerle 
doyasıya sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Telefoncu, hiçbir 
başarının tesadüfi olmadığını gelinen noktada 
okuldaki özverili çalışmaların meyvesini Kırıkkale 
olarak aldıklarını söyledi.

Sporun her bireyin hayatında vazgeçilmez bir 
parça olduğunu hatırlatan Telefoncu, “Gençleri-
mizin Türkiye genlindeki şampiyonluk dereceleri 
dolayısıyla büyük sevinç yaşadık. Buradan sevgili 
öğrencilerimizi bir bir tebrik ediyorum. Ayrıca okul 
idaremize ve öğrencilerimizin yetişmesinde büyük 
emekleri olan öğretmenlerimize ve antrenörleri-
mize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarılar kat-
lanarak devam etsin istiyorum.” dedi.

Şampiyonları yetiştiren okulun başarısı kente sevinç yaşattı
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Kırıkkale´de bir lisede hayata geçirilen proje 
kapsamında elektrik enerjisinin yüzde 100´e 
yakını güneşten karşılanıyor.

“Türkiye´deki Kamu Binalarında Enerji Verim-
liliği” projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy 
Anadolu Lisesinde kurulan sistemle okulun 
elektrik tüketiminin yüzde 100´e yakını güneşten 
karşılanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı ile Alman Uluslararası İş 
Birliği Kurumunca yürütülen proje kapsamında 
2019 yılında Türkiye’de ilk olarak Kırıkkale’deki 
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde başlatı-
lan çalışmalarla, Türkiye ve Almanya´dan teknik 
uzmanların oluşturduğu uluslararası ekiple 
sistem kurularak çalışır hale getirildi.

Lavabolara sensörlü musluklar takıldı, sınıflara 
hava kalitesini ölçen cihazlar yerleştirildi.

Proje kapsamında 2021 yılı nisan ayından 
itibaren elektrik üretmeye başlayan okulda, 
2021́ de 60 bin kilovat elektrik üretimi gerçekleş-
tirildi.

Okul 2021-2022 yılından itibaren “Türkiye´deki 
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesi kap-
samında yenilenerek yüksek standartlı kamu 
binası haline dönüştürüldü.

Proje ile elektrik, su ve doğal gaz tüketim takibi, 

iç hava kalitesinin ölçülmesi, kişi başı tüketim 
sarfiyatlarının hesaplanması ve raporlanması 
yapılabilmekte.

Sistem sayesinde özellikle yaz döneminde 
elektrik tüketimi yüzde 100, kış döneminde ise 
yüzde 90´nın üzerinde karşılanmakta. Okulun 
yaz döneminde elektrik faturası sıfır denilecek 
seviyede.

Küresel ölçekte iklim değişikliğine karşı etki 
sağlama amacıyla gerçekleştirilen projeyle, Tür-
kiye´de sürdürülebilir ekonomik ve teknolojik 
kalkınmanın bir parçası olarak kamu binalarında 
enerji verimliliğinin daha da artırılması hedefle-
niyor.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu yaptığı 
açıklamada, “Bu çalışma kamu kurumlarında 
enerji verimliliği projesi kapsamında yürütülen 
bir çalışma. Türkiye´de ilk yürütülen çalışma 
okumuzda gerçekleştirildi. Okulun çatısına 146 
panel yerleştirildi. Günlük yaklaşık 350-360 
kilovat üretim elde etmekteyiz. Yıllık da yaklaşık 
60 bin kilovat üretim sağlamaktayız. Yazın bu 
okulumuzun yaklaşık yüzde 100 enerjisini bu 
şekilde elde etmekteyiz. Kışın ise bu yaklaşık 
yüzde 90 düzeylerine çıkmakta. Bu çalışma gerek 
ilimizde gerekse Türkiye´de tüm okullarımızda, 
eğitim kurumlarımızda yaygınlaştırmak için çaba 
gösteriyoruz.” diye konuştu.

Yüksek standartlı okulun enerjisi güneşten karşılanıyor
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Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenle-
nen “Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Mater-
yalleri Tasarım Yarışması’nın sonuçları belli oldu. 
5 kategoride düzenlenen yarışmada onlarca ma-
teryal, eğitim öğretime katkı sağlayacak.

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
etkili öğrenmeyi daha da yaygınlaştırmak amacıy-
la kent genelinde tasarım yarışması düzenlendi.

Farklı kademelerdeki kategorilerde birbirinden 
ilginç hazırlanan eğitim materyalleri, eğitimde 
daha yenilikçi, daha özgün çalışmalarla öğrenme-
nin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kent genelinde yarışmaya 86 başvuru yapıldı. 
Yapılan değerlendirme sonucunda 5 kategoride 
30 materyal, 70 puan ve üstü puan alarak finale 
yükselmeyi başardı.

Finale yükselen çalışmalar, kent meydanında 
düzenlenen sergide seçici kurul ve ziyaretçilerin 
beğenisine sunuldu. Yapılan değerlendirme so-
nucunda özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortao-
kul ve lise kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü 
olan materyaller belirlendi.

Dereceye girenlerin ödülleri ise Kırıkkale Valiliği 
Konferans Salonu’nda düzenlenen törenin ardın-
dan sahiplerine verildi.

Programda seçici kurul üyesi Prof. Dr. Veli 
Toptaş, proje koordinatörü Osman Emre Delice 
tarafından konuşmalar yapıldı.

Öte yandan kategorilerde dereceye giren ma-
teryallerin sahibi öğretmenler de tasarlamış ol-
dukları materyallerle ilgili sunumlar yaptı.

Kategorilere göre dereceye giren öğretmenler 
ve materyalleri ise şu şekilde belirlendi:

Özel eğitim kategorisi birincisi “Kelime Fırılda-
ğı” isimli materyaliyle Mehmet Işıtan Özel Eğitim 
Uygulama Merkezi öğretmeni Alperen Bulut.

Özel eğitim kategorisi ikincisi “Taşınabilir Lava- 
bo” isimli materyaliyle Mustafa Kemal İlkokulu 
öğretmenleri Hande Bağbur Akil Ve Tuncay Kılınç.

Özel eğitim kategorisi üçüncüsü “Masa Tenisi 
Antrenman Robotu” isimli materyaliyle Adnan 
Şener Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni 
Sümeyye Gülnihal Bolat.

Okul öncesi kategorisi birincisi “Kültürünü 
Kodla, Keşfet” isimli materyaliyle Kızılırmak Şehit 
Volkan Pilavcı Anaokulu öğretmeni Sümeyra 
Dilsiz.

Okul öncesi kategorisi ikincisi “Kodd 2 Elle” 
isimli materyaliyle Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı 

 Etkili öğretim materyali tasarlayan  
  öğretmenler ödüllendirildi
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Anaokulu öğretmeni Rabia Yıldırım.

Okul öncesi kategorisi üçüncüsü “Güneş Siste-
mi” isimli materyaliyle Şehit Mustafa Nohut Ana-
okulu öğretmeni Sevcan Altıntaş.

 İlkokul kategorisi birincisi “Yu-Bor” isimli ma-
teryaliyle TOKİ Şehit Nazir Elitok İlkokulu öğret-
meni Kübra Acar.

İlkokul kategorisi ikincisi “Bul Buluştur, Tak Ta-
kıştır” isimli materyaliyle Hasan Ali Yücel İlkokulu 
öğretmeni Füsun Özçelik Güney ve Alper Boyraz.

İlkokul kategorisi üçüncüsü “Vur, Bul, Bil, Oyna” 
isimli materyaliyle Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim 
Sanat Merkezi öğretmeni Turgut Akıncı.

Ortaokul kategorisi birincisi “Learning Fun With 
My Pinball” isimli materyaliyle Hüseyin Özenen 
Ortaokulu öğretmeni Sinan Topçu.

Ortaokul kategorisi ikincisi “Üçgenmatik isimli 
materyaliyle Şehitler Ortaokulu öğretmeni Uğur 
Kırmızıgül.

Ortaokul kategorisi üçüncüsü “Keyako” isimli 
materyaliyle Atatürk MTAL Öğretmeni Nurcan 
Akbaş.

Lise kategorisi birincisi “Tarih Piramidi” isimli 
materyaliyle Atatürk MTAL öğretmeni Yeşim 
Yılmaz.

Lise kategorisi ikincisi “Kopet (Konuşan Periyo-
dik Cetvel)” isimli materyaliyle Kırıkkale MTAL öğ-
retmeni Ayşe Dilek Harmankaya.

Lise kategorisi üçüncüsü “Eğitsel Bilgisayar 
Oyunları Atayolu-Riziko Tarih” isimli materyaliyle 
Ali Şen İğde MTAL ve Gülbeyaz Sümer MTAL öğ-
retmenleri Okan Aydoğan ve Musa Kirazlı oldu.

Programın ardından açıklama yapan Millî 
Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, düzenle-
nen etkinlik sayesinde eğitime önemli kazanımlar 
sağlandığını söyledi.

Program, Müdür Yardımcısı Aygün’ün yanı sıra 
Şube Müdürleri Fatih Yıldırım, Ali Özdemir, Gül-
nihan Akyürek, Ahmet İyidil ile Dursun Karakuş 
tarafından dereceye girenlere ödüllerin verilme-
sinin ardından son buldu.
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Millî Eğitim Bakanlığı okuma becerilerinin de-
ğerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik okuma 
metinleri ve sorularını öğrenciler ile buluşturuyor.

3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine yaş gruplarına uy-
gun şekilde düzenlenmiş metinler hem öğrenci-
ler hem de öğretmenler tarafından büyük beğe-
ni topladı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya iliş-
kin yaptığı açıklamada: “Türkçe’nin dört temel 
dil becerisinden daha çok anlama ile ilişkili olan 
okuma becerilerinin değerlendirilmesi ve geliş-
tirilmesine yönelik 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerini 
kapsayacak şekilde bir çalışma başlatıldı. Okuma 
becerisinin, dinleme/izleme, konuşma ve yazma 
gibi diğer dil becerilerini de doğrudan etkilediği 
göz önüne alındığında etkin bir okuma becerisi 
geliştirmenin önemi daha da çok ortaya çıkıyor. 
Bununla birlikte bireylerin akademik, bilişsel ve 
duyuşsal gelişimi açısından da okuma becerisi 
yadsınamaz bir etkiye sahip. Öğrencilerin ilkokul 
1. sınıfı bitirdiklerinde edindikleri okuryazarlık 
düzeyi okuma sürecinin en temel düzeyi ancak 
bu düzeyin sürekli geliştirilmesi ve okumanın 
niteliğinin artırılması, bireylerin okuduklarından 
anlam çıkarıp farklı bakış açılarıyla değerlendir-
me yapabilmeleri için çok önemli. Bu durum, ge-
rek öğrencilerin akademik başarılarının gerekse 
sosyal yaşama katılımlarının artmasına destek 
oluyor. Bu hususta yapılacak çalışmalara ne ka-
dar erken başlanırsa bireylerin okuma süreci 
içerisinde o derece aktif rol alması sağlanabilir.” 
ifadelerini kullandı.

Farklı metin türleri ve puanlama kılavuzu
Bakan Özer, öğrencilerin okuma beceri dü-

zeylerinin öğretmenleri tarafından tespit edilip 
geliştirilebilmesi amacıyla yürütülen çalışma 
kapsamında farklı türlere göre oluşturulmuş me-
tinler ve bu metinlerle ilgili soru hazırlama çalış-
malarının sınıf ve Türkçe öğretmenleri tarafından 
büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Özer, 

çalışma kapsamında hikâye, masal gibi edebî 
metin türünde ve bilimsel ya da biyografi gibi 
bilgilendirici türde hazırlanan metinlerin zen-
ginleştirilmiş resim ve çizimlerle desteklendiğini 
söyleyerek “Dünyada artık üst düzey düşünme 
ve akıl yürütme gerektiren, karmaşık durumlar 
içeren, yeri geldiğinde bilgi ve becerilerini yeni 
bir duruma aktarmasını barındıran işlemlere açık 
bireyler yetiştirmek odak noktasına alınıyor. Bi-
zim çalışmamız da bu konuda destek olabilecek 
soru ve metinler içeriyor. Metinler üzerinden öğ-
rencilerin okuma becerisinin değerlendirilebile-
ceği çoktan seçmeli, çoklu seçim ve öğrencilere 
kendi cevabını oluşturabilme imkânı veren açık 
uçlu sorular oluşturuldu. Ayrıca çoktan seçmeli 
ve çoklu seçim soruların cevap anahtarı ile açık 
uçlu maddelerin puanlama kılavuzu da hazırlan-
dı.” dedi.

Okuma becerilerinin geliştirilmesi için hazır-
lanan metinler, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 
başında 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine basılı olarak 
ulaştırılacak

İlk etapta 4. sınıf düzeyine yönelik hazırlanmış 
metinlerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında 
basılı ve ücretsiz olarak öğrencilere iletildiğini be-
lirten Millî Eğitim Bakanı Özer,  geçtiğimiz ekim 
ayından itibaren de dijital ortamda öğrenciler ve 
öğretmenlerin çalışmalarına destek olarak sunu-
lan 3 ve 5. sınıf düzeyindeki bu çalışmanın 2022-
2023 eğitim öğretim yılı başında da basılı olarak 
öğrencilere ulaştırılacağını söyledi.

Çalışmanın kapsamı genişletilecek
Bir süreci başlattıklarında sonucuna ilişkin sa-

hadan gelen dönütlere büyük önem verdiklerini 
ifade eden Bakan Özer, “Bu çalışmamız da öğren-
ci ve öğretmenler tarafından beğeni topladı. Bu 
durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz, bu 
yoğun emeği diğer sınıf düzeylerine de aktarıp 
çalışmanın kapsamını genişleteceğiz.” dedi.

  “Öğrencilerin okuma becerileri artırılıyor”
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Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu yılın ilk 
5 ayında açılan çeşitli alanlardaki kurslarda kent 
genelinde 20 bin 124 kursiyere eğitim verdiklerini 
açıkladı.

Kırıkkale’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkin-
likleri kapsamında program düzenlendi.

Programda konuşan Telefoncu, bu yıl ikincisi 
düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsa-
mında Türkiye genelinde ve Kırıkkale’de pek çok 
etkinliklerin düzenlendiğini hatırlattı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerine  
önemli desteklerin verildiğini belirten Telefoncu, 
“Etkinlikler kapsamında öğrenme fırsatları hak- 
kında halkı bilgilendiren, aydınlatan, öğrenmeyi 
teşvik eden sanatsal ve kültürel gösteriler içeren 
ve bu kültürün geliştirilmesi ve tanıtılması  ve yay-
gınlaştırılması amacıyla bu yıl ikinci kez kutlama-
lar yapılmaktadır. Hayat Boyu Öğrenme Haftası 
ilimizde de il ve ilçe merkezleri, millî eğitim mü- 
dürlükleri tarafından organize edilmekte, 9 halk 
eğitimi merkezi ile birlikte coşku ile kutlanmak-
tadır.” dedi.

Yılın ilk 5 ayında 708 kurs açtıklarını belirten Te- 
lefoncu şöyle konuştu:

“İlimizde yaygın eğitim faaliyetleri 9 halk eği- 
timi merkezinde, 9 kurum müdürü, 10 müdür 
yardımcısı, 40 kadrolu öğretmenimiz, 195 ücretli 
usta öğreticimiz ve 11 destek eğitim personeli-
miz tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm okul 
ve resmi okullar başta olmak üzere tüm kurum-
larımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla yapılan 

protokoller gereği tahsis edilen mekanlarda kurs 
faaliyetleri hızla devam etmektedir. Yaygın eğitim 
faaliyetlerimizin ilimizde son 5 yılki istatistiklerine 
baktığımızda 2018 yılında bin 322 kursumuzda 26 
bin 652 kursiyerimiz eğitim gördü. 2019 yılında 
bu sayı bin 521 kurs olarak ve 29 bin 662 kursiyer 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 2020 ve 2021 yılında 
pandemi döneminde sayılarımız düştü. Ancak 
2022 yılına hızlı bir giriş yaptık. İlk 5 ay itibariyle 
708 kursumuz açılmış bunlardan 20 bin 124 kursi-
yerimize eğitim vermeye devam ediyoruz. Bakan-
lığımızın hedefi her ilde her ay toplam nüfusun, 
il nüfusunun yüzde birine yaygın eğitim kapsa-
mında eğitim vermektir. Bakanlığımızın hedefi 
bu. İlimizde de ayda yüzde bir olmak üzere yıllık 
yüzde 12 hedefini koyduk. Ancak bu hedefimiz 
yüzde 15 olarak yeniledik. Hızla bu hedefimize 
ulaşmaya devam ediyoruz.”

Telefoncu, kursların gerçekleştirilmesinde des- 
tek veren paydaş kurumlar ile eğitim gören tüm 
kursiyere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından  
hazırlanan halk oyunları gösterisi, eskrim göste- 
risi, ve halter gösterisi düzenlendi.

Gösterilerin ardından kursiyerler tarafından hazı- 
rlanan renkli görüntülerin olduğu resim sergisi-
nin de açılışı yapıldı.

Telefoncu ve beraberindeki heyet, sergiyi geze- 
rek emeği geçenlere teşekkür etti. 

Sergiye, protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda 
kişi katıldı.

“İlk 5 ayda 20 bin kursiyerimize eğitim verdik”
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Kırıkkale’de “Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele” 
seferberliği kapsamında farkındalık oluştur-
mak amacıyla “Dünyayı Ekrana Sığdırma” temalı 
ilköğretim okullarına yönelik doğa yürüyüşü ve 
uçurtma şenliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bağımlılık-
la Mücadele Yüksek Kurulu’nda (BMYK) alınan 
kararlar doğrultusunda toplumun tüm kesim-
lerinin katılımıyla yurt genelinde bağımlılıkla 
mücadele seferberliği başlatıldı. 

Bu kapsamda uyuşturucu, sigara, nargile, alkol 
ve dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık 
oluşturmak amacıyla Kırıkkale kent genelinde de 
çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kent Ormanı’nda düzenlenen ilköğretim 
okulları doğa yürüyüşü ve uçurtma şenliği, öğren-
ciler tarafından büyük ilgi gördü. Çok sayıdaki 
ilköğretim öğrencisi aileleri ve öğretmenleriyle 
birlikte alana geldikten sonra hep birlikte doğa 
yürüyüşü yaptı. Etkinlik kapsamında toplumdaki 
her türden bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla 
aynı anda havaya salınan onlarca uçurtmalar, 
renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlikte konuşma yapan Millî Eğitim Müdür 
Yardımcısı Hamza Aygün, çocukların yarınların 
büyükleri olduğunu ve onların yaşanabilecek 

tüm olumsuzluklardan korunması gerektiğini 
hatırlatarak, “Dünyayı Ekrana Sığdırma’ sloga-
nıyla düzenlemiş olduğumuz uçurtma şenliği ve 
doğa yürüyüşünde öğrencilerle birlikte doğada 
olmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. 
Teknoloji ve bilgisayar, hayatımızın büyük bir 
kısmını kapsamaya başladı. Bizler istiyoruz ki 
gençleri çocukluk yıllarında yaşadığımız gibi 
doğa ile iç içe olmalarını arzu ediyoruz.” dedi.

Doğadaki temiz havanın teneffüs edilmesiy-
le bireylerin sağlıklı bünyeye sahip olacaklarını 
belirten Aygün, şöyle konuştu:

“Millî Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde 
yapılan bu etkinlikle öğrencilerimizi doğanın 
o eşsiz manzarasıyla, havasıyla ve renkleriyle 
buluşturduk. Bu sayede diğer okullardaki öğren-
cilerle de akran arkadaşlıkları kurulmuş oldu. 
Bugün Güzel bir anı, güzel bir hatıra, coşkulu bir 
gün geçirdik. Düzenlediğimiz etkinlikle aslında 
hedefimize ulaşmış olduk. Bu uçurtma şenliği ile 
bağımlılık konusuna dikkat çekmek, kaynaşmaya, 
tanışmaya, stres atmaya vesile olmak istedik. Bu 
sayede çocuklar, mutlu ve huzurlu güzel bir gün 
geçirdiler.”

Aygün, yıl içinde okullardaki çeşitli kademelere 
yönelik bu tür etkinliklerin belirlenen takvim doğ-

“Bağımlılığa dikkat çekmek için 
uçurtma şenliği düzenlendi”
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rultusunda devam edeceğini sözlerine ekledi.

Öğrenciler ormandaki açık alanda uçurtma-
larını uçurdu. Bazı öğrencilere öğretmenleri ve 
aileleri de yardımcı oldu. 

Bazı öğrenciler uçurtmasını metrelerce yükseğe 
uçurmasıyla büyük sevinç yaşadı. Uçuramayanlar 
ise rüzgarın daha da kuvvetli esmesini bekledi.

Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
Kırıkkale Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Em- 
niyet Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu, Yeşilay, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen et- 
kinlikler sayesinde kentte büyük ses getirerek 
binlerce gence ve öğrenciye ulaşılmış oldu.

Şenliğe, Aygün’ün yanı sıra Şube Müdürleri 
Fatih Yıldırım ve Metin Demir ile öğretmenler, ve- 
liler ve vatandaşlar da eşlik etti.



 

32 Kültür-Eğitim Dergisi                           Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü  Temmuz 2022

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Millî 
Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran’da gerçekleş-
tirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili 
toplantı düzenledi.

Halk Eğitimi Merkezinin Konferans Salonu’n-
da okul müdürleriyle düzenlenen bilgilendirme 
toplantısı sonrasında açıklama yapan Telefoncu, 
sınavın yapılacağı tarih olan 5 Haziran günü ve 
öncesine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığı-
nı belirterek sınava hazır olduklarını söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımla-
nan kılavuzla resmî ve özel ortaokullar, imam 
hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 
8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin 
fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, 
mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu 
teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla 
yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslar açık-
lanarak okullara duyurusu yapıldı.

Millî Eğitim Müdürü Telefoncu okullarda öğren-
cileri ve velileri bu konuda detaylıca bilgilendir-
diklerini belirterek, sınava sayılı günler kaldığını 
hatırlattı.

Telefoncu, öğrencilerin sınav salonuna alınırken 
stres ve heyecan yaşamamaları için uymaları 

gereken kuralların olduğunu, bu konuda da veli 
desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öğrencilerin cep telefonu ya da diğer iletişim 
araçları ile sınav binalarına girmelerinin kesinlikle 
yasak olduğunu bir kez daha hatırlatan Telefoncu, 
“LGS sınavına kent merkezinde 2 bin 760 öğrenci, 
ilçelerde ise 693 öğrenci olmak üzere toplamda 
3 bin 453 öğrenci sınava girecek. Sınav yerleri 
olarak da il merkezinde 37, ilçelerde 25 olmak 
üzere toplamda 62 ortaokulda sınav gerçekleşti-
rilecek. Sınavın sağlıklı şekilde yapılabilmesi için 
her öğrencimizin bakanlığımız tarafından yayım-
lanan kılavuzdaki esaslara uyma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Bizler okul idaresi olarak süreç 
içinde öğrencilerimizi ve velilerimizi bu konuda 
her detay konusunda bilgilendirdik.” dedi.

LGS sınav detayları konusunda da bilgiler veren 
Telefoncu şunları söyledi:

“5 Haziran 2022 Pazar günü tüm sınav merkezle-
rinde Türkiye saati ile birinci oturum saat 09.30’da, 
ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Merkezi 
sınavda birinci oturum 50 soruluk sözel alandan 
oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci oturum ise 
40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi ise 
80 dakika olacak. Öğrencilere birinci oturumda, 

“LGS sınavına 
girecek öğrencilerimiz için her detayı görüştük”
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8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürk-
çülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, 
ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri 
derslerinden sorular yöneltilecek.”

Öğrencilerin sınav salonlarına bandajı çıkarılmış 
şeffaf pet şişede su getirebileceklerini kaydeden 
Telefoncu, diğer hususları ise şu şekilde açıkladı:

“Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerle-
rinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta 
veya engellilere ait cihazlar işitme cihazı, insülin 
pompası, şeker ölçümü cihazı ve benzeri hariç, 
çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, 
bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile 

depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz 
iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, 
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her 
türlü elektronik veya mekanik cihazlar, databank, 
sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, bot 
vb. doküman, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, 
delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmaya-
caktır. Bir mağduriyet yaşanmaması için özellikle 
de velilerimizin bu konuda daha çok hassasiyet 
göstererek öğrencilerimize yardımcı olmalarını 
arzu ediyoruz.”

Telefoncu, sınava girecek tüm öğrencilere 
şimdiden başarılar dilediklerini sözlerine ekledi.
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Mü-
dürlüğünce düzenlenen “İmam Hatipler Yarışı-
yor” mesleki bilgi yarışması sonuçları belli oldu.

Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören 
öğrencilerin millî eğitimin genel amaçları doğ-
rultusunda meslek dersleri kazanımlarını des-
teklemek, mesleki bilgilerini ortaya koymalarını 
sağlamak ve öğrencilerin sosyal gelişimlerini 
desteklemek amacıyla Türkiye geneli çevrim içi 
olarak “İmam Hatipler Yarışıyor” mesleki bilgi ya-
rışması düzenlendi.

Kırıkkale Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencileri, il geneli elde etmiş 
oldukları derecenin ardından bölge finaline katıl-
dı. Birinci bölgede yarışan öğrenciler, 13 il arasın-
da düzenlenen final yarışmasında bölge ikincisi 
oldu.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, çalış-
malarından dolayı Okul Müdürü Selma Nezir ve 
yarışmaya giren öğrencileri tebrik ederek daha 
yüksek başarılar beklediğini belirtti.

Yarışmaların öğrencilerde yeni bir heyecan 
oluşturduğunu belirten Telefoncu, “Okullarımız-
da farklı kademlere yönelik yerel ve Türkiye geneli 
çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir. Burada ama-
cımız 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 bulunmaktır. Bu 
tür etkinlikler sayesinden öğrencilerimizde yeni-
den bir motivasyon ve konu tekrarı olmaktadır. 
Yarışmanın düzenlenmesinde emeği genlere ayrı 
ayrı teşekkür eder, tüm öğrencilerimizden daha 
yüksek başarılar elde etmelerini arzu ediyorum.” 
dedi.

Din Öğretimi Şube Müdürü Dursun Karakuş 
da, düzenlenen mesleki bilgi yarışması sayesinde 
öğrencilere mesleki olarak birçok konuda soru 
yöneltildiğini belirterek, öğrencilerin bu sayede 
eksik bilgilerini tamamlama fırsatı bulduklarını 
kaydetti.

İmam hatip öğrencileri başarı getirdi
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Kırıkkale’de bir anaokulu öncülüğünde hazır-
lanan proje kapsamında 81 anaokulu öğrencileri 
tarafından atık malzemelerden yapılan resimler, 
Kırıkkale’de bir araya getirilerek sergi oluşturuldu.

Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu koor-
dinatörlüğünde anaokulu öğrencileri tarafından 
“Minik Ellerden Büyük Türkiye” ulusal projesi kap-
samında hazırlanan resimler, Kırıkkale’de açılan 
sergide bir araya getirildi.

Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu tara-
fından 81 il ile koordine olarak her ilin kendi 
kültürünü, doğa güzelliklerini ile yaşadıkları 
kentlerin sembol noktalarını çeşitli atık malze-
meler kullanarak kumaşlar üzerine resmetmeleri 
istendi. 81 ilden gelen resimler uç uca eklenerek 
Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan sevgi 
yolunda sergiye dönüştü.

Serginin açılışına, Kırıkkale Millî Eğitim Müdürü 
Hayati Telefoncu ile çok sayıda eğitim yöneticisi, 
öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Renkli görüntülerin yer aldığı sergi, ziyaretçiler 
tarafından ilgi ile ziyaret edildi.

Millî Eğitim Müdürü Telefoncu serginin açılışın-
da yaptığı konuşmada, “Bugün burada ülkemizin 
dört bir yanından gelen değerleri görüyoruz. 
Anaokulu öğrencileri yaşadıkları şehirleri kendi-
lerince o minik yürekleriyle anlatmaya çalışmış-
lar. Çok özel ve bir o kadar da sevimli çalışmalar 
var. Ülkemizin dört bir yanından gelen bu güzel 
çalışmaları yapan öğrencilerimizi yürekten kutlu-
yorum.” dedi.

Resim çalışmalarında atık malzemelerin de de- 
ğerlendirildiğine dikkat çeken Telefoncu, şöyle 
konuştu:

“81 ilden gelen çalışmalarda öğrencilerimiz 
atık materyalleri kullanarak birbirinden güzel ve 
renkte çalışmalar yapmışlar. Her ilin resimlerini 
incelediğimizde o ile ait en sembol noktalar ile 
tarihi güzelleri, doğa güzelliklerini de bu çalışma-
lar sayesinde yeniden hatırlama fırsatımız oldu. 
Her şeyden önce bu tür etkinlikler sayesinde 
çocuklar yaşadıkları illerin kültürel değerlerini, 
tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini tanımış 
oluyorlar. Böylece Türkiye’yi küçük yaşlarda 
çocuklarımıza tanıtmış oluyoruz. Emeği geçen 
herkese ve görev alan arkadaşlarımıza da özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.”

Projenin detaylarıyla ilgili bilgiler veren Okul 
Müdürü Hatice Özdemir ise, “Bulunduğumuz 
yeri, çevremizi çocuklara nasıl tanıtabiliriz, illeri-
mizin değerlerini onlara nasıl verebiliriz fikrinden 
yola çıkarak bu projeye başladık. Öğrencilerin bu 
yaşlarda bütün Türkiye’yi tanımaları gerektiğini 
düşündük. 81 ile resmi yazılarımızı göndererek bu 
projeyi anlattık ve kendi bulundukları ilin tarihi 
değerlerini, kültürel değerlerini bizlere bir met-
rekarelik kumaş üzerinde anlatmalarını istedik. 
Burada atık materyalleri kullanmalarını önerdik. 
Belli sürecin sonunda bütün illerden kargo ile 
okulumuza gelen ürünler bir araya getirildi ve 
sergilendi. Bundan sonraki aşamada sergi paket-
lenerek diğer illere gönderilecek ve bu sergi her 
ilde tekrarlanacak.” şeklinde konuştu.

Öte yandan sergi açılışında anaokulu öğrencile-
ri tarafından yöresel müzik gösterileri de yapıldı.

Minik eller  
  Türkiye’nin değerlerini Kırıkkale’de buluşturdu
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Kırıkkale’de Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 
Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) ve Kı-
rıkkale Belediyesi iş birliği ile “Yaza Merhaba Kü-
çükler 2. Spor Şenliği” düzenlendi. Şenliğe yakla-
şık 2 bin sporcu öğrenci katıldı.

Kent genlindeki çeşitli dallardaki sporcu öğ-
renciler Cumhuriyet Meydanı’nda toplantı. Bir 
süre şehir yürüyüşü yapan sporcular, daha sonra 
Büyük Şehir Parkı’ndaki alana geldi. Buradaki 
tören saygı duruşu ev İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla başladı.

Törende konuşma yapan Kırıkkale Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Hamza Güneş, şenlik dolayısıyla 
kentte adeta coşku yaşandığını söyledi.

Gençlerdeki heyecanın kendisini çok mutlu et-
tiğini belirten Güneş, “Burada coşkulu bir genç-
lik var. Her şeyi yapmak ve başarmak isteyen bir 
gençlik, bir nesil var. Kurumum ve şahsım sizle-
rin gelişimi için, sizlerin daha nitelikli daha güçlü 
daha olgun ve geleceğe emin adımlarla ilerlemek 
için çalışacağımı, kurumumuzun bütün imkanla-
rını sizler için seferber edeceğimizi bilmenizi is-
terim. Sevgili gençlerimiz sizlerin mücadelesi çok 
önemli. Sizlerden spor yapmaya devam etmenizi 
istiyorum. Bu coşku hiç bitmesin, bu gayret hiç 
bitmesin. Bu azim hiç bitmesin istiyorum. Birlikte 
daha güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. 
Sizleri sporcu olduğunuz için ve spor yaptığınız 

için tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün ise, 
bireylerdeki spor alışkanlığının daha erken yaş-
larda kazandırılması gerektiğini ve erken yaşlarda 
yapılan sporun bedensel ve zihinsel gelişim sağ-
ladığını söyledi.

Çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve akade-
mik gelişimlerini desteklemek amacıyla, kentte 
çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan 
Aygün, bu yıl spor şenliğinin ikincisini düzenle-
diklerini belirtti.

Sporun bir yaşam tarzı haline gelmesi gerekti-
ğine dikkat çeken Aygün, şöyle konuştu:

“Sporsuz yaşam sağlıksız, moral ve motivas-
yonun düşük seyrettiği bir yaşamdır. Her bireyin 
sporu hayatının ortasına koyması gerektiğine ina-
nıyorum. Sporu bir yaşam biçimi hâline getirmek 
ancak spora erken yaşlarda başlamakla mümkün-
dür. Erken yaşta spora başlamanın, çocuklarımızın 
hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri açısından 
önemli avantajları vardır. Çocuklarımıza düzenli 
spor alışkanlığı kazandırmamız sağlıklı bir nesle 
sahip olmamız demektir.”

Aygün, öğrencileri sporla buluşturmanın mesu-
liyetini taşıdıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin hayat rutinlerine sportif fa-
aliyetlerini yerleştirebilmek için bu ve benzeri 
şenliklerin teşvik edici olduğunu söylemeliyim. 

Gençlerimizin bu heyecanı ve coşkusu hiç bitmesin
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Çünkü spor yapmanın pek çok faydasının yanı 
sıra bireyi günlük yaşamında da mutlu olmasına 
katkı sağlamaktadır. Yarınlarımızın teminatı olan 
gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi bizim en 
büyük görevimizdir. Sporla yaşayan, sporu yaşam 
kültürü hâline getiren bir nesil yetiştirmek için bu 
yolda sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz. 
Sporun birleştirici ruhu ile gençlerimiz sportif 
müsabakalarda mücadele azmini ve yarışma he-
yecanını yaşarken aynı zamanda yeni dost ve ar-
kadaş edinme fırsatı da buluyorlar. Öğrencilerin 
yaşadıkları sevinç ve mutluluk  hepimize huzur 
vermektedir. Şenliğimiz aynı zamanda Atatürk’ün 
hedeflediği sporla, sanatla, bilimle iç içe bir ülke 
olabilmek adına bir adım daha atılması anlamına 
da geliyor.”

Her öğrencinin istediği ve yetenekli olduğu bir 
spor dalı ile ilgilenmeleri gerektiğinin altını çizen 
Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler her fırsatta geleceğimiz olan gençlerimi-
ze yatırım yapıyoruz. Yerel yönetimler ve kamu 
kurumlarının beraber çalıştığı böylesi güzel 
projelerin hayata geçirilmesi ve devamlılığının 

sağlanması ülkemizin geleceğinin daha umutlu, 
daha güzel olması demektir. Bu vesileyle spor 
şenliğine emeği geçen, katkısı olan herkese te-
şekkür ediyor, ‘sağlıklı nesil sporla mümkündür’ 
diyerek şenliğimizin güzel geçmesini temenni 
ediyorum.”

Konuşmaların ardından çeşitli alanlarda dere-
ceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Daha sonra protokol üyelerinin topa ilk vuruşu 
ile spor şenliği başladı. Alanda kurulan parkurlar-
da sporcular hem maç yaptı hem de doyasıya eğ-
lenerek coşku ve sevinç yaşadı.

Şenliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Güneş ile 
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Aygün’ün yanı 
sıra ASKF Başkanı Sırrı Zengin, TUGVA İl Temsil-
cisi Çağrı Parlak, okul müdürleri, öğrenmenler ve 
yaklaşık 2 bin sporcu öğrenci katıldı.

Şenlik, 20 Haziran tarihine kadar voleybol, 
futbol, atletizm ve oryantiring dallarında dü-
zenlenecek olan çeşitli etkinliklerle kutlanmaya 
devam edecek.
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2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu itibariy-
le Şehit Nazir Elitok İlkokulunda karne dağıtım 
töreni düzenlendi.

Öğrenciler törene katılan Vali Bülent Tekbıyı-
koğlu ve Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu’yu 
ellerinde çiçeklerle karşıladı.

Okulda karne dağıtımı öncesinde anasınıfı öğ-
rencileri tarafından özel kıyafetleriyle birlikte halk 
oyunları gösterisi düzenlendi. Oyun sonunda bir 
öğrenci Vali Tekbıyıkoğlu’na Türk bayrağı verdi.

Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, öğren-
cilerle birlikte okul bahçesindeki geri dönüşüm 
malzemelerinden yapılmış kutulara çiçek dikimi 
yaptıktan sonra okul koridorunda “Minik Eller Fo-
toğraf Sergisi” açılışı yapılarak ziyaret edildi.

Sınıflara giren Vali Tekbıyıkoğlu öğrencilerin 
karne ve hediyelerini verdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı törende öğrenci-
ler ve aileleri büyük heyecan ve mutluluk yaşadı.

Tekbıyıkoğlu tören sonunda yaptığı açıklama-
da, pandemi sonrası ilk örgün eğitimin bugün 
itibariyle sona erdiğini ve öğrencilerin yaz tatiline 
girdiğini belirtti.

Kent genelinde 47 bin öğrencinin karne sevinci 
yaşadığını hatırlatan Tekbıyıkoğlu, “Bugün öğ-
retmen ve öğrencilerimiz karne sevinci yaşadı. 
Öğrencilerimiz örgün eğitim hakkını vererek tatili 
hak ettiler. Öğrencilerin tatil süreci boyunca eğ-
lenceli vakit geçirmelerini ancak eğitimden uzak 
kalmamalarını bekliyoruz.” dedi.

Düzenlenen tören, diğer etkinlik ve konuşmala-
rın ardından son buldu.

Çocuklar bugün bir başka mutluydu
Yurt genelinde olduğu gibi Kırıkkale kent genelinde de öğrenciler ve ai-

leleri karne sevinci yaşadı.
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Kırıkkale’de çeşitli alanlarda hazırlanan proje  
sahibi öğretmenlere düzenlenen törenle ö- 
dülleri verildi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu’nda 
eTwinning kalite etiketi töreni düzenlendi. 
Programa, Millî Eğitim Müdürü Hayati Tele-
foncu, müdür yardımcıları, Şube Müdürleri, 
okul müdürleri ile ödüle layık görülen öğret-
menler katıldı.

Telefoncu ödül töreninde yaptığı konuş-
mada, “Bakanlığımızın 2023 vizyon hedefleri 
doğrultusunda, okullarımızda proje tabanlı 
öğrenmeyi teşvik eden, öğretmenlere öğren-
ci merkezli öğrenme metodu sunan eTwin-
ning projelerinde yapılan yoğun eğitimler 
sayesinde ilimizde başarılı sonuçlar artmaya 
devam ediyor. Bu başarılar ilerleyen günlerde 
daha iyi noktalara gelmemiz anlamını taşı-
yor.” dedi.

Geçen yıla göre proje sayısını yüzde 309 ar-
tırdıklarını hatırlatan Telefoncu, şöyle konuştu:

“Bu başarı siz öğretmenlerimizin eseri. Bran-
şlara göre istatistik yapıldığında, ulusal kalite 
ödülünü en çok 33 öğretmenle okul öncesi 
branşı, 31 öğretmenle sınıf öğretmenliği bran- 
şı, 16 öğretmenle İngilizce öğretmenliği bran- 

şı en çok ödül alan öğretmen branşı katego-
risinde yerini aldı. Avrupa kalite ödülünü en 
çok alan branşlar kategorisinde de yine okul 
öncesi liderliğini korudu. 16 öğretmen okul 
öncesi branşı, 7 öğretmen sınıf öğretmenli-
ği branşı ve son olarak da 9 öğretmenle İn-
gilizce öğretmenliği branşı yer aldı. 2021 yılı 
eğitim dönemine ait eTwinning projelerin-
de de ilimizde 65 okulumuzda görev yapan 
103 öğretmenimiz 85 ulusal kalite ödülü ve 
42 Avrupa kalite ödülü alarak toplamda 127 
eTwinning kalite ödülünü ilimize kazandırdı. 
Çalışmalarını özveri ile yürüten eTwinning İl 
Koordinatörü Mustafa Can Hiçyılmaz ile okul-
larımızda projelerde görev alan öğretmenle-
rimizi ve okul yöneticilerimizi ayrı ayrı tebrik 
ediyorum.”

Millî Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştir-
me (AR-GE) birimi koordinesinde düzenle-
nen eTwinning çalışmalarında proje sayısında 
yüzde 309 artış sağlanarak 127 kalite ödülü 
başarısı elde edildi. Geçen yıl eTwinning pro-
jelerinde 20 ulusal kalite ödülü, 11 de Avrupa 
kalite ödülü olarak toplamda 31 proje ödülü 
alınmıştı.

Törende konuşmaların ardından ödüle layık 
görülen öğretmenlerin belgeleri verildi.

Projeleriyle eğitime destek veren öğretmenler ödüllendirildi
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20-24 Haziran 
tarihlerini kapsayan dönemde Öğretmen Bilişim 
Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek mesleki 
çalışma programı başlangıcında öğretmenlere 
yönelik videolu bir mesaj yayımladı.

Özer mesajında 2022 yılının ilk 5 ayında öğret-
menlerin ve okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel 
gelişimine destek olmak amacıyla verilen belge 
sayısının geçen yıla göre yüzde 220 oranında 
arttığını ifade etti.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmen 
Bilişim Ağı üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek 
bugün başlayan ve 24 Haziran tarihinde tamam-
lanacak olan Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Prog-
ramı’nın açılışında öğretmen ve okul yöneticileri-
ne bir mesaj yayımladı.

ÖBA ana sayfasına giren tüm kullanıcıları kar-
şılayan mesajında Özer, Kovid-19 salgın koşulla-
rında 2021-2022 eğitim öğretim yılını gerekli tüm 
önlemleri alarak yüz yüze eğitime ara vermeden 
tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek 
eğitimin yüz yüze kesintisiz bir şekilde sürdürül-
mesi için göstermiş oldukları fedakârlıklardan 

dolayı öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ettiğini 
söyledi.

Yalnızca eğitim sisteminin değil bir toplumun 
da öğretmeni kadar güçlü olduğunu vurgulayan 
Özer, şunları kaydetti:

“Ne mutlu bizlere ki 1 milyon 200 bin öğretmeni 
ile güçlü bir eğitim kadrosuna sahibiz. Bakanlık 
olarak öğretmenlerimizi her açıdan destekle-
mek onların toplumdaki itibarlarını artırmak ve 
mesleki gelişimlerini sürekli kılmak en öncelik 
verdiğimiz alandır. Bu hususta bu yıl tarihî 
nitelikte gelişmelere tanıklık ettik. Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nde müjdesini verdiği Öğret-
menlik Meslek Kanunu 14 Şubat 2022 tarihinde 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Böylece 60 yıldır dile getirilen öğretmenlerimi-
ze yönelik müstakil bir meslek kanunu hayata 
geçirilmiş oldu. Bunun parçası olmaktan dolayı 
büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade 
etmek istiyorum. Bu kanun ile öğretmenlik, 
özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmış oldu. 
Öğretmenlerimiz öğretmen, uzman öğretmen ve 

Bakan Özer,  
  “Okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin yanındayız.”
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başöğretmen şeklinde kariyer basamaklarında 
ilerleyebilecek kazandıkları bu yeni unvanlarla 
uyumlu bir şekilde başta maaş artışı olmak üzere 
yeni özlük haklarına kavuşmuş olacaklar.”

Daha önce yıllık olarak düzenlenen öğretmen-
lerin mesleki gelişim eğitimlerinde yeni bir yakla-
şımla 3 uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten 
Bakan Mahmut Özer, “Birinci uygulamada Okul 
Temelli Mesleki Gelişim Programı’nı hayata 
geçirdik. Bu program ile her bir okulumuzun 
kendi öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçlarına cevap 
verebildiği bir sistem oluşturduk. Öğretmen-
lerimiz görev yaptıkları okul ortamında ihtiyaç 
duydukları eğitimleri alarak kendi ihtiyaçlarını 
karşılayan bir eğitime katılma şansı buldular. 
İkinci uygulama olarak mesleki gelişim toplu-
lukları oluşturduk. Bu uygulamayla öğretmenle-
rimizin meslektaşları, akademisyenler, alanında 
uzmanlar ile buluştuğu, tecrübelerini paylaştığı 
uygulama temelli bir eğitim yaklaşımını hayata 
geçirdik. Üçüncü yaklaşım olarak Öğretmen, 
Yönetici Hareketlilik Programı’nı hayata geçirdik. 
Bu program ise öğretmen ve yöneticilerimizin iyi 
örnekleri yerinde gördükleri ve kendi okullarına 
aktarabildikleri bir uygulamadır. Böylece öğret-
menlerimiz ziyaret ettikleri okulun geliştirmiş 
olduğu olumlu kültürü kendi gözlem ve dene-
yimleriyle özümseme ve kendi okullarında hayata 
geçirme imkânı elde edeceklerdir.” diye konuştu.

Öğretmenlerin tüm bu uygulamalarda aktif 
olarak kullanacakları Öğretmen Bilişim Ağı’nın 

kurulduğunu da anımsatan Özer, “Öğretmen 
Bilişim Ağı, öğretmenlerimizin mesleki gelişimle-
ri için bir buluşma noktası olarak tasarlanarak iyi 
uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaşmasına 
da katkı sunmaktadır. Gelinen noktada Bakan-
lığımızca öğretmenlerimizin ve okul yöneticile-
rinin mesleki ve kişisel gelişimine destek olmak 
amacıyla verilen belge sayısı yüzde 220 oranında 
artmıştır. Ortaya konan tüm bu yaklaşımlarda 
amacımız, okul yöneticilerimizin ve öğretmenle-
rimizin sürekli yanında olarak siz değerli öğret-
menlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini 
sürekli desteklemektir.” dedi.

Tüm bu programlarda kullanılmak için 2022 
yılında bu alandaki bütçeyi 2021 yılına göre 
yaklaşık 35 kat artırdıklarını ifade eden Özer, 
mesleki çalışma programının başarılı geçmesinin 
temenni etti.


