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Eğitim öğretim döneminin başlamasına birkaç 
hafta kala okullardaki bakım onarım, güçlendir-
me ve tadilat çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Eğitim öğretim döneminin başlamasına birkaç 
hafta kala okullardaki bakım onarım, güçlendir-
me ve tadilat çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Kırıkkale kent genelindeki 230 okul, eksiklikleri 
giderilerek 12 Eylül’de başlayacak olan 2022-2023 
eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Çalışmala-
rın tamamlanmasının ardından öğretmen ve 
öğrenciler daha yeni ve güzel eğitim ortamlarıyla 
buluşturulmuş olacak.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kente gön-
derilen 370 milyon liralık ödenek sayesinde her 
okulda hummalı bir çalışma başladı. Okulların 
çevre düzenlemesinden güçlendirme çalışmaları-
na, boya badanadan ders araç gereçlerinin yeni-
lenmesine kadar belirlenen tüm eksiklikler bir bir 
gideriliyor.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yaptığı 
açıklamada eğitim yatırımları kapsamında bütün 

okulların eksiliklerinin yeniden tespit edilerek 
elden geçirildiğini ve geçen yılların aksine bu yıl 
yatırımların ve çalışmaların daha da artırıldığını 
söyledi.

Telefoncu, Millî Eğitim Bakanlığının yurt gene-
lindeki okul öncesi eğitim seferberliği, ücretsiz 
yardımcı kaynak eserler, mesleki eğitim, öğret-
menlerin kariyer mesleği, hayat boyu öğrenme, 
kütüphanesiz okul kalmayacak projesi, eğitime 
küresel bakış, çevre ve iklime duyarlı eğitim, köy 
yaşam merkezleri, güçlenen teknolojik alt yapı 
çalışmaları, yaz okulları, yabancı dil ve matematik 
seferberliği, Temel Eğitimde 10 bin Okul projesi, 
meslek liseleri ve eğitim işbirlikleri kapsamında 
daha birçok çalışmaların yürütüldüğünü hatırlattı.

Eğitim öğretime yapılacak her hizmetin öğre- 
tmen ve öğrencilere yeni değerler kattığını belir- 
ten Telefoncu, şöyle konuştu:

“Eğitim öğretim yılının tatile girmesiyle birlikte 
okul binalarımızda ve okullara ait yerleşkelerde 
yatırımlarımıza başladıktan sonra önemli mesa- 
feler aldık. Yeni eğitim öğretim yılı için hazır-

“Öğrencilerimizi  
daha güzel ortamlarda eğitim öğretim yılına başlatacağız”
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lıklarımızı hızla tamamlıyoruz. Sayın Bakanımız 
Mahmut Özer’in şehrimiz için belirlemiş olduğu 
bütçe sayesinde bu yılki çalışmalarımız biraz daha 
kapsamlı oldu. Okullarımızda bakım onarım ile 
inşaat çalışmalarını hızlandırdık ve boya badana, 
mantolama, pencere değişimleri, merdiven ba- 
kımları, zemin onarımları, tesisat onarımları, yan- 
gın merdiveni, çatı aktarımları ile daha birçok 
çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Öte 
yandan birçok okulumuzda da işlemlerin tamam-
lanmasıyla birlikte yapılacak olan güçlendirme 
çalışmaları ve doğalgaz dönüşüm çalışmaları, 
eğitim öğretim dönemine yetiştirilmiş olacak ve 
tamamını bu sürede bitirmiş olacağız. Bunların 
dışında yık-yap kapsamında ve yeni okul inşaat 
çalışmaları da resmi süreci içinde tamamlana-
rak eğitim öğretime kazandırılacak. Bu ve buna 
benzer yatırım ve yenilikler sayesinde şehrimiz-
deki 230 okulumuzda yenilikler yapılarak önemli 
kazanımlar elde etmiş olacağız. Okullarımızın 
tamamına ulaştık ve tamamına dokunduk. Yav-
rularımızı, öğretmenlerimizi tertemiz güzel bir 
ortamda eğitim öğretim yılına başlatacağız. Bu 
anlamda Kırıkkale’miz adına sayın bakanımıza ve 
bakanlığımıza bize verdikleri büyük desteklerden 
dolayı teşekkür ediyoruz.”
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Yaz tatilindeki diğer eğitim faaliyetleri hakkında 
da bilgiler veren Telefoncu, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Bizlere emanet eden çocuklarımızı hayata, 
geleceğe en iyi şekilde yetiştirmek en önemli 
vazifemiz. Bu nedenle onların olumsuz bir 
durumdan etkilenmemeleri için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Her kademedeki çocuklarımıza 
yönelik çalışmalarımızı bu yıl daha anlamlı ve 
kapsamlı olarak yürütüyoruz. Bakanlığımızın tali-
matları ve Valiliğimiz himayelerinde attığım her 
adım çocuklarımız için. Okullarımız hizmete giren 
kütüphanelerimizle daha da renklendi. Her bir 
öğrencimiz kitaplarla kütüphanelerle buluştu-
ruldu. Şehrimizde ilk olarak köy yaşam merkezi-
miz vatandaşlarımızın hizmetine giriyor. Temel 
Eğitimde 10 Bin Okul projesiyle okullar arası 
imkan farklılıkları azaltılıyor. Ders araç gereçleri, 

yardımcı kaynak eserler ve ders kitapları, hayat 
boyu öğrenme, özel eğitim ve rehberlik hiz-
metleri, BİLSEM çalışmaları, meslek liselerimizin 
ekonomiye katkıları, okullardaki enerji verimliği 
farkındalık çalışmaları, daha zengin atölyeler 
ve laboratuvarlar, YKS ve LGS çalışmalarımız ve 
dahası her gün bizlere yeni kazanımlar sağlıyor. 
Vazifemiz önemli. Çocuklarımıza daima ufuk 
çizmeliyiz. İyi ve doğruyu, güzeli göstermeliyiz. 
Sadece akla hitap değil aynı zamanda gönüllere 
ve duygulara da hitap etmeliyiz. İstikbalimizin 
mimarları ve çocuklarımızı başarıya taşıyan öğret-
menlerimiz ise çıktığımız bu yolda en önemli 
destekçilerimizdir. Bu yıl eğitimde daha farklı 
noktalara ulaşmış olacağız.”
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Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakan- 
lığı iş birliği ile hayata geçirilen proje ile yurdun 
birçok noktasında “Köy Yaşam Merkezleri” ku- 
rulmaya devam ediyor. Merkezlerde düzenlenen 
çeşitli eğitim faaliyetleriyle köyler yeniden hayat 
buluyor.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Beyobası 
köyünde atıl durumda olan bir okul binası ile bina- 
nın bulunduğu yerleşke bakım onarım ve çevre 
düzenlemesi sonrası güzel bir görünüme kavuş-
turularak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Beyobası köyünde açılışa hazırlanan köy yaşam 
merkezinin tanıtım programında gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Müdürü Hayati 
Telefoncu, proje ile köylerde kullanılmayan okul 
binalarının eğitim kurumu veya farklı ihtiyaçlara 
yönelik olarak aktif olarak kullanmayı amaçladık-
larını belirterek, kent genelindeki 10 köyde köy 
yaşam merkezlerinin yapıldığını söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak çok önemli proje 
ve yatırımların ülke genelinde yapılmaya devam 
ettiğini hatırlatan Telefoncu, “Millî Eğitim Bakan-
lığımızın son bir yıldır birbirinden değerli çok 
önemli projeleri var. Bunlar başarı ile yürütülü-
yor. Bunlardan birisi de kapanan köy okullarımı-
zın yeniden açılması ve yaşam merkezi haline 
gelmesi projesidir. Tüm ülkemizde olduğu gibi 
ilimizde de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu 
köyde olduğu gibi yaklaşık 10 köyde kapatılmış 
olan okullarımız hızla bakım onarım ve tadilat-
tan geçirilerek yaşam merkezi haline getiriliyor. 
Bu anlamda bizlere Sayın Bakanımız ve Bakanlı-
ğımız kaynaklar konusunda sonuna kadar destek 
veriyor.“ dedi.

Yaşam merkezlerinde eğitimden kültüre çok 
önemli etkinlik ve faaliyetlerin de yer aldığını be- 

lirten Telefoncu, şunları söyledi:

“Yaşam merkezlerimizde anasınıfları, okuma 
odaları, normal eğitim sınıfları, bazı okul bahçe-
lerinde havuz dahi mevcut. Anne babalar için 
halk eğitim kurslarımız var. Köy anı odalarımız 
var. Anı odalarımızda köylerimizin gelmiş geçmiş 
büyüklerin ve eğitmenlerin fotoğrafları mevcut. 
Bunun dışında köyün kültürel değerlerini taşıyan 
anı odalarında özel köşeler oluşturduk. Merkez-
lerimizde köylerimizin ihtiyar heyetinin toplantı 
yapacakları alanlar oluşturduk. İsterlerse köyle-
rimizin ihtiyar heyeti buralarda toplantı yapa-
bilecekler. Köy imamları bu merkezlerde Kur’an 
kurslarını açabilecek. Öte yandan civar köylerden 
mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları servisler-
le buraya getirerek eğitim almaları sağlanacak. 
Bundan böyle kapatılan köy okullarımızın kapı-
larına kilit vurulsun istemiyoruz. Buralar bundan 
böyle yaşam merkezi haline gelsin istiyoruz. 
Bizler de Kırıkkale olarak bu projeyi canlan-
dırmaya başladık. İlk planda kent genelinde-
ki 10 okulumuzu bu şekilde hazırlıyoruz. Sayın 
Bakanımız geldiklerinde açılışlarını yapacaklar. 
Artık bundan böyle buralarda yaşam olacak. 
Kapatılan köy okullarına kilit vurmayacağız.”

Telefoncu, yaşam merkezlerinin doğa, bilim ve 
tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle 
gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinlikle-
rin de yer alacağı olanlar olarak da hizmet verece-
ğini sözlerine ekledi.

Proje kapsamında ilk uygulama Samsun’da 
hayata geçirilmişti. Yeniden eğitim öğretime 
kazandırılan köy yaşam merkezi ile başlayan 
süreç, Türkiye’nin dört bir yanında köylerin kalbi 
olacak şekilde yaşam merkezleri inşa edilmeye 
devam ediyor.

Yaşam merkezleriyle köyler yeniden hayat buluyor



 

6 Kültür-Eğitim Dergisi                                  Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Eylül 2022



 

7Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü  Eylül 2022                                Kültür-Eğitim Dergisi 

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Kırıkka-
le’de Millî Eğitim Bakanlığının destekleriyle çok 
önemli yatırım ve yeniliklerin hayata geçirildiğini 
belirterek, eğitimin 365 gününde aşkla çalıştıkla-
rını ve çalışmaya da devam edeceklerini söyledi.

Eğitim yatırımlarına yönelik yapılan çalışmalar-
la ilgili açıklama yapan Telefoncu, geçen yılların 
aksine bu yıl yatırımların ve çalışmaların daha 
da artırıldığını belirterek, Millî Eğitim Bakanlığı-
nın yurt genelindeki okul öncesi eğitim sefer-
berliği, ücretsiz yardımcı kaynak eserler, mesleki 
eğitim, öğretmenlerin kariyer mesleği, hayat 
boyu öğrenme, kütüphanesiz okul kalmayacak 
projesi, eğitime küresel bakış, çevre ve iklime 
duyarlı eğitim, köy yaşam merkezleri, güçlenen 
teknolojik alt yapı çalışmaları, ilk kez uygulanan 
yaz okulları, yabancı dil ve matematik seferber-
liği, Temel Eğitimde 10 bin Okul projesi, meslek 
liseleri ve eğitim işbirlikleri kapsamında daha 
birçok çalışmaların yürütüldüğünü hatırlattı.

Telefoncu, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
kente gönderilen 370 milyon liralık eğitim yatı-
rımlarına geçen ay içerisinde fiilen başlandığını 
ve sahadaki kapsamlı çalışmaların ardından yeni 
eğitim öğretim döneminde öğrencilerin birçok 
yeniliklerle karşılaşacaklarını söyledi.

Eğitim öğretime yapılacak her hizmetin öğret- 
men ve öğrencilere olumlu yansımalarının olma- 
ya devam ettiğini belirten Telefoncu, şöyle konuş- 
tu:“Eğitim öğretim yılının tatile girmesiyle birlikte 
okul binalarımızda ve okullara ait yerleşkeler-
de yatırımlarımıza başladık. Sayın Bakanımız 
Mahmut Özer’in şehrimiz için belirlemiş olduğu 
bütçe sayesinde bu yılki çalışmalarımız biraz 
daha kapsamlı oldu. Okullarımızda bakım onarım 
ile inşaat çalışmalarını hızlandırdık. İlk etapta 
planlaması tamamlanan 21 okulumuzda güç-
lendirme çalışmalarına başlandı. 71 okulumuzda 
boya badana, mantolama, pencere değişimleri, 
merdiven bakımları, zemin onarımları, tesisat 
onarımları, yangın merdiveni, güçlendirme çalış-
maları ve daha birçok çalışmalar aralıksız olarak 
devam ediyor. Öte yandan birçok okulumuzda 
da yaz döneminde işlemlerin tamamlanmasıyla 
birlikte yapılacak olan güçlendirme çalışmaları 
ve doğalgaz dönüşüm çalışmaları, eğitim öğre- 

 
 
 
 
tim dönemine yetiştirilmiş olacak. Bunların dışın- 
da yık-yap kapsamında ve yeni okul inşaat çalış-
maları da resmi süreci içinde tamamlanarak 
eğitim öğretime kazandırılacak. Bu ve buna 
benzer yatırım ve yenilikler sayesinde şehrimiz-
de yaklaşık 110 okulumuzda yenilikler yapılarak 
önemli kazanımlar sağlanmış olacak.”

Yaz tatilinde yaşam merkezleri ve kurslar 
sayesinde öğrencilerin eğitim öğretimden kop-
madıklarını belirten Telefoncu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bizlere emanet eden çocuklarımızı hayata, 
geleceğe en iyi şekilde yetiştirmek en önemli 
vazifemiz. Bu nedenle onların olumsuz bir du- 
rumdan etkilenmemeleri için var gücümüzle çalı-
şıyoruz. Her kademedeki çocuklarımıza yönelik 
çalışmalarımızı bu yıl daha anlamlı ve kapsamlı 
olarak yürütüyoruz. Bakanlığımızın talimatları ve 
Valiliğimiz himayelerinde attığım her adım çocuk-
larımız için. Okullarımız hizmete giren kütüpha-
nelerimizle daha da renklendi. Her bir öğrencimiz 
kitaplarla kütüphanelerle buluşturuldu. Şehri-
mizde ilk olarak köy yaşam merkezimiz vatandaş-
larımızın hizmetine giriyor. Temel Eğitimde 10 Bin 
Okul projesiyle okullar arası imkan farklılıkları azal-
tılıyor ve yeni okullarımız eğitim öğretime kazan-
dırılıyor. Ders araç gereçleri, yardımcı kaynak 
eserler ve ders kitapları, hayat boyu öğrenme, 
özel eğitim ve rehberlik hizmetleri, BİLSEM çalış-
maları, meslek liselerimizin ekonomiye katkıları, 
okullardaki enerji verimliği farkındalık çalışmaları, 
daha zengin atölyeler ve laboratuvarlar, YKS ve 
LGS çalışmalarımız ve dahası her gün bizlere yeni 
kazanımlar sağlıyor. Vazifemiz önemli. Çocuk-
larımıza daima ufuk çizmeliyiz. İyi ve doğruyu, 
güzeli göstermeliyiz. Sadece akla hitap değil 
aynı zamanda gönüllere ve duygulara da hitap 
etmeliyiz. Çocuklarımız için hep aşkla çalıştık, 
aşkla çalışıyoruz ve aşkla da çalışmaya devam 
edeceğiz. İstikbalimizin mimarları ve çocuklarımı-
zı başarıya taşıyacak öğretmenlerimiz ise çıktığı-
mız bu yolda en önemli destekçilerimizdir.“

Eğitimin 365 günü aşkla çalıştık,  
çalışmaya da devam edeceğiz
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Aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, 
bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlı-
lıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, 
akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme 
ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta 
veliler, Aile Okulu’nda öğrenci oldu. 

Aile Okulu Projesi’nde anne babaları okul sıra-
larına oturtan eğitimler; Ankara, İstanbul, İzmir, 
Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum olmak 
üzere 7 ilde başladı. 

Tamamı alanında uzman eğitimciler tara-
fından verilen derslerden ilki, salgın sürecinin 
etkileri devam ederken “aile içi iletişim” alanında 
yapılıyor. Bu derste, giderek yüzeysel hâle gelen 
iletişimin nasıl daha nitelikli olabileceğine dair 
bilgi paylaşılıyor.

“Çatışma ve stres yönetimi” dersinde aile içinde 
sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması amaç-
lanıyor.

“Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı” dersinde 
hem anne babaların hem çocukların sosyal hayat-
larını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir 
şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri aktarılıyor.  

“Bağımlılıkla mücadele” dersinde ise zararlı alış-
kanlıklarla başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen 
sağlıklı bir yaşam sürmek için yol gösteriliyor.

“Sosyal duygusal beceri gelişimi” dersinde 
verilen bilgilerle çocukların kendi aralarındaki ve 
ebeveynleriyle ilişkisinin derinleştirilmesi ve güç-
lendirilmesi amaçlanıyor. 

“Akran ilişkileri” dersi, çocukların kendi yaşıt-
larıyla iletişimini kolaylaştırmak için bilgileri 
kapsarken “ahlaki gelişim” dersleri, maneviyatın 
pekiştirilmesine yardımcı oluyor.

“Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler” dersi 
de daha sağlıklı bir aile yapısına katkı sağlıyor.

8 ana başlıkta ve 44 saat olarak verilen eğitim-
lerle aile yapısını olası risklere karşı daha korunaklı 
hâle getirmek hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk olarak Erzurum’da 350 

öğretmene eğitici eğitimi belgesi verildi. Ardından 
bu eğiticiler, 10 bin 789 Aile Okulu öğretmenine 
eğitim verdi. Şu ana kadar Aile Okulu eğitimlerin-
den 7 ilde, 32 bin veli faydalandı.

 Aile Okulu’nun yaygınlaştırılması amacıyla 
Mersin ve İzmir’deki eğitici eğitimleri de tamam-
landı. Temmuz ayı sonunda Erzurum’da ve ayrıca 
PİKTES kapsamındaki illerde, eğitici eğitimleri 
yapılacak.

 Eğitimin en önemli paydaşı olan velilere salgın 
döneminde olduğu gibi eğitimde normalleş-
menin sağlandığı bu dönemde de kapsamlı 
destekler sunmak için çalıştıklarını belirten Millî 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın okul 
çağı nüfusu dışındaki yetişkinlere de halk eğitimi 
merkezleri ve olgunlaşma enstitüleriyle her türlü 
eğitim hizmetini sunduğunu ifade etti. 

 Aile Okulu projesinin önemine değinen Özer, 
“Aile okulu projesiyle yaklaşık 32 bin ailemize 
eriştik. Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, 
Şanlıurfa ve Erzurum’da olmak üzere 32 bin 
aileye ‘aile içi iletişim, aile içi şiddet, dijital bağım-
lılıklar, madde bağımlılıkları, kültür, ahlak, adabı 
muaşeret’ gibi öğrencilerin gelişimlerine destek 
olacakları mekanizmalarla ilgili kapsamlı ve farklı 
alanlarda eğitim hizmetleri sunduk.” dedi.

 Özer, eğitimlerin önemli bir boşluğu doldur-
duğunu gördüklerini belirterek şunları kaydetti: 
“Ailelerimizin bu eğitimlerden çok faydalandığı-
nı ve çok mutlu olduklarını gördük. Bu nedenle 
7 pilot ilde başlatmış olduğumuz bu uygulamayı 
bu yaz tüm illerimize yaygınlaştırıyoruz. Tüm aile-
lerimizi aile okullarına bekliyoruz. Nasıl yaz okul-
larıyla örgün eğitimdeki öğrencilerimizin yanın-
daysak aile okullarıyla da ailelerimizin yanında 
olmaya devam edeceğiz.”

Aile Okulu Projesi’nde velileri okul sıralarına 
davet eden Bakan Özer, Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü, il millî eğitim müdürlükleri, 
tüm öğretmenler ve projenin hazırlık ve uygula-
masında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini 
belirtti.

Okul zili 
“aileler” için çalıyor
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Kırıkkale’de İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezi 
(BİLSEM) bahçesinde kurulan teleskoplarla ilk kez 
ayı izleyen öğrenciler ve velileri büyük heyecan 
yaşadı. Ayı görmek isteyen öğrenciler sıraya girdi.

BİLSEM’de öğrencilerin uzay bilimleri konu- 
sunda bilgilendirilmesi amacıyla KOP Dairesi Baş-
kanlığınca hibelendirilen ve Kırıkkale Millî Eğitim 
Müdürlüğü Araştırma Geliştirme (AR-GE) birimi 
tarafından projelendirilerek Astronomi Merkezi 
oluşturuldu. Öğrenciler bu kapsamda ay ve diğer 
gezegenler hakkında daha geniş bilgi sahibi 
olmalarına yönelik BİLSEM’in bahçesine teleskop-
lar yerleştirildi. 

Akşam saatlerinden itibaren görevliler neza-
retinde öğrenciler sıraya girerek teleskoptan ayı 
gözlemledi. Öğrencilerle birlikte velilerin de ilgi 
odağı haline gelen etkinlikte veliler de çocukları 
ile birlikte ayı gözlemleme fırsatı buldu. Düzen-
lenen etkinlikte öğrencilere gökyüzündeki 
diğer cisimler hakkında da bilgilendirmelerde 
bulunuldu.

Yarım ay üzerinde bulunan kraterleri yakından 
görmek için adeta birbirileriyle yarışan öğrenciler 

defalarca sıraya girerek ayla ilgili heyecanlarını 
yatıştırmaya çalıştılar.

Etkinlikte bazı veliler de teleskoptan gördükleri 
ayın görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti.

Astronomi Merkezi Koordinatörü Selçuk 
Yurtoğlu, “Bilim Sanat Merkezi olarak ilimizde 
ilk defa gözlem yapabileceğimiz bir Astronomi 
Merkezi kurduk. Bu merkezde öğrencilerimizin 
uzayla ilgili meraklarını gidermeyi amaçlıyoruz 
ve astronomi ile ilgili etkinlikler de düzenliyoruz. 
Bu akşam da öğrencilerle ve velilerle ayı göz-
lemleme imkanımız oldu. Etkinliğimiz sayesinde 
çocuklar ilk defa teleskopla tanıştılar. Elimizdeki 
teleskopların büyük olması sebebiyle aya farklı 
bir gözle baktılar ve ayı daha net görebildiler. 
Öğrenciler okullarda öğrenmiş oldukları teorik 
bilgileri burada uygulamasını yaparak ayı daha 
yakından tanıma fırsatı elde etmiş oldular,” diye 
konuştu.

BİLSEM’in böyle bir etkinliğe önayak olmasın-
dan dolayı büyük memnuniyet duyan veliler de 
çocuklarının büyük sevinç ve heyecan duydukla-
rını belirtti.

Teleskopla ayı ilk kez izleyen öğrenciler büyük heyecan yaşadı
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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullar ara- 
sı başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve 
eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla 
“Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” çalışmaları 
devam ediyor.

Proje kapsamında yurt genelinde olduğu gibi 
Kırıkkale kent genelinde de temel eğitim okul-
larının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim 
ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok 
sayıda destek uygulamaları bir bir hayata geçiri-
liyor.

Proje çalışmalarıyla ilgili Millî Eğitim Müdürü 
Hayati Telefoncu okul yöneticileriyle değerlen-
dirme toplantısı yaptı.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen toplantıya Telefoncu’nun yanı sıra 
Bakanlık Temsilcisi Süleyman Baran, Millî Eğitim 
Müdür Yardımcısı Hamza Aygün ve Serkan 
Akpınar ile okul müdürleri katıldı.

Gelecek eğitim öğretim döneminde öğren-
cileri daha güzel eğitim öğretim ortamlarının 
beklediğini belirten Telefoncu, yaptığı açıklama-
da bakanlık tarafından hayata geçirilen “Temel 
Eğitimde 10.000 Okul Projesi” ile kentteki bazı 
okulların iyileştirme çalışmalarına yönelik değer-
lendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Toplantı, teknik konuların ve merak edilen 
soruların cevaplandırılmasının ardından son 
buldu.

Kırıkkale’de 
“Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” çalışmaları
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Kırıkkale’de meslek lisesi öğrencilerinin yaz 
stajında üretmiş oldukları ders araç gereçleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca 25 ile gönderiliyor.

Kırıkkale Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
örencileri mobilya ve metal alanına ait atölyeler-
de yaz stajı yaparak üretmiş oldukları ders araç 
gereçlerinden masa ve sıralar 25 ile gönderiliyor.

Öğrenciler örgün eğitim öğretim döneminde 
okullarında teorik eğitimlerin yanı sıra mobilya 
ve metal alanlarında uygulama eğitimleri alıyor.

Eğitim öğretiminin sona ermesiyle birlikte staj-
larını farklı işletmelerde devam eden öğrenciler-
den bazıları ise eğitim gördükleri okullarındaki 
atölyeleri tercih ederek bir yandan yaz stajlarını 
tamamlıyor, bir yandan da üretmiş oldukları ders 
araçları sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlı-
yorlar. Aldıkları staj ücreti ile de kendi aile bütçe-
lerine destek sağlamış oluyorlar.

Öte yandan öğrenciler, ileride yapacakları mes-
leklerini stajlarda uygulamalı görmüş oldukları 
eğitim sayesinde daha kapsamlı öğrenmiş olu- 
yorlar.

Örenciler, gelen malzemeleri verilen ölçülere 
göre kesiyor, kaynak yapıyor, boyuyor ve vidalarla 
montajlayarak okul sırası ve masasına dönüştürü-
yor.

Hazır hale getirilen masa ve sıralar sayesinde 
ülke ekonomisine önemli düzeyde katkı sağlan- 
mış oluyor.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, kentteki 
meslek liseleri sayesinde ekonomiye 20 milyon 
lira destek sağlandığını ve hedeflerinde ise 50 
milyon lira ciro olduğunu söyledi.

Telefoncu beraberinde Şube Müdürü Hüseyin 
Özay ile birlikte okulda incelemelerde bulundu. 
Okul Müdürü Hilmi Akgün ve öğrencilerden üre- 
timle ilgili bilgi aldı.

Telefoncu burada yaptığı açıklamada, meslek 
lisesi olarak ülkenin ekonomisine önemli kaza-
nımlar sağlandıklarını hatırlattı.

Kentte önemli çalışmalara imza attıklarını 
belirten Telefoncu, “Kırıkkale’mizde mesleki eği- 
time yaz tatilinde de devam ediyoruz. Sayın Baka-
nımızın mesleki eğitime ülke genelinde verdiği 

Kırıkkale’de üretilip 25 ile gönderiliyor
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önemin bir sonucu olarak, bizler de burada 
Kırıkkale’mizde, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisemizde ciromuzu artırmaya ve çocuklarımı-
zın istihdamına yönelik eğitimlerimize devam 
ediyoruz. Yaklaşık bu yıl Kırıkkale’de 20 milyon 
liraya yakın bir ciro elde etmeyi planladık. Sonuca 
da ulaşıyoruz. Çocuklarımızın istihdamına yönelik 
eğitimleriyle beraber tüm çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.” dedi.

Okuldaki sıra ve masa yapımıyla ilgili çok sayıda 
sipariş aldıklarını dile getiren Telefoncu şöyle 
konuştu:

“Okulumuz almış olduğu siparişleri hazırlaya-
rak Bakanlığımız tarafından yaklaşık 25 ilimize 
buradan dağıtılıyor. Çok güzel çalışmalar var. 
Özellikle okul öncesi eğitime, temel eğitimde 
kullanılmak üzere sıralarımız, masalarımız, 
metal işlerimiz var gücüyle devam ediyor. Sayın 
Bakanımız sıkça açıkladı. Asgari ücretin belli 
oranında çocuklarımız ücretlerini alıyorlar. Hem 
maddi olarak karları oluyor, onun dışında da 
mesleği öğreniyorlar. İstihdama yönelik çalış-
malar yapıyorlar. En önemli amacımız da Sayın 

Bakanımızın söylediği gibi ülkemizdeki mesleki 
eğitime ağırlık verip çocuklarımızın, gençlerimi-
zin istihdamını sağlamak. Bunun dışında buradaki 
hedefimiz 50 milyon lira. İlimizde, Kırıkkale’mizde 
bu yılki ciromuzu yaklaşık 50 milyon lira hedefle-
dik. 20 milyonu zaten tutturuyoruz ama önemli 
olan bunu kat kat artırmak. Çırak öğrencileri-
miz konusunda da Sayın Bakanımızın söylediği 
rakamların daha da üzerine çıkarmak. Sağ olsun 
Sayın Bakanımız bu konuda çok büyük destekler 
veriyor.”

Öğrencilerden Mert Can ise, “Arkadaşlarım-
la burada birlikte yaz stajımızı gerçekleştiriyo-
ruz. Hem mesleğimizi geliştiriyoruz. Buradan 
Türkiye’nin dört bir yanına okullara masa sıra 
yapıyoruz. Hem de mesleğimiz gelişmiş oluyor. 
Atölyemize parçalar halinde profiller geliyor. 
Bizler burada onları kesiyoruz, biçiyoruz ona göre 
ayarlıyoruz. Deliklerini ayarlıyoruz. Metal bölümü 
ile birlikte mobilya bölümümüz de var. Kaynak 
yapıyoruz. Mesleğimizi geliştirmek amaçlı yaz 
stajımızı burada yapıyoruz. Okulumuzda gelece-
ğimize dair daha iyi şeyler yapmak için kendimizi 
geliştirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.
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Kırıkkale’de çocukların yaz tatilini daha verimli 
hale getirmek amacıyla Halk Eğitimi Merkezi Mü- 
dürlüğünce “Masal Saati” uygulaması hayata ge- 
çirildi. Kırıkkale’de çocukların yaz tatilini daha 
verimli hale getirmek amacıyla Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünce “Masal Saati” uygulaması 
hayata geçirildi. Uygulama ile 3-11 yaş aralığın-
dan tüm çocuklar, kültürel değerleri Anadolu’ya 
özgü masalları dinleyerek öğreniyorlar.

Halk Eğitimi Merkezi Bebek ve Çocuk Kütüpha-
nesi bünyesinde hayata geçirilen “Masal Saati” 
projesi kapsamında yaz tatili boyunca 3-11 yaş gru- 
bundaki çocuklara Anadolu masalları anlatılıyor.

Merkeze gelen çocuklar yaş gruplarına göre 
masal dinleme sınıflarına alınıyor. Sınıf öğretmeni 
ve masal eğitmeni olan Aslı Kandemir tarafın-
dan anlatılan birbirinden ilginç Anadolu masal-
larını ilgi ile dinleyen çocuklar, hem kültürlerini 
öğreniyor, hem de eğlenceli bir gün geçiriyorlar.

Anlatılan masallar sayesinde kültürel değerleri 
öğrenen çocuklarda ayrıca dinlediğini anlama, 
bilişsel gelişim, hayal güçlerini artırma gibi daha 
birçok kazanımlar da elde edilmiş oluyor. Millî 
Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yaptığı açık-
lamada, masal saati uygulamasına öğrenci ve 
veliler tarafından yoğun ilgi duyulduğunu hatırla-
tarak, “Şehrimizde yaz tatili boyunca halk eğitimi 
merkezimize bağlı eğitim sınıflarımızda çocuk 

gelişimci arkadaşlarımız tarafından çocuklarımıza 
Anadolu masalları anlatılıyor. Bu konuda yoğun 
talepler alıyoruz. Çocuklarımız burada birbirin-
den ilginç masalları dinliyorlar.“ dedi.

Uygulama ile Anadolu kültürünün de yaşatıldı-
ğını belirten Telefoncu, şöyle konuştu: “Çocuklar 
anlatılan masalları dinlerken Anadolu kültürünü 
öğrenme, dinleme ve dinlediklerini anlama 
becerisi, bilişsel gelişim, hayal güçlerini artırma, 
dikkat yeteneklerini geliştirme gibi daha birçok 
kazanımları elde ediyorlar. Bu yaş grubunda-
ki çocuklarımızın hayal güçlerini artırmaya çok 
büyük ihtiyaçları var. Burası her gün cıvıl cıvıl 
çocuk sesleri ile neşe ve sevinç dolu bir ortama 
dönüşüyor. Eğitmenlerimiz bu etkinliğe büyük 
katkı sağlıyorlar.” Telefoncu, belirlenen yaş gru-
bundaki tüm çocukların merkeze gelerek bu 
uygulamadan yararlanabileceklerini sözlerine 
ekledi. Öğrenci velilerinden Funda Güngör ise 
çocuklarının keyifli bir gün geçirdiklerini belir-
terek, “Yaz tatilinde çocuklar evde sıkılıyorlar. 
Aslında çok da gidecek alternatif yerler yok. 
Burayı da internetteki duyurulardan gördük. 
Buraya geldiğimizde yakın ilgi ve alaka ile karşı-
laştık. Birbirinden ilginç ve bir o kadar da güzel 
masallar anlatılıyor. Eminim çocuğum bundan 
böyle her gün gelmek isteyecektir. Buradan millî 
eğitime, halk eğitime ve bu projenin yapılmasını 
sağlayan herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

Anadolu kültürünü 
dinledikleri masallarla öğreniyorlar
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Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’daki hain darbe 
girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. 
yıl dönümü “Türkiye Aşkına” temasıyla tüm yurtta 
olduğu gibi Kırıkkale’de de gün boyu süren çeşitli 
etkinliklerle devam etti. 

Kırıkkaleli vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Cum-
huriyet ve Demokrasi Meydanı’nı doldurdu. 

15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 
birlik ve beraberliğine kast etmeye çalışan hainler 
tarafından planlanan darbe girişiminin, millet 
tarafından kahramanca püskürtülmesinin 6. yıl 
dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
programa ilgi ve katılım yüksek oldu. Cumhuriyet 
ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen program 
öncesi il protokol üyeleri ve meydanı dolduran 
vatandaşlar tarafından “Demokrasi ve Milli Birlik 
Yürüyüşü” yapıldı. Yürüyüşün ardından Kırıkkale 
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından 
günün anlam ve önemini belirten konuşma 
yapıldı. Belediye Başkanı Saygılı, mensubu 
olmaktan gurur duyduğu Kırıkkaleli vatandaşla-
rın, hain kalkışmanın yapıldığı gün darbecilere 
dur demek için meydanları ilk dolduran kişiler 
olduğunun altını çizerek katılımcıların 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik etti.

Daha sonra vatandaşlara hitaben bir konuşma 
yapan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ise, 
hiçbir toprağın bu topraklar kadar vatan olmayı 
hak etmediğini belirtti.

Vali Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

“Hiçbir toprak bu toprak kadar vatan olmayı 
hak etmemiştir. Hiçbir millet de vatan sahibi 
olmayı milletimiz kadar hak etmemiştir. Mille-
timizin son geçirdiği büyük badire 15 Temmuz 
hain kalkışması olmasına rağmen tarih boyunca 
da milletimiz büyük sınavlar vermiş, büyük 
badireler atlatmış, büyük tehlikeleri geçirmiş, 
büyük fedakarlıklar yapmış ve sonunda istikla-
lini verdiği mücadeleyle elde etmiştir. Değerli 
hemşerilerim; hepimiz Müslümanız ve imanımız 
gereği insanın insana üstünlüğünün olmadığına 
inanıyoruz. İnsanının insana üstünlüğü olmadığı 
gibi milletin de millete bir üstünlüğü yoktur. 
Allah yüce kitabında, ‘Ben sizleri birbirinizi tanı-
yasınız diye fırka fırka, millet millet yarattım’ diye 
buyuruyor. Burada her milletin kendine münhasır 
bazı özelliklerinin olduğuna anlıyoruz.” Bizim mil-
letimizin de en büyük özelliği ise bağımsızlığı için 
yaşaması, esir yaşayamaması ve devleti, bayrağı, 
namusu için en kıymetlisi olan canını feda edebil-
mesi kabiliyetinin seciyesidir. İşte 15 Temmuz da 

Kırıkkaleliler,  
15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü’nde buluştu



 

16 Kültür-Eğitim Dergisi                                  Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Eylül 2022

bu seciyenin tekraren ortaya konulduğu, milleti-
mizin genetiğinin tekrar ama tekrar ortaya çıktığı 
bir gündür. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın 
çağrısıyla milyonlar meydanlara koşmuş, hainlere 
karşı vücutlarını milletimiz için kalkan etmiştir. 
Gecenin sonunda 251 vatandaşımız şehit, pey-
gamberimize komşu olmuş, 2 bin 196 vatan-
daşımız ise gazilikle şereflenmiştir. Bu destanın 
tarih sayfasına yazılmasında Kırıkkaleli hemşe-
rilerimizin çok ama çok önemli emekleri vardır. 
Başta Sayın Belediye Başkanımızın organizasyon 
kabiliyeti ile Kırıkkaleli kendisine yakışanı o gün 
icra etmiştir. O karanlık gecede meydana ilk inen 
şehir Kırıkkale’dir. Kırıkkaleli hemşerilerimiz darbe 
girişiminin haberini alır almaz şehir meydanlarına 
akın etmiş, aynı zamanda darbe girişimine karşı 
koymak için buradan araçlarıyla, otobüsleriyle 
Ankara’ya intikal edip Ankara’daki meydanları, 
kritik yerleri doldurmuştur.”

Tekbıyıkoğlu, din için, namus için, vatan için,  
bayrak için canlarını bayraklaştıran bütün şehit- 
lere Allah’tan rahmet dilediklerini belirterek söz- 
lerini şöyle sürdürdü:

“Bu mücadelede Kırıkkaleli yiğitlerimizden, 
Hakan Yorulmaz, Alparslan Yazıcı, Aydın Çapur, 
Volkan Pilavcı ve Volkan Canöz  o gece şehit 
olmuştur. Yine o karanlık gecede Kırıkkaleli 
hemşerilerimizden 80’ni gazilik ile şereflenmiş-
tir. 15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 
milli birlik ve bütünlüğüne kast etme niyetiyle 
gerçekleştirilen hain darbe girişiminde, milleti-
miz ve demokrasimiz için canını ortaya koyan 
tüm şehitlerimizle beraber, tarih boyunca din, 
namus, vatan ve bayrak için canlarını bayraklaş-
tıran bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazi-
lerimize sağlık, afiyet ve şükranlarımı sunuyorum. 
Bu uğurda büyük bir inançla mücadele eden 
halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’nü tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.”

Demokrasi yürüyüşü ile başlayan ve bir dizi 
etkinliklerle devam eden program, saatler 00.13’ü 
gösterdiğinde camilerden sela okunup dua edil-
mesinin ardından son buldu.

Program alanında vatandaşlara Kırıkkale Bele-
diyesi ve İl Özel İdaresi tarafından çeşitli ikramlar-
da bulunuldu.
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Kırıkkale’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans 
Salonu’nda düzenlenen programda Konuşan 
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Milletimiz 
birçok sınavları aşmış, üstesinden gelmiş, kendi 
istiklalini, kendi özgürlüğünü defalarca fedakar 
evlatları münasebetiyle kazanmış bir millettir.” 
dedi.

Programda hain darbe girişiminin 6’ıncı yıl 
dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü dolayısıyla Kırıkkale Valiliği koordinesinde 
“Nöbet” adlı tiyatro gösterisi düzenlendi. Şehit 
yakınlarının, gazilerin ve öğrencilerin katıldığı 
tiyatro gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı. 

Tiyatro öncesi konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, 
tarihten örnekler vererek bu topraklarda yaşayan 
milletin, bir çok sınavın üstesinden geldiğinin 
altını çizerek, 15 Temmuz’da da büyük bir feda-
karlık gösterildiğini vurguladı. Vali Tekbıyıkoğlu, 
“15 Temmuz bizim milletimizin tarihindeki ilk 

“Milletimiz 
kendi istiklalini 
kazanan bir millettir”
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badire değil. Milletimiz birçok sınavları aşmış, 
üstesinden gelmiş kendi istiklalini, kendi özgür-
lüğünü defalarca fedakar evlatları münasebetiyle 
kazanmış bir millettir.” diye konuştu.

“Türkiye Aşkına” temalı resim, şiir ve kompozis-
yon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere 
ödülleri verildi.

Programa, Vali Tekbıyıkoğlu’nun yanı sıra 
Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgene-
ral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye 
Başkanı Mehmet Saygılı, Vali Yardımcısı Ahmet 
Sait Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl 
Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Genel 
Meclis Başkanı Murat Çaykara, sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
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Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu 15 Tem- 
muz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıy-
la yayımladığı mesajında aziz milletin vatanı 
uğruna neler yapılabileceğini dünyaya duyurdu-
ğunu belirtti.

Mesajında demokrasi ve bağımsızlık mücadele-
sine de vurgu yapan Telefoncu, “Büyük milletlerin 
büyük destanları vardır. Destanlar, büyük davalar 
uğruna yazılır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz’da 
demokrasi ve bağımsızlık mücadelesi vererek 
tarihimizin şanlı sayfalarına bir büyük destan 
daha yazdı. Birliğin, beraberliğin ne demek 
olduğunu; vatanın tek karış toprağının bile asla 
teslim edilemeyeceğini; demokrasi uğruna, 
Türkiye aşkına aldıkları nefeslerinin, vatansız kal-

maktansa son nefesleri olacağını tüm dünyaya 
gösterdi. Şehitler tepesine selam çaktı! “Sahipsiz 
olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu 
vatan batmayacaktır.” diyen Âkif’in kutlu dizele-
rini, gür sesiyle tek yürek, dimdik durarak  hainin 
yüzüne haykırdı. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü’nün yıl dönümünde ülkemizin bekası, 
milletimizin istiklali uğruna can veren kahraman 
şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum. Bu şerefe nail olan tüm şehit ve gazi-
lerimiz ile yakınlarına şükranlarımı sunuyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Telefoncu, mesajında ayrıca devletimizin kaim, 
birlik ve beraberliğimizin de daim olması gerekti-
ğini sözlerine ekledi.

Millî Eğitim Müdürü Telefoncu, 
“Destanlar, büyük davalar uğruna yazılır.”




