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Kırıkkale’de Millî Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Emniyet Mü-
dürlüğü işbirliği ile ortaokul öğretmenlerine yö-
nelik bağımlılıkla mücadele konulu seminer dü-
zenlendi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu’nda düzenle-
nen seminerde konuşan Millî Eğitim Müdürlüğü 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü 
Ali Özdemir, teknoloji, tütün, alkol ve madde ba-
ğımlılıkları gibi konularda başta çocuklar ve genç-
ler olmak üzere toplumun tamamını bu konular-
da bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılmasını 
amaçladıklarını söyledi.

Eğitim ortamlarında konu hakkında daha du- 
yarlı olduklarını belirten Özdemir, “Bugün burada 

alanında uzman görevlilerce çok önemli bilgiler 
verildi. Anlatılan tüm konularda öğrencilerimizle 
ilgili hassasiyetimizi bir kez daha hatırlatmak is-
tiyorum. Öğrencilerimizi, gençlerimizi sağlıklı bir 
şekilde geleceğe taşımak hepimizin en önemli 
görevleri arasında. Madde bağımlılığı, teknoloji, 
tütün, alkol ve diğer konularda alacağımız tedbir-
ler ve erken müdahale bireyin hayatında önemli 
bir değişikliğin ilk adımı olacaktır.” dedi.

 Özdemir, yıl içerisinde farklı kademelerde gö- 
rev yapan öğretmen ve personele yönelik bu tür 
bilgilendirme seminerlerin devam edeceğini söz- 
lerine ekledi.

Seminerde katılımcılara yönelik uyuşturucu 
madde, bağımlılık ve mücadele etme yolları, 
madde bağımlığı ve korunma yollarına yönelik 
çeşitli bilgilendirmelerle ilgili sunumlar yapıldı.

Seminer, merak edilen soruların cevaplandırıl-
masının ardından son buldu.

Öğretmenlere  
bağımlılıkla mücadele  

semineri verildi
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Kırıkkale’de lise öğrencileri geliştirdikleri mate- 
matik projesi sayesinde 7 farklı ülke tarafından 
“Avrupa Kalite Etiketi” ödülüne layık görüldü.

Kırıkkale Lisesi öğrencileri danışman öğret-
menleri Nevin Bilgiçli koordinesinde matematik 
alanında “Gizemli Şifreler” Uluslararası eTwinning 
projesinde derece aldı. Hazırlanan proje, yapılan 
değerlendirme sonucu 7 farklı ülke tarafından 
“Avrupa Kalite Etiketi” ödülü ile ödüllendirildi.

Kırıkkale Lisesinin kurucusu olduğu “Gizemli 
Şifreler - Mysterious Ciphers) eTwinning mate- 
matik projesinin çalışmalarına 2020-2021 eğitim 
öğretim yılı boyunca devam edildi. Şifreleme 
bilimini konu alan projede Avrupa, Asya ve 
Amerika kıtalarından l0 ülkeden (Türkiye, Ro- 
manya, Çekya, Polonya, Litvanya, İsveç, Slovakya, 
İspanya, Hırvatistan, Fransız Guyanası), 12 okul, 
200 öğrenci ile 8 ay süre ile ortak çalışıldı. Projede 
Kırıkkale Lisesinden farklı sınıf seviyelerinden ise 
20 öğrenci aktif olarak görev aldı.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yaptığı 
açıklamada öğrencilerin başarısından dolayı bü- 
yük mutluluk duyduklarını belirterek, “Danışman 
öğretmenimiz ve aynı zamanda matematik öğret- 
meni olan Nevin Bilgiçli, öğrencilere her yönden 
destek sağladı. Çalışmalar kapsamında kriptoloji 

yani şifreleme bilimiyle ilgili çalışmalar yapıldı. 
Öğrenciler 5 farklı şifreleme yöntemi öğrendi. 
Bu yöntemle şifrelenmiş mesajlar ve mektuplar 
yazarak ülke tanımı gerçekleştirildi. Şifreleme 
yapılırken el maketlerinden cetvel, çark, saat ve 
silindir gibi farklı malzeme çeşitleri kullanıldı. 
Burada hepsinin ortak noktası harfleri belirli ku-
rallara göre başka harflere dönüştürme oldu ve 
bu sistem matematik işlemlerine dayalı olarak 
geliştirildi. Buradan şunu anlıyoruz ki, geleceği-
miz olan gençlerimize imkanlar verildikçe, onlara 
rehberlik ve destek olduğumuz sürece başarıla-
rıyla daima gurur duyacağız. Okulumuzdaki öğ-
rencilerimiz şehrimizin yıldızları olmanın yanı sıra 
Türkiye’nin de yıldızları oldu. Okulumuzu ve öğ-
rencilerimizi tebrik diyorum.” dedi.

Okul Müdürü Basri Başat da, öğrencileri gele- 
ceğe hazırlamak için büyük çaba gösterdiklerini 
belirterek “Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamak ve çağa uygun 
gençler yetiştirmek için böyle çalışmalar daima 
desteklenmesi gerekir. Ulusal ve uluslararası alan- 
da çok sayıda ödül alarak bizleri gururlandıran ö- 
ğrencilerimize ve danışman öğretmenlerine te- 
şekkür eder başarılı çalışmalarının devamını di- 
lerim.” dedi.

“Şehrimizin yıldızları 
Türkiye’nin yıldızları oldu”
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Proje kurucusu ve yöneticisi olan Dr. Nevin 
Bilgiçli ise, “Proje konusu olan şifreleme bilimi 
(kriptoloji) kişisel verilerin korunmasından ülke 
güvenliğine kadar önemli alanlarda kullanıl-
maktadır. Günümüzde şifreleme her ne kadar 
karmaşık bilgisayar programları yardımıyla ya- 
pılsa da temeli matematiksel hesaplamalara da- 
yanır ve yüzyıllardır insanlar tarafından gizli ileti- 
şim için kullanılmaktadır. Yani şifreleme, matema-
tiğin günlük hayatımızdaki kullanımına güzel bir 
örnektir.” dedi.

Projenin detayları hakkında da bilgiler veren Bil- 
giçli, şunları söyledi:

“Öğrenciler projenin ilk yarısında, 5 tarihi şifre- 
leme yöntemini öğrendiler. Bu yöntemleri çok çe- 

şitli etkinlikler ve eğitsel oyunlar yoluyla uygula-
dılar. Çevrimiçi şifreleme ve kod kırma yarışmala-
rına katıldılar. Ayrıca ülkelerin ulusal takımları bir-
birine sıralı şifreli mektuplar yazdılar ve ülkelerini 
tanıttılar. Projenin ikinci yarısında ise ulusal ta-
kımlar özgün şifreleme yöntemlerini geliştirdiler 
ve çevrimiçi toplantılarla İngilizce olarak tüm or-
taklara yöntemlerini sundular. Son olarak öğren-
ciler uluslararası takımlarda çalışarak savaşların 
ve dolayısıyla tarihin seyrini değiştiren ilkel şifre-
leme araçlarına ait el yapımı maketler ve poster-
ler yaptılar ve bu materyallerle ortak sanal sergi 
oluşturdular. Projenin sonunda başarılı sonuçlar, 
çok çeşitli çıktılar ve ortak ürünler elde edildi.”
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Kırıkkale’de su içme alışkanlığını artırmak ama-
cıyla ilkokul öğrencileri tarafından düzenlenen 
etkinlikle vatandaşlara su dağıtıldı.

Mustafa Necati İlkokulu öğrencileri tarafından 
sınıf öğretmenleri Adem Canarslan koordinesin-
de kent meydanında, cadde ve sokaklarda vatan-
daşlara ve çarşı esnafına su dağıtıldı.

Öğrenciler önce farkındalık oluşturmak ama-
cıyla cadde ve sokaklarda slogan atarak ellerinde 
“Her gün kendine sor su içtin mi? Sağlık için su 
içmelisiniz. Metabolizma ile su el ele. Böbrekleri-
mizi yıkayalım” yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı. 
Daha sonra kent meydanında bir araya gelen öğ-
renciler vatandaşlara, görevi başında olan polis-
lere, basın mensuplarına ve halka su dağıttı. Çarşı 
esnafına da su dağıtan öğrencilerin bu davranışı 
vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Su verdikleri bir esnaf ise bu anlamlı davranış-
larından dolayı su dağıtan öğrencilere çikolata 
verdi.

Okul Müdürü Sabri Acar yaptığı açıklamada, 
suyun insan sağlığı açısından büyük önem taşıdı-
ğından dolayı böyle bir etkinliği düzenlediklerini 
söyledi.

Acar, “Bizler okulumuzun öğretmenleri, öğren-
cileri ve velilerimizle birlikte suyun insan sağlığına 
faydalı olduğuna dikkat çekmek ve su tüketimini 
artırmak amacıyla böyle bir farkındalık oluştur-
mak istedik. “ dedi.

Etkinlik koordinatörü ve sınıf öğretmeni Adem 
Canarslan da, “Bu projeyi uygulamaya koyan sınıf 
öğretmeniyim. Bu projemizi 4 yıldır uyguluyoruz. 
Artık geleneksel hale getirdik. Bundan sonra uy-
gulamaya devam edeceğiz. Su içme alışkanlığını 
kazandırma etkinliği toplumumuzda çok az. Bu 
konuda duyarlılığı artırmak istiyoruz. Dolayısıy-
la toplumumuzda su içme alışkanlığı az olduğu 
için bunu toplumda böyle bir projeyle farkındalık 
oluşturmak istedik.” diye konuştu.

Kent meydanında, cadde ve sokaklarda gör-
düklerine su veren öğrenciler ise etkinliği çok 
sevdiklerini belirterek, “Böyle etkinlikler yapmayı 
çok sevdik. Büyüklerimize, arkadaşlarımıza su ve-
riyoruz. Su içmek sağlıklı, bolca su tüketmeliyiz. 
Meydanda gezdik. Herkesin bizleri alkışlaması da 
bizi mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara yönelik su dağıtımının ardından 
düzenlenen etkinlik son buldu.

Öğrenciler 
suyun önemini 
bir kez daha hatırlattı
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Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile okul sporları değer-
lendirme toplantısı yapıldı.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu’nda düzen-
lenen toplantıda, kent genelinde okul sporları 
kapsamında düzenlenen spor etkinliklerinin de-
ğerlendirmesi yapıldı. Ardından da bu yıl yapıla-
cak olan etkinliklerin de planlamasına yönelik de 
kararlar alındı.

Toplantıda konuşan Millî Eğitim Müdürü Hayati 
Telefoncu, her bireyin yaşamında sporun ayrı bir 
öneminin olduğunu belirterek, “Gençlerimizi ha-
yatın her safhasında spor dallarıyla buluşturma-
lıyız. Bu konuda bizlere destek veren Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğüne, öğrencilerimizin yetiştiril-
mesinde emekleri olan herkese teşekkür ederim. 
Gençlerimizin spor alanında başarılara ulaşması 
için daha erken dönemlerde yeteneklerin bu tür 
etkinlikler sayesinde keşfedilmesi büyük önem 
taşıyor.” dedi.

Telefoncu, geçmiş yıllarda elde edilen başarıla-
ra bu yıl içerisinde de yeni başarılar ekaleneceğini 
sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de, 
spor etkinlikleriyle gençlerin gelişimine katkı sağ-
landığını belirterek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
olarak gençlere gereken her türlü desteği verme-
ye hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından okul sporları kapsamın-
da yıl içerisinde düzenlenecek olan etkinliklerin 
de planlaması yapılarak yeni kararlar alındı.

Toplantıya, Telefoncu ve Güneş’in yanı sıra Millî 
Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, Şube 
Müdürü Dursun Karakuş, okul yöneticileri, okul 
sporları komitesi üyeleri ile diğer davetliler ve 
beden eğitimi öğretmeleri katıldı.

Toplantı, katılımcıların merak ettikleri soruların 
cevaplandırılmasının ardından son buldu.

Okul sporları değerlendirme toplantısı
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Kırıkkale’de 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu 
Lisesi ile Yaylacık Şehit Oğuz Sünbül İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi 
Haftası etkinlikleri kapsamında “Peygamberimiz, 
Cami ve İrşad” temalı program düzenlendi.

Kırıkkale Müftülüğü Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen programda konuşan 15 Temmuz Şe-
hitleri Kız Anadolu Lisesi Müdürü Bilgin Cankar, 
“Öğretmen ve öğrencilerimizin hazırladığı yüce 
Rabbimizin “Seni alemlere rahmet olarak gön-
derdik” diye buyurduğu, Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’in (s.a.v) doğum yıldönümünü kut-
lamak adına toplanmış bulunuyoruz. Bu kutlu 
günde Peygamberimize selamlar gönderiyoruz.” 
dedi.

Hz. Muhammed’in örnek kişiliği ve ahlakıyla 
ilgili de bilgiler aktaran Cankar, şunları söyledi:

“Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kutlu doğumları, sı-
radan bir doğum değil,  cehaletin, haksızlıkların, 

şirkin, küfrün ve her tür ahlaksızlığın etkisi altında 
yolunu kaybeden insanlığın ufkuna bir hidayet 
güneşinin doğuşudur. Bu doğum günü vesile-
siyle hayatımızda önemli bir yere sahip olan Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.), Kur’an-ı Kerim’de model 
olarak sunulan örnek kişiliğini ve seçkin ahlâkını 
öğrenmeye, anlamaya ve yaşamımıza uygulama-
ya çalışacağız.”

Öğrenciler tarafından çeşitli etkinliklerin de 
düzenlendiği programda, Kırıkkale Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muham-
med Güngör tarafından günün anlam ve önemi 
ile ilgili davetlilere konferans verildi.

Programa, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan 
Akpınar ile Şube Müdürleri, Dursun Karakuş, Ali 
Özdemir, Fatih Yıldırım, Metin Demir, Hüseyin 
Özay ile Keskin İlçe Millî Eğitim Müdürü Abidin 
Karazöhreoğlu, Okul Müdürleri Bilgin Cankar ve 
Kenan Korkmaz ile diğer davetliler ve veliler ka-
tıldı.

Mevlid-i Nebi 
Haftası etkinlikleri
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Tarım alanında nitelikli insan kaynağının yetişti-
rilmesi ve Türkiye’nin tarımsal üretim üssü haline 
gelmesi amacıyla tarım liselerinin aktif rol alması 
için yeni projeler hayata geçiriliyor. 

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nitelikli insan 
kaynağı yetiştirmek amacıyla tarım alanında rol 
model olan ülkelerle iş birliği kapsamında, tarım 
alanında dünyada en iyi üniversite olarak kabul 
edilen Wageningen Üniversitesi ile yenilikçi tarım 
uygulamaların yapıldığı ve sektör ile eğitim ku-
rumlarının bir arada yer aldığı World Horti Cen-
ter’ı yerinde incelemek üzere Hollanda’ya bir zi-
yaret gerçekleştirecek. 

Millî Eğitim Bakanlığınca, küresel gıda krizinin 
son zamanlarda tüm dünyada etkisini gösterdiği 
ve üretimin çok önemli hale geldiği bu dönemde 
tarım alanında nitelikli insan kaynağının yetişti-
rilmesi ve Türkiye’nin tarımsal üretim üssü haline 
gelmesi amacıyla tarım liselerinin aktif rol alması 
için yeni projeler hayata geçiriliyor. 

Türkiye’nin tarım üssü haline gelmesi için tarım 
liseleri yeniden yapılandırılacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu kapsam-
da uygulamaları yerinde görmek için Hollanda’da 
tarım alanında dünyada en iyi üniversite olarak 

kabul edilen Wageningen Üniversitesi ile ye-
nilikçi tarım uygulamaların yapıldığı ve sektör 
ile eğitim kurumlarının bir arada yer alan World 
Horti Center’ı 19-20 Ekim tarihleri arasında üst 
düzey bir ziyaret gerçekleştirecek. 

Bakan Özer, Hollanda ziyaretine ilişkin yaptığı 
açıklamada, son dönemlerde özellikle gıda teda-
rik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların tarım ve hay-
vancılık alanını çok daha kritik bir sektör olarak 
ön plana çıkardığını belirterek, “Bu bağlamda ül-
kemizi tarım üssü haline getirmek ve bu kriz anla-
rında ülkemizi avantajlı bir konuma taşıyabilmek 
için Milli Eğitim Bakanlığı olarak tarım liselerimizi 
yeniden yapılandırma kararı aldık. 123 tane tarım 
listesine ilave olarak bu sene 23 tane daha açarak 
tarım lisesi sayısını 146’ya ulaştırdık.” dedi. 

 Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte kapsam-
lı iş birliği protokolü geliştirdiklerini hatırlatan 
Özer, “Tarım liselerimizin birlikte müfredatının 
güncellenmesi ve son teknoloji uygulama labo-
ratuvarlarının tesisi, Tarım ve Orman Bakanlığının 
önceliklerine göre eğitimin yeniden dizaynıyla 
ilgili çok kapsamlı bir iş birliğine adım attık. Aynı 
zamanda bu liselerimizin uygulama alanı olan 4 
milyon metrekarede de AR-GE merkezleri kura-
rak tarımla ve hayvancılıkla ilgili yeni yaklaşımları 

Tarım liseleri,  
iyi model uygulamalarla yeniden şekillendirilecek
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uygulamalı bir şekilde gerçekleştirme imkânına 
kavuşmuş olduk.” diye konuştu. 

Tarımda dünyanın en iyi uygulamaları yerinde 
incelenecek

Bakan Özer, bu kapsamda dünyadaki tarım uy-
gulamalarında önemli başarılara imza atan Hol-
landa’daki tarım uygulamalarını yerinde görmek 
istediklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Mes-
leki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzle, 
uzman arkadaşlarımızla birlikte iki günlük bir 
Hollanda ziyareti gerçekleştireceğiz. Orada hem 
eğitim bakanıyla hem de tarımla ilgili dünyada 
çok ünlü çalışmalara imza atmış olan üniversite-
lerde tarım eğitiminin nasıl yapıldığı, nasıl iyileş-
tirildiği ve yeni teknolojilerle tarıma bakışı nasıl 
gerçekleştirildiğiyle ilgili yeni gelişmeleri yerin-
de görme ve Türkiye ile Hollanda arasındaki bu 
iş birliğini de artırmayla ilgili yeni yaklaşımları 
deneme imkânımız olacak. Umut ediyorum ki 
Hollanda’daki çalışmalarla birlikte Türkiye’de son 
bir yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz tarım 
alanındaki yeni yaklaşımı çok daha güçlü hale ge-
tirme imkânına kavuşmuş olacağız.” 

Ziyaret planı

Bakan Özer, 19-20 Ekim tarihlerini kapsayan zi-
yaretinde beraberindeki heyetle birlikte Hollan-
da Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Robbert Dıjkg-
raaf ve Wageningen Üniversitesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Sjoukje Heimovaara ile görüşmeler ger-
çekleştirecek, tarım alanında örnek teşkil eden 
okul ve kuruluşları ziyaret edecek.  

Bakan Özer’in Hollandalı mevkidaşı Dıjkgra-
af ile yapacağı görüşmede iki ülke arasındaki 
mevcut ve muhtemel iş birliklerinin ele alınması 
bekleniyor.  

Özer, araştırmacıların, girişimcilerin ve çeşitli 
eğitim kurumlarının inovasyon odaklı ortaklaşa 
çalışmalar yürüttüğü bir araştırma merkezi olan 
World Horti Center’ı da ziyaret ederek buruda yü-
rütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak.

Özer, ayrıca Hollanda’da özellikle “sağlıklı gıda 
ve yaşam ortamı” temasına odaklanan Wage-
ningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi ziyaret 
edilerek Yönetim Kurulu Başkanı Sjoukje Heimo-
vaara ile de bir görüşme gerçekleştirmesi planla-
nıyor.

Hollanda ziyaretinde genel olarak tarım eğitimi 
konusundaki 
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“Her çocuğu fark etmek” temasıyla yapılan 
eğitimler, Öğretmen Bilişim Ağı ÖBA üzerinden 
tüm okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin erişimi- 
ne açıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde 
gerçekleştirilen “Gelişim ve Öğrenmenin Değer-
lendirmesi Üzerine Öğretmen Eğitimi” projesi 
kapsamında yaklaşık 190 bin öğretmene ulaşıldı. 
“Her çocuğu fark etmek” temasıyla yapılan eği-
timler, Öğretmen Bilişim Ağı ÖBA üzerinden tüm 
okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin erişimine 
açıldı.

Öğretmenlerle öğrencilerin gelişim ve öğren-
melerini değerlendirme uygulamalarına yönelik 
bilgi ve beceri gelişimlerine katkı sunmak ama-cıy-
la, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Mü-
dürlüğü ve UNICEF iş birliğinde hayata geçen 
“Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi Üze- 
rine Öğretmen Eğitimi” projesinde yaklaşık 190 
bin öğretmene ulaşıldı. Projeyle, 2 bin 30 sınıf ve 
okul öncesi öğretmenine eğitici eğitimi verildi, 
ardından geliştirilen eğitim içerikleri ile toplam 
139 bin sınıf ve 46 bin okul öncesi öğretmenine 
yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

 “Bütünleşik ve Uyumlu Bir Anlayış”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Millî 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaşanan çağda 
öğretmenlerden öğrencilerin öğrenme ve geli- 
şim süreçlerini bütüncül bir anlayışla izlemesi ve 
değerlendirmesinin beklendiğini kaydetti. Özer, 
bu bütüncül anlayışta süreç ve sonuç odaklı de- 
ğerlendirme yaklaşımlarının bütünleşik uyumla 
etkin bir şekilde kullanılmasının kaçınılmaz bir 
gerçek olduğunu belirterek “Her çocuğu fark et- 
mek için öğretmenlerimizin eğitsel değerlendir- 
me ve karar alma süreçlerine çocuğu ve ebevey-
nleri de dâhil etmesi önem arz ediyor” diye ko-
nuştu.

Bakan Özer şunları söyledi: “Günümüzde çocuk- 
larımızın ilerlemelerini, bireysel ilgi ve ihtiyaçları-
nı, gelişim ve öğrenme alanlarını etkili bir şekilde 
gözlemlemek ve değerlendirmek önemli sorum-
luluklarımız arasındadır. Bu sorumluluğun eğitsel 
süreçlere sağlayacağı ivme şüphesiz çocukları-
mızı farklı disiplinlerde ve gelişim alanlarında ni-
telikli bir şekilde değerlendirmemizi ve en niha-
yetinde bu değerlendirmeden yola çıkarak karar 
alma süreçlerimizi etkileyecektir.”

“Her çocuğu fark etmek” 
temalı öğretmen eğitimleri
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Öğrencilerin Sistematik Değerlendirilmesi 
Hedefleniyor

Proje kapsamında öğretmenlerin, öğrencilerini 
sistematik olarak değerlendirebilmesi, öğrenme 
için değerlendirmeyi derslerinin doğal bir parçası 
yaparak öğretme öğrenme ortamını ve öğretim 
yaklaşımını nasıl düzenleyeceğine karar verebil-
mesi gibi becerilerini geliştirmeleri hedefleni-
yor. Çalışmayla ayrıca öğretmenlerin sistematik 
gözlem yapabilme, bilgi toplama yöntemlerini 
kullanabilme, gözlem verisi kaydedebilme, kay-
dedilen veriyi analiz edebilme ve sentezleyebil-
me yaklaşımları destekleniyor.

Alan Uzmanlarının Katılımıyla İçerikler Ge-
liştirildi

Gelinen aşamada tüm okul öncesi ve sınıf öğ-
retmenlerinin bu eğitimlerden faydalanabilmesi 
için eğitim süreci devam ediyor. Bu çerçevede, 
ilgili alan uzmanlarının katılımıyla içerikler gelişti-
rildi. Söz konusu içeriklerle “Okul Öncesi Eğitimde 
Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi Öğret- 
men Kılavuzu” ile “İlkokulda Gelişim Öğrenmenin 
ve Değerlendirilmesi Öğretmen Kılavuzu” hazır-
landı.

Eğitimler, Öğretmen Bilişim Ağı ÖBA üzerinden 
tüm okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin erişimi-
ne açıldı.

Çocuklar Arasında Karşılaştırma Yapmayın

Okul öncesine yönelik düzenlenen öğretmen 
kılavuzunda yer alan sistematik gözlem ile ilgili 
bilgilerden bazıları şöyle:

Gözlemde Yapılması Gerekenler
- Tarih, saat, öğrenme ortamı gibi bilgileri not 

almak

- Sadece görülenlere ve duyulanlara odaklanmak

- Öğrencilerin ifadelerini not almak

- Gelişim ve öğrenme anlarına duyarlı olmak

- Öğrencinin yapabildiğine odaklanmak

- Gözlemlenen duruma ve yoruma ayrı ayrı yer 
vermek

- Her öğrenciyi eşit bir şekilde gözlemlemek 

Gözlemde Yapılmaması Gerekenler

- Gözlem notu alabilmek için çocuğa bir beceri-
yi sergilemesi için ısrarcı olmak

- Aynı anda tüm öğrencilerin aynı beceriyi sergi-
lemesini beklemek

- Öğrencinin yapabildiğine değil, kazanıma veya 
hedeflenen beceriye odaklanmak

- Çocuklar arasında karşılaştırma yapmak

- Kendi görüşlerini gözlem notuna eklemek

- Her gün tüm çocuklara ait not almaya çalışmak
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“Öğrenci/ Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS)” ile 
öğrenci ve öğretmenler öğrenme-öğretme sü-
reçlerinde zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın 
sistemin içeriğinde yer alan materyalleri ve içerik-
leri kullanabilecekler.

Sistemde ortaokul ve lise düzeyinde 62 derse 
ait 62 konu anlatımlı ders kitabı, yaklaşık 60 bin 
çoktan seçmeli soru, 2550 ders anlatım videosu 
ve 13 bin soru çözüm videosu yer alıyor.

Sistemde yer alan tüm içerikler sınıf, ders, ünite, 
konu, kazanım, ders anlatım videosu, ders kitabı 
ilgili sayfaları ile ilişkilendirilmiş. Ayrıca her soru-
nun taksonomik değeri ve zorluk derecesi de be-
lirlenerek bu sorular ilgili içeriklerle ilişkilendirildi.

Sistem, öğrencinin çözdüğü sorulara göre öğ-
rencinin eksikliklerini belirleme ve bu eksiklikleri 
gidermeye yönelik olarak geliştirilmiş bir algorit-
maya göre çalışıyor.

Öğretmen/Öğrenci Destek Sistemi’ne öğret-
menlerimiz MEBBİS şifreleri ile öğrencilerimiz eba 
şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.

ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN DESTEK SİSTEMİ  
3 MODÜLDEN OLUŞUYOR:

• Okul Dersleri Modülü

• Destekleme ve Yetiştirme Kursları Modülü

• LGS Hazırlık, YKS Hazırlık Modülü

Okul Dersleri Modülü ile öğrencilerin akademik 
açıdan desteklenmesi amaçlanıyor. Modülü, 5. 
sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenim gören öğrenci-
lerin tamamı ve tüm öğretmenler kullanabilecek. 
Modülde ortaokul 5.6.7.8. Sınıflara ait Türkçe, 
Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; Ortaöğretim 
9.10.11.12. Sınıflara ait Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, 
Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyo-
loji, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri 
bulunuyor.

LGS Hazırlık ve YKS Hazırlık Modülü üzerinden 
belirli periyotlarla online deneme sınavları yapı-
larak öğrencilerin öğrenme eksikliklerini görme-
lerini sağlanacak. Modül LGS için 8. sınıflara, YKS 
için 11 ve 12. sınıflara ve tüm öğretmenlerimize 
açık olacak. Modül hem LGS hem de YKS sınav 
sistemi içindeki tüm dersler ve konular sınav sis-
temine uygun olarak tasarlandı. LGS’de çıkmış so-

“Öğrenci - öğretmen destek sistemi (ÖDS)” 
dönemi başladı
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rular ve YKS’de çıkmış soruların tamamının video 
çözümleri hazırlanarak sisteme eklendi. LGS’de 
Bakanlığımız tarafından aylık olarak yayımlanan 
örnek sorular konularına göre tasnif edildi. YKS 
modülünde eşit ağırlık, sözel ve sayısal alanlar 
ders ve konularına göre tasnif edildi.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Modülü, 
DYK’ye devam eden öğrencilerimize ve DYK’de 
görev alan öğretmenlerimize açık olacak. Öğren-
ciler, DYK’de hangi dersten veya derslerden kurs 
alıyorsa o derse ait içeriklere erişebilecek. DYK’de 
görev alan öğretmenler DYK’de girdikleri şubele-
rin öğrencilerine hazırladıkları testleri göndere-
bilecek ve ilerlemelerini takip edebilecek. Modül 
üzerinden DYK’ye devam eden öğrencilerimize 
belirli periyotlarda çevrim içi deneme sınavları 
yapılarak öğrenci ilerlemesi izlenecek ve iyileştir-
me konusunda gerekli tedbirler alınacak. Modül 
ile DYK’ye devam eden öğrencilerin yardımcı 
kaynak ihtiyacı giderilerek DYK’lerin verimliliği 
artırılacak.

Öğrenci/ Öğretmen Destek Sistemi ile öğrenciler;

Sistemin hazırlamış olduğu hazır testleri çöze-
bilecek, testlere ait karneler alabilecek,

Soruların zorluk düzeylerine göre soru sayılarını 
da belirleyerek kendi testlerini oluşturacak soru 
çözümü yapabilecek, öğretmeninin göndermiş 
olduğu ödevleri kendi ekranında görebilecek, 

ödev testini çözebilecek. Ödev olarak gönderilen 
test sonuçları hem öğrenci ekranında kayıt altına 
alınacak hem de anlık olarak öğretmene gönde-
rilecek.

Sorulan soruya ilişkin öğrenci yanıtının doğru-
luğu ya da yanlışlığı ile ilgili sistem anında kendi-
sine geri dönüt verebilecek. 

Sistem, öğrenci ödev testini veya kendi oluş-
turduğu testi çözdükten sonra öğrencinin yanlış 
yaptığı sorularla ilgili ders kitabından ve ders an-
latım videolarından öğrenciye konu önerisinde 
bulunacak ve böylece öğrenci kendi eksikliklerini 
kendisi tamamlayabilecek. 

Sorular, kolaydan zora veya birbirinin önkoşulu 
olacak şekilde sıralanabilecek. Öğrenci bu sırala-
manın mantığını öğrenip kavradıktan sonra öğ-
retme-öğrenme sürecinde aşamalı olarak ilerle-
yebilecek. 

Öğrencinin ve şubenin tüm verileri öğretme-
ne iletileceğinden öğretmen öğrencisinin eksik 
olduğu ünite ve konuları görerek derslerini bu 
yönde düzenleyebilecek.

Sınıf ortamını ve öğrenci ihtiyaçlarını bilen ala-
nında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan 
içeriklerin yer aldığı sistem ile alandaki ihtiyaç 
önemli ölçüde karşılanmış, bilgi teknoloji ile bir-
likte sunulmuş olacak.
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Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, güçlen-
dirme çalışmaları ve onarım kapsamında inşaatı 
devam eden okullarda incelemelerde buluna-
rak, amaçlarının çocuklara daha güvenli ortam-
lar oluşturarak bu güvenli ortamlarda eğitim 
öğretim yapılmasına zemin hazırlamak olduğu-
nu söyledi.

Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberinde Vali Yar-
dımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Millî Eğitim 
Müdürü Hayati Telefoncu ile diğer yetkililer, 
inşaat çalışmaları devam eden okullara giderek 
incelemelerde bulundu.

Vali Tekbıyıkoğlu, inşaatı tamamlanarak 
eğitim öğretime başlanılan ve çevre düzenle-
meleriyle birlikte güzel bir görünüme kavuştu-
rulan okullarda da öğrenci ve öğretmenlerle bir 
araya geldi. 

Millî Eğitim Müdürü Telefoncu ve inşaat yet-
kililerinden bilgi alan Tekbıyıkoğlu, daha sonra 
inşaatı devam güçlendirme ve büyük onarım 
kapsamındaki okullarda ve yerleşkesinde de in-
celemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına 
açıklamalarda bulunan Tekbıyıkoğlu, kent ge-
nelindeki okullarda inşaatlarla ilgili çok önemli 
çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Okullarda güvenli ortamlar oluşturduklarını 
belirten Tekbıyıkoğlu, “Millî Eğitim Bakanımızın 
ilimizi ziyaretiyle beraber okullarımızdaki fiziki 
imkanların geliştirilmesiyle ilgili çok önemli 
adımlar attık. Toplam 21 okulda çalışma yaptık. 
Bunlar hem büyük onarım, hem de küçük 
onarım kapsamında doğalgaz dönüşümleri-
ni de bu çalışmalarımızın içine kattık. Bununla 
beraber okullarda güçlendirme çalışmaları da 
gerçekleştirmiş olduk. Okullarda sadece fiziki 
imkanların boya badana, zeminler, kapılar, du-
varlar gibi bunların bakımı onarımı haricinde 
çocuklarımıza güvenli bir ortam hazırladık. 
Derslerini bu güvenli ortamlarda yapabilecek 
tadilatlar ve girişimlerde bulunduk.” dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını 
kaydeden Tekbıyıkoğlu, şunları söyledi:

“Toplam 90 milyonun üzerinde bu 21 okulu-
muza harcama gerçekleştirdik. İki hafta içeri-
sinde de çalışmamızı tamamen nihayetlendirip 
evlatlarımızı, öğrencilerimizi yeni okullarında, 
yeni görselleriyle beraber ve daha güvenli alan-
larda eğitim öğretime devam ettireceğiz. Ço-
cuklarımız milletimizin geleceği. Onların gü-
venli ortamlarda olmasını arzu ediyoruz.”

Tekbıyıkoğlu, ziyaret ettiği okullarda öğrenci 
velileriyle de bir araya gelerek velilere çalışma-
lar hakkında çeşitli bilgiler aktardı.

“Çocuklarımız için daha güvenli ortamlar oluştuduk.”
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Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Rehberlik 
Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen se-
minerlerde okul servis sürücüleri, servis rehber 
personeli ile kantin çalışanlarına yönelik çeşitli 
bilgiler verildi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) koordi-
nesinde Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu’nda 
düzenlenen seminerlerin açılışında konuşma 
yapan Millî Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Hizmet-
leri Şube Müdürü Ali Özdemir, bireylere çeşitli ko-
nulara yönelik yapılan her türlü rehberlik çalışma-
larının toplumsal olarak önemli kazanımlar elde 
edilmesine zemin hazırladığını söyledi.

Okul servis personeli ve kantin çalışanlarının 
eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde 
büyük önem taşıdığını hatırlatan Özdemir, “Millî 
eğitim camiası olarak geniş bir aileyiz. Temel 
amacımız öğrencilerimizin, çalışanlarımızın daha 
sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim öğretimleri-
ne hep birlikte destek olmaktır. Öğrencilerimizin 
okullara taşınmasında ve kantinlerde beslenme, 
hijyen gibi konularda destekleri dolayısıyla tüm 

personele göstermiş oldukları özveriden dolayı 
şimdiden teşekkür ederim.” dedi.

Toplantıda diğer konuşmaların ardından bilgi-
lendirme sunumları yapıldı.

RAM Özel Eğitim Öğretmeni Duygu Doğuş Tan-
dırcı tarafından “Özel Eğitim Bilgilendirme Semi-
neri’”, RAM Psikolojik Danışman Ömer Yurdakul 
tarafından ‘”Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi 
Semineri”,  Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narko-
tik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli 
tarafından ise ‘”Madde Bağımlılığını Önleme” ko-
nularında katılımcılara sunumlar yapıldı ve belir-
lenen alanlarda çeşitli bilgiler aktarıldı.

Düzenlenen seminer, katılımcıların merak ettik-
leri konulara yönelik soruların cevaplandırılması-
nın ardından son buldu.

Seminere, Şube Müdürü Özdemir’in yanı sıra 
RAM Müdür Vekili Eda Subaşı, RAM Rehberlik 
Hizmetleri Bölüm Başkanı Yavuz Ertekin ile diğer 
davetliler katıldı.

Rehberlik hizmetleri  
kapsamında 
bilgilendirme  
seminerleri düzenlendi
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Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı tarafından kentte çeşitli kademelerde 
görev yapan öğretmenlere yönelik “Taslak Ders 
Kitabı ve Eğitim Aracı İnceleme Semineri” düzen-
lendi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu’nda düzen-
lenen seminerin açılışı, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri 
Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, Millî Eğitim 
Müdürü Hayati Telefoncu ile Eğitim Yöneticisi 
Hülya Sezen, Eğitim Görevlileri Yasemin Erenkuş 
ve Dr. Murat Ayar’ın konuşmasıyla başladı.

Seminerde, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapla-
rı ve Eğitim Araçları Yönetmeliği doğrultusunda 
ders kitaplarının nitelikleri, inceleme ve değer-
lendirme süreçleriyle birlikte bu süreçte görev 
alan panelistlerde aranan nitelikler konusunda 
çeşitli bilgiler verildi.

Öte yandan taslak ders kitaplarının inceleme ve 
değerlendirme işlemlerinin elektronik ortamda 
yapılmasını sağlayacak kitap inceleme sisteminin 
ülke genelindeki tüm akademisyen ve öğretmen-
lere açılarak hayata geçirildiği de hatırlatıldı.

İlgili yönetmelik doğrultusunda belirtilen şart-
ları ve nitelikleri taşıyan eğitimcilerin başvurula-
rını “http://kitapinceleme.meb.gov.tr” internet 
adresi üzerinden yapıldığı konusuna da değini-
len seminerde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlı-
ğına ait kitap inceleme veri tabanı sistemine kayıt 
yaptıran panelist adaylarının taslak ders kitabı 
inceleme ve değerlendirme eğitimlerini gerçek-
leştirmek amacıyla görev yaptığı illerde yüz yüze 
eğitime alındıkları aktarıldı.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın 
eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı ve 
diğer eğitim araçlarının nitelikleri, Türk millî eği-
timinin genel amaç ve temel ilkelerine uygun 
olarak belirlenmesi ve daha birçok esaslar ile 
başvuru sahiplerinde aranan kriterlere uygunluk 
konularının da bu tür etkinlik ve bilgilendirme 
faaliyetleriyle daha verimli sonuçlar alınması he-
defleniyor. 

İki gün süren seminer, katılımcıların çeşitli ko-
nulara dair merak ettikleri soruların cevaplandırıl-
masının ardından son buldu.

Ders kitapları ve eğitim araçlarının 
incelenmesiyle ilgili seminer düzenlendi
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Millî Eğitim Bakanlığı İklim Değişikliği Eylem 
Planı’na göre, öğretim programları çevre ve iklim 
değişikliği konularına uyumlu şekilde güncelle-
necek, okullarda iklim atölyeleri ve yakın çevre-
de Millî Eğitim Tabiat Parkı kurulacak, “sınıflarda 
hava kalitesi ölçüm cihazları”, “gri su depolama” 
gibi yenilikçi uygulamalar hayata geçirilecek. 
Çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma-
yı hedeflediklerini belirten Millî Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer, öğrencilerin bu kültürle yetişece-
ğini söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığı, İklim Değişikliği Eylem 
Planı’na yönelik çok boyutlu çalışmalar yürütüyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen 
Sıfır Atık projesi ile öğrencilerin sürdürülebilir 
bir çevrede yaşamalarını sağlamak için bir dizi 
çalışma hayata geçirildi. 29 bin 400 okul “Sıfır 
Atık” belgesiyle sertifikasyon sürecini tamamla-
dı, 1.325 okulda sıfır atık kütüphanesi kuruldu, 9 
milyon öğrenci sıfır atık eğitimi aldı.

 Çevre dostu 1000 okul inşa edildi. Müfredatı 
hazırlanan çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi, 
yeni dönemde ders programında yerini aldı. İklim 
değişikliğine ilişkin öğretmen eğitimleri gerçek-
leştirildi. 30 ilde öğretmenlere hava kirliliğiyle 
mücadele eğitici eğitimleri verildi.

Yeni hedefler, 7 ana başlıkta toplandı.

İklim Değişikliği Eylem Planı ile bu çalışmaların 
bir adım öteye taşınması hedefleniyor. Eylem pla-
nında paydaşlarla ortak çalışmalar planlamak ve 
çözüm önerileri gelişmek amacıyla 7 ana başlık 
belirlendi. Bu başlıklar, “iklim değişikliğinin etki-
leri hakkında eğitim kurumlarında farkındalık ve 
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması”, “iklim 
değişikliği sonucunda oluşabilecek afetler ve 
bu afetlere karşı alınabilecek önlemler”, “enerji 
verimliliği ve enerji tasarrufu”, “su kaynaklarının 
korunması ve su tasarrufu”, “hava, su ve toprak 
kirliliği”, “geri dönüşüm ve sıfır atık”, “iklim deği-
şikliğinin çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri” 
şeklinde sıralandı.

Eylem planı kapsamında, 2025 sonu itibarıyla 
her tür ve seviyedeki öğretim programları, sürdü-
rülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda çevre 
ve iklim değişikliği konularına uyumlu olacak şe-
kilde güncellenecek.

Öğretim programları ve eğitim materyallerinin 
çevre ve iklim değişikliği ile uyumunu değerlen-
diren bir envanter hazırlanacak. Hazırlanan en-
vanter raporu kapsamında ders kitapları da gün-
cellenecek.
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İklim değişikliği çalışmalarıyla  
okullarda yeni dönem başlıyor
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Tüm kurum ve kuruluşlarla güçlü iş birlikleri ya-
pılarak temiz enerji kullanımı artırılacak, okulların 
çevre dostu olması sağlanacak. Öğrenme ortam-
larının iklim değişikliğine karşı fiziksel kapasitesi 
güçlendirilecek. Okul ve kurumlarda temiz enerji 
kullanım payı artırılacak. Yenilenebilir enerji kay-
naklarının üretiminin mümkün olduğu kurumlar 
ve okullar tespit edilecek. Belirlenen eğitim bina-
larında yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili alt-
yapı çalışmaları yapılacak. 

Okul binalarının yalıtımı yapılacak, enerji tüke- 
timi düşük cihazlara geçilecek

Okul binaları çevre dostu olacak şekilde dönüş-
türülecek, tüm eğitim kurumlarına ait binaların 
yalıtımı yapılacak, bu yapılarda enerji tüketimi 
düşük cihaz sistemine geçilmesi için çalışmalar 
yapılacak.

Okul binalarında ve diğer eğitim kurumlarında 
sera gazları emisyonlarının azaltımına yönelik uy-
gulamalara yer verilecek. Bu kapsamda, sera gazı 
emisyonlarının azaltımına yönelik gerçekleştiri-
len uygulama sayısı ve uygulamalara yer veren 
okul sayıları ile karbon ayak izi hesaplanan okul 
sayıları takip edilecek.

Farkındalık faaliyetleri kapsamında, “Çevre ve 
İklim Değişikliği Çalışma Komisyonu” oluşturulacak.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri 
çerçeve planı, çevre ve iklim değişikliği ile sürdü-
rülebilir kalkınma amaçları kapsamında mesleki 
tanıtım ve rehberlik, yeşil meslekler kavramı çer-
çevesinde yeniden yapılandırılacak.

Okul-gıda sözleşmesi metni hazırlanacak ve 
okul-gıda sözleşmesi imzalanan okul-kantinci sa- 
yısı belirlenecek.

Dijital platform kurulacak

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili özgün ve 
güncel dijital içerikler üretilecek ve hedef kitleye 

ulaştırılacak. Bu kapsamda, çevre ve iklim değişik-
liği ile ilgili kaynaklar, iyi örnekler ve uygulamalar 
ortak bir dijital platformda toplanarak kolay eri-
şimleri sağlanacak.

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili terminoloji-
nin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak her 
türde anlaşılabilir kılınması için “Çevre ve İklim 
Değişikliği Sözlüğü” oluşturulacak.

Çevre ve iklim değişikliği konusunda farkında-
lığın artırılması amacıyla bütün taraflarla iş birliği 
içinde sosyal kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırıl-
ması sağlanacak.

Çevre Koruma Haftası, “Çevre ve İklim Değişik-
liği Haftası” olarak değiştirilecek. Belirli gün ve 
haftalar çizelgesine “Dünya Su Günü” eklenecek. 
12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında 
iklim değişikliğinin afetlere etkisine yönelik far-
kındalık etkinlikleri yapılacak.

Okullarda iklim atölyeleri ve yakın çevrede millî 
eğitim tabiat parkı kurularak çevre ve iklim deği-
şikliği konusunda kazanılmış bilgilerin davranışa 
dönüştürülmesi sağlanacak.

Gençlerin ve çocukların iklim girişimcileri olarak 
okul dışında sosyokültürel etkinliklerde bulun-
malarına olanak tanınacak. Bu kapsamda iklim 
kulüpleri, iklim kampları gibi faaliyetler yapılacak.

Aday öğretmen eğitimleri

Çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalı-
ğın artırılması amacıyla eğitimler verilecek. Aday 
öğretmen yetiştirme eğitimleri, sürdürülebilir 
kalkınma amaçları doğrultusunda ve çevre ve 
iklim değişikliği kapsamında güncellenecek.

Öğretmen, okul yöneticileri ve personeli, il ve 
ilçe personeline yönelik olarak sürdürülebilir kal-
kınma amaçları doğrultusunda ve çevre ve iklim 
değişikliği kapsamında hizmet içi eğitim prog-
ramları geliştirilecek ve uygulanacak.
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Toplum temelli eğitim kapsamında iklim 
okuryazarlığı başta olmak üzere ailelere yöne-
lik farkındalık eğitimleri düzenlenecek. Sağlık 
Bakanlığından alınan bilgi ve verilere göre iklim 
değişikliğinin sebep olduğu hastalıklar ile ilgili 
farkındalık, bilinçlendirme ve kültür oluşturulma-
sına yönelik eğitimlerinin planlanması yapılacak.

Okulların fiziki kapasitelerinde yenilikçi uygu-
lamalar hayata geçirilecek. Bu uygulamalar ara-
sında “sıfır atık kutuları, kompost makinesi, tarım 
uygulama alanları, sınıflarda hava kalitesi ölçüm 
cihazları, gri su depolama, okul bahçelerinde ve-
rimli sulama yöntemlerinin geliştirilmesi” bulu-
nuyor.

Enerji Yönetim Birimi çalışanları tarafından okul 
ve eğitim kurumlarındaki elektrik-su-doğal gaz 
tüketim miktarlarının izleme-değerlendirmeleri-
ne yönelik çalışmalar raporlaştırılacak.

“Toplumun yeşil dönüşüm sürecine acilen ha-
zırlanması gerekiyor”

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İklim Deği-
şikliği Eylem Planı’nın takdim yazısında, ulusal 
ve uluslararası düzeyde hazırlanan birçok farklı 
raporda yer alan iklim değişikliği kavramının her 
bir bireyin, toplumun ve ülkelerin karşılaştığı en 
önemli çevre meselesi olduğunu aktardı.

Kitlesel olarak karşılaşılan ve bireyleri kaygılan-
dıran problemlerin çözümünde eğitimin önemli 
bir yere sahip olduğuna işaret eden Özer, “Top-
lumun dirençliliğinin artırılması için eğitim siste-
minin erken çocukluktan başlayarak ‘Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ doğ-
rultusunda, ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’ 
bakış açısı ile güncellenmesi, toplumun başta 
iklim krizi ve iklim göçleri olmak üzere 21. yüzyılın 
ekolojik, politik, toplumsal, teknolojik gelişmele-
rine ve yeşil dönüşüm sürecine acilen hazırlan-
ması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, eğitimin hem emisyon azaltımı 
hem de iklim krizine uyum için kritik önemde ol-
duğunu vurguladı.

Çocukların erken yaşta bilinçlendirilmesinin 
eğitimin ilk basamağı olduğunu, iklim değişikliği 
farkındalığının oluşturulmasında erken yaşta baş-
layacak eğitimin bu konudaki sürdürülebilirliğin 
oluşmasında büyük katkı sağlayacağını belirten 
Özer, bu kapsamda ülkelerin iklim değişikliği eği-
timini teşvik etmesinin ve bireylerin iklim değişik-
liği konusundaki farkındalıklarının artırılmasının 
kaçınılmaz hâle geldiğini belirtti.

 Mahmut Özer, konuya ilişkin şu değerlendir-
meyi yaptı:

“İklim değişikliği eğitimi, okul öncesinden yük-
seköğretime kadar her kademede ve öğretim 
sürecinde kendi kimliğini oluşturmaya başlamış-
tır. Bu bağlamda iklim sisteminin temel ilkelerini 
anlayan, iklim hakkında bilimsel olarak güvenilir 
bilgiyi nasıl değerlendireceğini bilen, iklim deği-
şikliğinin etkilerini en aza indirebilecek, bilinçli 
kararlar alabilecek ve sürdürülebilir toplumla-
rın oluşmasına yardımcı olacak şekilde hareket 
edecek, çevresel tutum ve davranışları gelişmiş 
duyarlı bireyler yetiştirmek, iklim değişikliği eği-
timinin en temel görevidir. Ayrıca ülkemizin iklim 
değişikliğine ilişkin hedeflerinin ulusal kalkınma 
politikaları ile bütünleştirilmesi, enerji verimli-
liğinin yaygınlaştırılması, temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanımının artırılması, düşük 
karbon emisyonu ile yaşam kalitesinin yüksel-
tilmesi de amaçlanmaktadır. Geleceğimizin te-
minatı çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmak, bu kültürle çocuklarımızı yetiştirmek 
ana hedeflerimizdendir. İklim değişikliğine karşı 
farkındalık oluşturmak için öğretmenlerimize 
Öğretmen Bilişim Ağında (ÖBA), öğrencilerimize 
Eğitim Bilişim Ağında (EBA) ve okullarımızda eği-
timler verilmeye başlanmıştır.” 

Bakan Özer, Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 
Dersi müfredatının hazırlandığını ve 2022-2023 
eğitim öğretim yılından itibaren öğretim prog-
ramlarında yerini aldığını hatırlattı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönü-
şüm hedeflerinin başarılmasında eğitimin kilit bir 
öneme sahip olduğun vurgulayan Özer, şunları 
kaydetti:

“Paris Anlaşması’na taraf olan Türkiye’nin kü-
resel ısınmanın 1,5santigrat ile sınırlandırılması 
çalışmalarına destek vererek iklim değişikliğinin 
sebep olduğu olumsuz koşullara karşı önleyici 
eylemleri acilen uygulamak; su, toprak ve hava 
kalitesini korumak, biyolojik çeşitliliğe ve başta su 
olmak üzere kaynaklara sahip çıkarak verimliliği 
artırmak, sıfır atık hedeflerini gerçekleştirmek, 
öğrencilerimizi iklim değişikliğinin getireceği so-
runlara karşı hazırlıklı, sorumluluklarını bilen ve 
bu sorunlara yenilikçi çözümler üreten bireyler 
olarak yetiştirmek en önemli hedeflerimizdir.”
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Millî Eğitim Bakanlığınca okul öncesinden üni-
versiteye tüm kademelerde matematik beceri ve 
yeterliklerini artırmak, öğrencilerin eğlenerek öğ-
renmelerini, öğretmenlerin ise bu alandaki mes-
leki gelişimlerini desteklemek amacıyla Mate-
matik Seferberliği kapsamında Matematik Dijital 
Eğitim Platformu (matematik.eba.gov.tr) kuruldu.

“Eğlen, Keşfet, Öğren” sloganıyla kurulan plat-
form, müfredata bağlı olmadan matematiğin 
günlük hayattaki yerini animasyon, video ve et-
kileşimli içerikler sunarak keşif süreçlerini destek-
liyor, öğrencilerin sınıfta edindikleri kazanımları 
oyunlarla pekiştiriyor. 

Öğrencilerin eğlenerek ve keşfederek mate-
matik öğrendiği platformda tekrar eğitimleri için 
konu özetleri ve konu anlatım videolarıyla sınıf içi 
öğrenme süreçlerini de destekliyor.

Platformda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 
matematik öğretmenlerinin sınıf içi uygulamaları-
nı desteklemek üzere materyal uygulama örnek-
lerine de yer veriliyor. Platformda bulunan diğer 
tüm içerikleri de sınıf içi uygulamalarda öğret-
menler, derse başlarken öğrencilerin konuya ilgi-
sini çekmek veya bir konunun geçmişten bugüne 
gelişimini göstermek amacıyla kullanabiliyor. 

Platform, hem öğrenci hem öğretmen hem de 
velilere hitap ediyor

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin 
yaptığı değerlendirmede öğrencilerin matemati-
ği eğlenerek öğrenmesini istediklerini belirterek, 
bu kapsamda Matematik Seferberliği başlattıkla-
rını anımsattı. 

Yaz okullarında ilk kez 4. sınıftan 12. sınıfa öğ-
rencilere matematikle ilgili yaz kursu imkânı sun-
duklarını vurgulayan Bakan Özer, burada öğren-
cilerin geliştirdiği yeni yaklaşımları keyifli şekilde 

matematikle ilişkilendirerek bundan istifade et-
tiklerini gördüklerini kaydetti. 

Özer, şu açıklamalara bulundu: “Matematik Se-
ferberliği kapsamında Matematik Dijital Platfor-
mu’nu daha önceden kamuoyuna duyurmuştuk. 
Bu, çok daha kapsamlı olan ve sadece öğrenciye 
değil, aynı zamanda veliye, öğretmene de hitap 
eden ve her geçen gün içerikleri zenginleştirilen 
Matematik Dijital Platformu öğrencilerimizi bekli-
yor. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin 
yoğun bir teveccühü olduğunu görmekten de 
büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizi özel-
likle dijital platformlardaki geçirdikleri sürelerin 
büyük bir kısmının Matematik Dijital Platformu’n-
da geçirmelerini ve böylece internet ortamında 
kaldıkları sürelere çok daha verimli şekilde hem 
eğitimdeki kapasitelerini güçlendirme hem de 
yaşam becerilerini güçlendirme anlamında de-
ğerlendirmelerini bekliyoruz.” 

Matematik Dijital Eğitim Platformu’nu daha da 
geliştireceklerini belirten Özer, “Böylece öğrenci-
lerimiz orada çok daha keyifli bir şekilde keşfede-
rek oyun temelli olarak matematik kapasitelerini, 
becerilerini,  kazanımlarını her geçen gün artı-
racaklar. Öğretmen ve velilerimizden gelen geri 
beslemelerle de sürekli bu dijital platformu çok 
daha güçlü hale getirip eğitim sistemimizin en 
önemli eksikliklerinin bir tanesinde iyileştirmeyle 
ilgili çok önemli bir adımı atmış olacağız.” ifadele-
rini kullandı.  

Altı ana başlıktan oluşan platformun Hayat ve 
Matematik bölümü “İlginç Matematik”, “Doğa 
ve Yaşamda Matematik” ile “Matematik İspatları” 
başlıklarından; diğer ana başlıkları ise “Tarihsel 
Gelişim”, “Oyunlar”, “Konular”, “Matematik Mater-
yalleri” ve “Duyurular” bölümünden oluşuyor.

Matematik Dijital Eğitim Platformu ile öğrenciler  
eğlenerek ve keşfederek öğreniyor
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Kırıkkale’de yaşam merkezlerine dönüştürülen 
kapalı köy okullarında açılan kurslarda vatandaş-
lara çeşitli eğitimler verilerek bilgilendirmeler ya-
pılıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakan-
lığı iş birliği ile hayata geçirilen proje ile yurdun 
birçok noktasında “Köy Yaşam Merkezleri” kurul-
du. Merkezlerde düzenlenen çeşitli eğitim faali-
yetleriyle köyler adeta yeniden hayat buldu.

Proje kapsamında Kırıkkale’nin Balışeyh ilçe-
sine bağlı Beyobası köyünde atıl durumda olan 
bir okul binası ile binanın bulunduğu yerleşke-
de bakım onarım ve çevre düzenlemesi sonrası 
güzel bir görünüme kavuşturularak vatandaşla-
rın hizmetine sunuldu.

Yöredeki yaşayan vatandaşların ihtiyaç duru-
muna göre merkezde çeşitli kurslar açılarak eği-
timlere başlandı.

Merkezde açılan ana sınıfındaki 3-6 yaş grubun-
daki çocuklar eğitim almaya başladı. Öte yandan 
kadınlar için dikiş nakış kursları, erkekler için ise 
sığır besiciliği kursu da açılarak eğitimler verilme-
ye devam ediyor.

Merkeze gelen çocuklar eğitimleriyle birlikte 
park alanlarında doyasıya oynayarak vakit geçiri-
yor. Vatandaşlar da eğitimin dışındaki zamanlar-
da birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyor.

Merkezi ziyaret eden Millî Eğitim Müdürü 
Hayati Telefoncu, kursiyerlerle bir araya gelerek 
yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Telefon-
cu, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kapalı olan 
köy okullarının bir merkeze dönüştürülerek va-
tandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Yaşam merkezlerine  
dönüştürülen  
köy okullarında  
eğitimler başladı
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Merkezin adeta vatandaşların bir uğrak yeri 
haline geldiğine dikkat çeken Telefoncu, “Kırıkka-
le’mizde birçok köyümüzde kapanan köy okulla-
rımız yaşam merkezi haline getirildi. Gördüğünüz 
gibi bu merkezlerde çocuklarımızın eğitimleri, an-
ne-babalarımızın eğitimleri hızla devam ediyor. 
Köylerimizdeki 3-6 yaş grubu çocuklarımızın 
eğitimine başladık. Annelerimiz için açmış oldu-
ğumuz dikiş nakış kurslarında eğitimler devam 
ediyor. Babalarımız için özellikle hayvan yetişti-
riciliği kursları üzerinde durduk. Onların da eği-
timleri devam ediyor. 21 köyümüzde bu eğitimler 
hızla devam ediyor. Çocuklarımız mutlu. Kapanan 
köy okulumuz hemen hemen kalmadı. Birçok kö-
yümüzde eğitim hızla devam ediyor. Artık Köy 
Yaşam Merkezlerine dönüştürülen kapalı köy 
okullarımızda bundan böyle eğitim var.” dedi.

Kursiyerlerden Serdar Oflas da, “Biz sığır yetiş-
tiricisi ve besici olduğumuz için bu eğitimleri al-
dıktan sonra daha bilinçli olacağımıza inanıyoruz. 
Hayvanlarımıza nasıl bakacağımız konusunda bil-
giler almış olduk. Buradan tüm yetkililere teşek-
kür ederiz.” diye konuştu.

Kursiyer Yasemin Avanoğlu ise, “Burası bizim 
için çok güzel bir avantaj oldu. Dikiş nakış yapı-
yoruz, el işi yapıyoruz. İstediğimiz zaman buraya 
gelip zaman geçiriyoruz. Çok güzel oldu. Dikiş 
nakış yapıyoruz. Evde olan malzemelerimizi geti-
rip dikimini yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Merkezi  ziyaret eden Telefoncu’ya, Balışeyh 
İlçe Millî Eğitim Müdürü Salih Dirican, Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Salih Morgül ile diğer yetkililer 
eşlik etti.
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Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yeni 
eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 
ilçe millî eğitim müdürleri ve okul müdürleriy-
le ile bir araya gelerek sene başı değerlendirme 
toplantısı düzenledi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu’nda düzenle-
nen toplantıda konuşan Telefoncu, geçen eğitim 
öğretim yılını başarı ile tamamladıklarını, yeni dö-
nemde ise hedeflerinin daha da üzerine çıkmayı 
amaçladıklarını söyledi.

Bu yıl fiziki olarak okullarda yeni bir dönemin 
başladığını ve bu yeniliklerin zamanla başarıya 
da yansıyacağını belirten Telefoncu, “2022-2023 
eğitim öğretim yılımız başladı. Hepimize hayırlı 
olsun. Velilerimiz, çocuklarını bizlere emanet etti. 
Hepimiz bu emanetin bilinciyle ve camiamızdaki 

tüm meslektaşlarımızla birlikte çalışmaya odak-
landık.” dedi.

Millî Eğitim Bakanlığının destekleriyle kentte 
önemli yatırımların hayata geçirildiğini hatırlatan 
Telefoncu, “Ülkenin dört bir yanında humma-
lı bir çalışma yapıldı ve bu çalışmalar katlanarak 
devam ediyor. Şehrimizde de yarınlarımız için 
önemli adımlar atıldı. Okullarımız, kütüphane-
lerimiz, eğitim ortamlarımız adeta yepyeni bir 
görünüme kavuşturuldu. Her kademedeki okul-
larımıza gönderilen ödenekler sayesinde okul-
larımızın hepsine dokunmuş olduk. Onarımlar, 
boya badana, yık-yap, doğalgaz dönüşümleri, 
çevre düzenlemeleri, güçlendirmeler, köy yaşam 
merkezleri, anaokulları ve dahası konusunda yeni 
bir döneme girmiş olduk.” diye konuştu.

“Yeni dönemde hedeflerimizin üzerine yöneldik”
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Okulların 12 Eylül Pazartesi günü itibariyle eği- 
tim öğretime sorunsuz şekilde başladığını kayde-
den Telefoncu, şöyle konuştu:

“Şehrimizdeki 230 okulumuzun açıldığı ilk 
günde 51 bin 144 öğrencimizi sevinç, mutluluk 
ve çeşitli etkinliklerle karşılayarak sınıflara aldık. 
Öğrencilerimiz sınıflarına girdiklerinde bakan-
lık tarafından gönderilen ücretsiz ders kitapları 
ve yardımcı kaynak eserleri sıralarının üzerinde 
buldu. Öğrencilerimizin öğretmenlerine, arka-
daşlarına, okullarına kavuşma heyecanı bizim için 
büyük önem taşıyor. Bundan sonraki süreçte ise 
öğrencilerimizin gelişim ve başarılarına odaklan-
dık. Onları en temel hakları olan eğitim öğretim 
haklarını müfredat çerçevesinde tamamlayarak 
ileriye taşımamız gerekiyor. Sizlerin bu konuda 

okullarınızda hassasiyetle görevlerinizi yerine ge-
tirmenizi istiyorum. Öğrencilerimizin eğitimlerini 
olumsuz yönde etkileyebilecek en küçük bir ih-
timali dahi değerlendirerek kayda değer görüp, 
gerekli tedbirleri almalısınız. Bu konuda başta siz-
lere, öğretmenlerimize ve ayrıca da velilerimize 
büyük görevler düşüyor.”

Geçen yılın da değerlendirildiği toplantıda, mü- 
dür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri ile şu- 
be müdürleri de sorumluk alanlarıyla ilgili bilgiler 
verdi.

Öte yandan toplantı sonunda kent genelinde-
ki okullarda “Sosyal Okul Projesinde” dereceye 
giren okullara “Kalite Beratı”, okul müdürlerine ise 
“Teşekkür Belgesi” verildi.
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Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Kızılır-
mak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulunda öğrenci-
lerle bir araya gelerek ders etkinliklerine katıldı.

Okul Müdürü Hatice Özdemir’den okuldaki 
eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Tele-
foncu, öğretmenlerle de görüşme yaptı.

Eğitim camiası olarak öğrencilere kavuşmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Telefoncu, 
yeni eğitim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Telefoncu, yaptığı açıklamada, okullardaki 
uyum sürecinin başarılı şekilde tamamlandığı-
nı, ardından da eğitim öğretime başladıklarını 
belirterek, uyum süreci sayesinde çocuk, aile ve 
öğretmen iş birliğinin daha da güçlendirildiğini 
söyledi.

Telefoncu, velilere yönelik ise okul ortamı, eği-
tim öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar, 

rehberlik hizmetleri ile daha birçok detaylar hak-
kında bilgilendirmelerde bulunduklarını belir-
terek, “Okullarımız aktif olarak eğitim öğretime 
başladı ve öğrencilerimize kavuştuk. Öğretmen 
arkadaşlarımız müfredat programı çerçevesinde 
her ders sürecince öğrencilerimizin eğitimlerini 
veriyor. Okulların başladığı 12 Eylül’den itibaren 
her okulumuz cıvıl cıvıl öğrencilerimizin sesleriyle 
adeta süslendi. Öğrencilerin öğretmenlerine, ar-
kadaşlarına kısacası okullarına kavuşmaları beceri 
ve eğitimleri açısından büyük önem taşıyor.” dedi.

Telefoncu, okul öncesi eğitimin önemine dikkat 
çekerek, çocukların hareket, bilişsel, sosyal ve 
duygusal, dil ve öz bakım alanlarında desteklene-
rek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarını 
ve en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan, 
programlı ve sistemli bir eğitim süreci olduğunu 
ve bu süreçten çocukların mahrum bırakılmama-
sı uyarısında bulundu.

“Öğrencilerimize kavuşmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.”
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Velilerin çocuklarına yönelik tutum ve davranış-
ları konusunda da hatırlatmalarda bulunan Tele-
foncu, şunları söyledi:

“Çocuklarımıza okuldan söz ederken okulun 
çocuklar için düzenlenmiş özel bir yer olduğu, 
orada çocukların hoşuna gidecek etkinliklerin ya-
pıldığı, oyunlar oynandığı, okulun yeni arkadaşlar 
edinilecek hoş bir yer olduğu vurgulanmalıdır. 
Çocuğun herhangi bir uyum problemi yaşaması 
durumunda çocuk, sınıfındaki diğer çocuklarla 
karşılaştırılmamalı, çocuğun benliğine zarar ve-
recek ifadelerden uzak durulmalıdır. Çocuklar 
deneyerek öğrenir, yaşıtlarıyla uyum sağlamayı, 
hata yaparak sonuca ulaşmayı öğrenir, sorgula-
ma yaparak problem çözer ve bireysel öğrenme 
yöntemlerini tanır. “Okulda sıkıldın mı, korktun 
mu?” gibi olumsuz ifadeler kullanarak sorular 
sormayın. Eğitim sürecinde sabırlı olun. Çocuk-
larınıza kaygılarınızı hissettirmeyin. İyi davranış-

larını övün, onu takdir edin. Ona önemli ve de-
ğerli olduğunu hissettirin ve sevginizi ifade edin. 
Çocuğunuzu öğretmen ve okul ile korkutmayın. 
Çocukların zamanında okula getirilip zamanında 
alınması önemlidir. Diğer çocuklardan farklı za-
manlarda okula getirilip, farklı zamanlarda alınan 
çocuklarda kaygı düzeyi artabilir. Çocuğun okul 
öncesi eğitim kurumuna başladığı ilk günlerde 
uyum güçlükleri yaşaması beklendik bir durum-
dur. Bazı çocuklar okula ilk başladıkları dönemde 
uyum sorunu yaşarken, bazıları önce iyi başlayıp 
belirli bir süre sonra tepki verebilirler, bazıları ise 
okula çok kolay uyum sağlarlar. Tüm bunlar do-
ğaldır.”

Telefoncu, bundan sonraki süreçte okul idare-
cileri, öğretmen ve öğrencilerle sık sık bir araya 
gelerek eğitim öğretimle ilgili durum değerlen-
dirmelerinde bulunacaklarını sözlerine ekledi.




