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Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme (AR-GE) birimi koordi-
nesiyle Erasmus çalışmaları kapsamında 229’u öğretmen ve 426’sı da öğrenci 
olmak üzere toplamda 655 kişi Avrupa ülkelerinde eğitim aldı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eurodesk noktası AR-GE Birimi Koordinatörü Mustafa 
Can Hiçyılmaz tarafından kentte görev yapan öğretmenlere Erasmus eğitimi 
verildi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde konuşan Strateji 
Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü Ali Özdemir, “Millî Eğitim Müdürlüğü 
olarak öğretmenlerimizin mesleki gelişimi için Erasmus programını önem-
siyoruz. Öğretmenlerimizin her fırsatta bu programlara katılmasını arzu 
ediyoruz. Devletimizin öğretmenlere sunduğu güzel bir imkan. 2019-2022 
yılları arasında ilimizde müdürlüğümüzün de dahil olduğu 51 Erasmus yurt 
dışı kaynaklı proje yürütülerek toplamda 1.700,000 Euro değerinde ilimiz 
hibe kullandı.” dedi.

Projeler sayesinde 655 kişinin Avrupa ülkelerinde eğitim aldığını hatırlatan 
Özdemir, şunları söyledi:

“Erasmus projeleri sayesinde 229 öğretmenimiz, 426 öğrencimiz bugünkü 
verilere göre toplamda 655 kişi Avrupa’ya giderek mesleki eğitimde öğrenci-
lerimiz yurt dışı stajı yapma imkanı buldu. Ortaokul ve lisedeki öğrencilerimiz 
ise yurt dışındaki akranları ile bir araya gelerek ülkemizi temsil edip, çağın 
sorunlarını tartıştı. Öğretmenlerimiz ise mesleki gelişimleri için yurt dışındaki 
yapılandırılmış kurs eğitimlerine katılarak meslektaşlarının çalışma şeklini 
yerinde gözleme ve varsa iyi örnekleri ülkemize getirme fırsatı yakalamış 
oldular. Bu alandaki çalışmalarından dolayı yıllardır bu alanda çalışan ve 
öğretmenlerimize sık sık eğitimler düzenleyen AR-GE birim koordinatörü-
müz Mustafa Can Hiçyılmaz’ı yaptığı çalışmalar dolayısıyla tebrik ediyor, 
sizlere de katılımlarınız ve özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür 
ediyorum.”

Toplantı, Erasmus çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme eğitimleri ve sunumların 
yapılmasının ardından son buldu.

Erasmus eğitimleriyle 655 kişi  
Avrupa’da eğitim aldı
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Kırıkkale’de Yeni Mahalle Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
bünyesindeki kurulan ekmek atölyesi, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 
Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve beraberindekiler tarafından açılışı 
yapılarak hizmete girdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 
81 ilde bünyesinde yiyecek içecek hizmetleri alanı bulunan okullarda mutfak 
uygulama atölyelerinde entegre fırın sistemi kurulması kapsamında Kırıkka-
le’deki meslek lisesinde de fırın hizmete girdi.

Vali Tekbıyıkoğlu açılışta yaptığı konuşmada, atölyenin günde 15 bin rol 
ekmek ve 10 bin normal ekmek üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Atölye sayesinde döner sermayeye kazanç sağlanacağını hatırlatan Tekbı-
yıkoğlu, “Burada hem kendi öğrencilerimiz meslek liselerinde üretilen bu 
makinelerle yine millî eğitimin pansiyonlarında, yurt binalarında, öğrenci ye-
mekhanelerinde kullanılmak üzere 6 dakikada 300 ekmek üreten, günde 15 
bin rol ekmek, 10 bin normal ekmek üretme kapasitesi olan bir atölye tesis 
edildi. Hem çocuklarımız bir ekmeğin nasıl yapıldığına ilişkin süreci yakinen 
görmüş oldular. Hem de geleneksel usulle hem de makine vasıtasıyla bir ek-
meğin nasıl üretileceği süreçlerini yakından öğrenmiş oldular. Hem de kendi 
işimizi kendimiz yapmış olduk. Bir yandan döner sermaye işletmesi buradan 
para kazanacak. Bir de kendi işimizde bir devinime kazanmış olacağız. Tek-
rardan ilimize, okullarımıza, milli eğitim camiasına, Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğümüzün kendi yapılanması içinde bulunan tesislere hayırlı uğurlu olması-
nı temenni ediyorum. Ekmeklerin tadına baktık. Hepimiz oldukça memnun 
kaldık, lezzetli bulduk. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Meslek lisesinin yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmen, öğrenci ve usta öğ-
reticileri tarafından üretilen ekmekler, pansiyonlu okulların, taşımalı eğitim 
yapan okulların, öğretmenevi ve Yeşil Vadi Turizm Otelcilik Uygulama Oteli 
yemekhanesinin ihtiyaçları karşılanacak.

Açılışa Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Millî Eğitim Müdür Yardımcı-
sı Serkan Akpınar, İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile şube müdürleri katıldı.

“Meslek lisesinin günlük 15 bin ekmek 
kapasiteli atölyesi hizmete girdi



Kültür-Eğitim Dergisi                                                        Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü  Ocak  2023 3



Kültür-Eğitim Dergisi                                                          Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü  Ocak  20234

İstanbul’da Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen 
BİLSEM’lerde Yapay Zekâ Atölyeleri Yapımı İş Birliği imza töreninde konuşan 
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülkelerin en kalıcı sermayesinin beşeri ser-
maye olduğuna işaret ederek bu sermayenin niteliğini artırmadaki en önemli 
enstrümanın eğitim olduğunun altını çizdi. 

Yirmi yıl öncesine ait verileri paylaşan Bakan Özer, 2000’li yılların başında 5 
yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 11, ortaöğretimde yüzde 44 olduğu-
nu hatırlatarak o dönemde lise çağındaki gençlerin yüzde 56’sının eğitimle 
buluşturulamadığını kaydetti. 2002 yılından itibaren bu açığı kapatmak için 
devasa bir seferberlik yürütüldüğünü söyleyen Özer, 19 yılda derslik sayısı-
nın 300 binlerden 857 binler seviyesine çıkarıldığını belirterek Türkiye’nin her 
noktasına eğitim yatırımı ulaştırıldığının altını çizdi. 

Son yirmi yılda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının cumhuri-
yet tarihinde ilk kez yüzde 95’in üzerine çıkarıldığını belirten Bakan Özer, aynı 
zamanda eğitimin önünde engel oluşturan katsayı, başörtüsü yasağı gibi 
antidemokratik uygulamaların da yine bu dönemde kaldırıldığına işaret etti. 

Eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak ve kapsayıcılığı güçlendirmek için çok ciddi 
sosyal politikalar uygulandığını da belirten Özer, eğitime erişimde güçlük 

çeken kesimler için şartlı eğitim yardımı, ücretsiz ders kitabı, ücretsiz yemek 
gibi uygulamaların devam ettiğini, bunlara bu sene ücretsiz yardımcı kaynak 
desteğinin de eklendiğini ifade etti. 

Millî Eğitim Bakanlığının daha öncesinde olmayan bir sistemi daha devreye 
alarak taşımalı eğitimdeki tüm öğrencilere ücretsiz yemek verildiğini anlatan 
Özer, bu sayının 1.8 milyon öğrenciye çıkarıldığını söyledi. 

Mecliste yaptığı konuşmada söylediği gibi okul öncesi eğitimdeki tüm çocuk-
lara ücretsiz yemek vereceklerini belirten Özer, şunları söyledi: 

“Hazırlıklarını yapıyoruz. Allah’tan bir şey olmazsa 2023 yılının sonuna kadar 
demiştik kademeli ama 2023 yılının sonunu beklemeyeceğiz. İkinci dönem 
yani 6 Şubat’ta eğitim öğretim başladığı zaman Türkiye’de okul öncesi eğitim-
deki tüm okullarımızda ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Yine bu kapsamda 
taşımalı eğitimle öğrencilerin gittiği okulda taşımalı eğitimden yararlanma-
yan öğrencilerin de yemek yemesini sağlıyoruz. Bir ilave daha yapacağız. Pan-
siyonlu okullarda sadece pansiyonlu öğrenciler ücretsiz olarak öğle yemeği 
yiyordu. O okulda pansiyon varsa tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek ve-
receğiz. Dolayısıyla bu adımlarla 1.8 milyonu, 5 milyonun üzerine çıkaracağız. 
Bir ay içerisinde. Başka sürprizlerimiz olacak inşallah.”

Okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda 
ücretsiz yemek uygulaması
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Aile Okulu Projesi” kap-
samında düzenlenen eğitimler, yurt genelinde olduğu gibi Kırıkkale’de 
de devam ediyor. Kurslarını tamamlayan ailelere ise katılım belgeleri ve-
riliyor.

Kırıkkale kent genelinde başlatılan 230 kursta 5 binin üzerinde veliye aile 
eğitimi veriliyor.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, kurs süresini tamamlayan ailelerin 
bulunduğu Alişen İğde Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesine giderek kur-
siyerlerle bir araya geldi.

Okul Müdürü Şevket Yurduseven ile kurs veren meslek dersleri öğretmeni 
Selda Şimşek’ten bilgi alan Telefoncu, ailelerle de sohbet ederek çocuk-
ların eğitiminde ebeveyn tutum ve davranışlarının büyük önem taşıdığını 
hatırlattı.

Telefoncu, daha sonra 44 saatlik aile eğitimini tamamlayan 40 kursiyerin 
katılım belgelerini verdi.

Aile eğitimlerinin kentte devam ettiğini belirten Telefoncu yaptığı açık-
lamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi 
himayelerinde Sayın Bakanımızın desteği ile gerçekleştirdiğimiz aile eği-
timlerimiz, tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibariyle 230 kursumuzda 5 
binin üzerinde velimizi bilgilendirdik. Sosyal ve duygusal beceri gelişimi, 
aile içi iletişim becerileri, akran zorbalığı ile baş etme yolları, bilinçli ve 
düzenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, madde bağımlılığı, 
sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve ahlaki gelişim gibi konularda anne 
ve babalarımızın bilgi ve becerilerini artırmak istiyoruz. Aile eğitimlerimiz 
ilimizde hızla devam ediyor.” dedi.

Telefoncu, amaçlarının çocuklara daha güzel bir gelecek hazırlamak ol-
duğunu ve bu kapsamda kurs sayılarının daha yaygın hale getirileceği 
müjdesini de verdi.

Eğitimleri tamamlanan ailelere 
belgeleri verildi
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Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
hayata geçirilen “Aile Okulu Projesi” sayesinde ailelerdeki bireyler arasındaki 
iletişimin daha güçlü hale geldiğini belirterek, kentteki 5 bin aileye eğitim 
verdiklerini ve bu sayının her geçen gün arttığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü destek-
lenmesi amacıyla başlatılan “Aile Okulu Projesiyle” bugüne kadar yurt gene-
linde 1 milyon aileye ulaşıldı.

Aileler almış oldukları çeşitli eğitimlerle daha donanımlı hale getirilerek aile 
içi iletişim çok daha güçlü hâle getiriliyor. Bu kapsamda Kırıkkale kent gene-
linde de 230 kursta yaklaşık 5 bin aile eğitim alıyor.

Millî Eğitim Müdürü Telefoncu ve Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü 
Dursun Karakuş, Şehit Aydın Çopur İmam Hatip Ortaokulunda eğitim alan 
ailelerle bir araya gelerek Okul Müdürü Ahmet Yeşilyurt’tan bilgi aldı.

Ailelerle de sohbet eden Telefoncu, çocukların eğitiminde ebeveyn tutum 
ve davranışlarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Telefoncu, daha sonra basın mensuplarına konu ile ilgili yaptığı açıklamada 
ise, aile eğitimine büyük önem verdiklerini belirterek, “Çocukların gelişimleri 
çok önemli. Bu nedenle anne babaların daha bilinçli olmasını arzu ediyoruz. 
Bizler ebeveyn olarak çocuklara karşı yaklaşımımızda dikkatli olma sorum-
luluğumuz var. Temel amacımız bu. Eğitim, aileden başlıyor. Ailelerimiz ço-
cukları belirli bir seviyeye getirdikten sonra bizlere teslim ediyor.  Bu sayede 
bizlerin de işi daha kolaylaşmış oluyor. Çocuklara atılan temel üzerine bizler 
daha sağlıklı binalar inşa edebiliyoruz. Ailelerimizi çeşitli konularda bilinçli 
hale getirebilirsek süreç verimli şekilde ilerlemiş oluyor. Elimiz bu sayede 
güçlenmiş oluyor.” dedi.

Verilen eğitimlerle aileyi daha güçlü kılmayı hedeflediklerinin altını çizen Te-
lefoncu, şunları söyledi:“Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan ha-
nımefendi himayelerinde Sayın Bakanımızın desteği ile gerçekleştirdiğimiz 

“Aile içi iletişim çok daha güçlü hale geliyor”
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aile eğitimlerimiz, tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibariyle 230 kursumuzda 5 binin üzerinde velimizi 
bilgilendirdik. Sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran zorbalığı ile baş etme 
yolları, bilinçli ve düzenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, madde bağımlılığı, sağlıklı bes-
lenme, fiziksel aktivite ve ahlaki gelişim gibi konularda anne ve babalarımızın bilgi ve becerilerini artır-
mak istiyoruz. Aile eğitimlerimiz ilimizde hızla devam ediyor.” Telefoncu, amaçlarının çocuklara daha 
güzel bir gelecek hazırlamak olduğunu ve bu kapsamda kurs sayılarının daha yaygın hale getirileceği 
müjdesini de verdi.

Eğitim alan ailelerden Zekiye Kılıç da,”Çocuğumla ilgili ve aileme daha verimli olmak için eğitime geldim. 
Yanlış bildiğim doğruları öğrenebilmek için ve hayatıma olumlu katkılar elde edebilmek için bu eğitime 
katıldım. Faydalı olduğuna inanıyorum. Bu imkanları bizlere sunan yönetimimize ve özellikle de öğret-
menimize çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kendisinin helikopter annelerden biri olduğunu belirten kursiyer Sema Olgun ise, “Kızımın tavsiyesi üze-
rine aile kursuna katıldım ve çok faydalarını gördüm. Helikopter ebeveyn denilen annelerdendim. Bu 
kursa katıldıktan sonra çok rahatladım ve memnun kaldım. Keşke daha öncelerde açılsaydı. Bir sene 
önce, iki sene önce açılsaydı iyi olurdu bizim için.” ifadelerine yer verdi.
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Kırıkkale’de çeşitli kademlerde eğitim gören öğrencilere yönelik ve hayat 
boyu öğrenme kapsamında önemli yatırımlar yapılarak Kırıkkalelilerin hizme-
tine sunulduğu belirtildi.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, inşaat çalışmalarından, okul öncesi 
eğitim çalışmalarına, ücretsiz yemek desteğinden daha birçok alanda yapılan 
çalışmalar sayesinde kentteki eğitimin farklı bir noktaya taşındığını söyledi.

Eğitim çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Telefoncu, “Millî 
Eğitim Bakanlığımız tarafından programa alınan uygulamaları anında hayata 
geçirerek geleceğimiz olan çocuklarımızın her geçen gün daha iyi noktalara 
gelmeleri için önemli adımlar atıyoruz. Eğitime hizmet verecek olan okul bi-
nalarındaki inşaat çalışmalarımız tamamlandı. İlave yeni okul binalarının ise 
çalışmaları devam ediyor.” dedi.

-”İnşaatlar tamamlandı, yeni yatırımlar peşindeyiz”

Üslendikleri görevin bilincinde olduklarını hatırlatan Telefoncu, şöyle konuştu:

“Bakanlığımızın şehrimize göndermiş olduğu ödenekler sayesinde okulları-
mızı hem sağlamlık yönünden hem de fiziki anlamda yeni görünüme kazan-
dırmış olduk. 19 okulda güçlendirme çalışmaları, 9 okulda “Çevre Dostu 1000 
Okul” projesi kapsamında dönüştürmeler, 21 okulda “Temel Eğitimde 10 Bin 
Okul” projesi kapsamında olan iyileştirmeler, doğalgaz dönüşümü yapılma-
yan 22 okulda doğalgaz dönüşümleri,  11 okulda büyük onarım olmak üzere 
230 okulumuzda çeşitli ihtiyaç durumuna göre hepsinde iyileştirme, bakım 
onarım ve diğer çalışmalar tamamlanarak halkımızın hizmetine sunuldu. Öte 
yandan yık-yap ve devlet yatırım programı kapsamında da yeni okul binaları-
nın da planlamaları yapılmış durumda.”

Telefoncu, okullardaki dersliklerin, sosyal alanlar ile diğer fiziki alanlar ve 
eğitim materyallerine yönelik desteklerin de sağlandığını belirterek spor, 
müzik, atölye malzemeleri desteği ve öğretmenler odası iyileştirme çalışmala-

Eğitimde en kapsamlı yatırımlar hayata geçirildi
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rının da eğitim öğretime ayrı bir motivasyon sağladığını söyledi.

-”Okul öncesinde eğitim seferberliği başlatıldı”

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri ve okullaşma çalışmalarıyla ilgili açıklamalar-
da bulunan Telefoncu, şunları söyledi:

“Hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında velilere yönelik eğitim se-
minerleri, ebeveyn destek eğitim programı, okul öncesi eğitime yönelik de 
çocuk destek eğitim programının uygulama çalışmaları devam etmektedir. 
3-5 yaş grubu çocukların eğitimine yönelik adeta seferlik başlatmış durum-
dayız. Kırsal bölgelerde okul öncesi 3-5 yaş çocukların eğitime erişmelerine 
katkı sağlamak amacıyla çocuklara ev ortamında “Benim Oyun Sandığım” 
adlı  proje çalışmalarımızdan kayda değer verimler aldık. Burada amacımız 
okul öncesiyle ilgili bakanlığımızın belirlemiş olduğu hedefler doğrultusun-
da çalışmalarımızı yürütmektir. Ayrıca kent genelinde çocukların eğitimden 
uzak kalma ihtimaline yönelik ulaşılamayan öğrencilerin yeni adres bölgeleri-
ni resmi prosedürleri sonrasında ilgili kurumlarla koordineli çalışma yürüterek 
bölgedeki her çocuğa eğitim hizmetini götürme çabası içerisindeyiz.”

Telefoncu, taşımalı sistem kapsamında ve pansiyonlarda kalan öğrencilere üc-
retsiz yemek desteği de verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Bu kapsamda Kırıkkale kent genelindeki okullarda eğitim gören tüm kade-

melerdeki taşımalı sistem kapsamında 2 bin öğrenci ile pansiyonlarda kalan 
bin öğrenci toplamda 3 bin öğrencinin sıcak yemek ihtiyaçları devlet tarafın-
dan ücretsiz şekilde karşılanıyor. Öğretmenevi ile Turizm Otelcilik ve Uygula-
ma Oteli yemekhanesinde özenle pişirilen yemekler, özel taşıma kaplarında 
köylerden gelen taşımalı öğrencilerin eğitim gördükleri okullara ulaştırılarak 
dağıtımları sağlanıyor. Pansiyonlu okullarımızda ise çocuklarımızın tüm yemek 
ihtiyaçları ev yemeği tadında karşılanarak önemli bir hizmet yerine getirilmiş 
oluyor.”

-”Köyler , Yaşam Merkezleriyle yeniden hayat buldu”

Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen 
proje ile yurdun birçok noktasında olduğu gibi Kırıkkale’de de “Köy Yaşam 
Merkezleri” kurulduğunu hatırlatan Telefoncu, şöyle konuştu:

“Kırıkkale’mizde birçok köyümüzde kapanan köy okullarımız yaşam merkezi 
haline getirildi. Bu merkezlerde çocuklarımızın eğitimleri, anne-babalarımızın 
eğitimleri hızla devam ediyor. Annelerimiz için açmış olduğumuz dikiş nakış 
kurslarında eğitimler devam ediyor. Babalarımız için özellikle hayvan yetiştiri-
ciliği kursları üzerinde durduk. Onların da eğitimleri devam ediyor. Çocukları-
mız mutlu. Kapanan köy okulumuz hemen hemen kalmadı. Birçok köyümüz-
de eğitim hızla devam ediyor. Artık Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürülen 
kapalı köy okullarımızda bundan böyle eğitim var.”
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Kırıkkale Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, eğitimde fırsat eşitliğini güç-
lendirmek amacıyla uygulanan sosyal politikaların hayata geçirilmesiyle okul 
öncesi eğitimde de etkisini gördüklerini ve bu sayede okullaşma oranlarının her 
geçen gün zirveye yükseldiğini söyledi.

Kent genelinde okul öncesi eğitim faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmaların 
meyvesini verdiğini hatırlatan Telefoncu, yaptığı açıklamada 3,4 ve 5 yaş gru-
bundaki çocukların okulla, eğitimle buluşturma oranlarının eskiye göre oldukça 
artış gösterdiğini hatırlattı.

Tüm çocukların hak ettikleri eğitime kavuşmaları için çok titiz bir çalışma yü-
rüttüklerini belirten Telefoncu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın buyurdukları gibi 
“Türkiye Yüzyılı” vizyonuna sahip gençlerimizi yetiştirmek için meslektaşları-
mızla el ele vererek yolumuza devam ediyoruz. Her kademede eğitim gören 
çocuklarımızla ilgili hassasiyetimizin yanı sıra okul öncesinde de önemli adımlar 
attık. Okullaşma oranlarımızla ilgili olarak 3 yaş grubunda yüzde 21’den yüzde 
50 hedefine, 4 yaş grubunda yüzde 51’den yüzde 70 hedefine ve 5 yaş gru-
bunda ise yüzde 99’dan yüzde 100 hedefine ulaşmanın çabası içerisindeyiz.” 
dedi.Bakanlık tarafından okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması konusunun ön-
celikli hale getirildiğine dikkat çeken Telefoncu, şunları söyledi:“Geçmiş yıllarda 
imkanı olanlar, maddi gücü olanlar okul öncesi eğitime erişiyordu. Ancak büyük 
bir çoğunluk okul öncesi eğitime erişemiyordu. Ama artık böyle bir durum söz 
konusu değil. Yapılan seferberlik sayesinde okullaşma oranlarında hızla artış 
sağlandı. Şehrimizde bu artış bariz bir şekilde kendini gösterdi ve yaş grupları-
na göre çocuklarımızı okulla, eğitimle buluşturduk. Ekonomik imkanı olmayan 
ailelerin çocuklarının da eğitime devam edebilmeleri için uygulanan sosyal po-
litikalar ve çeşitli destekler sayesinde eğitimde fırsat eşitliği daha da güçlü hale 
getirilmiş oldu. Bu sayede geleceğimiz olan çocuklarımız daha donanımlı, daha 
beceri sahibi ve daha bilinçli olmaları da sağlanmış oldu.”

Telefoncu, kentteki inşaat çalışmaları hakkında da bilgiler vererek, güçlendir-
me, doğalgaz dönüşüm ve diğer kapsamlı bakım onarımı tamamlanan okulla-
rın tekrar eğitim öğretime hizmet veremeye başladığı bilgisini de paylaştı.

“Eğitimde uygulanan sosyal politikalar bizleri hedefimize ulaştırıyor”
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Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, pan-
siyonlarda kalan öğrencilerle birlikte taşı-
malı sisteme dahil olan 3 bin öğrencinin 
yemek ihtiyacının ücretsiz olarak devlet ta-
rafından karşılandığını söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığı, sosyal politikalar kap-
samında öğrencileri desteklemeye devam 
ediyor.

Eğitim yardımından öğrenci burslarına, ta-
şımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına 
ve ders kitaplarından yardımcı kaynaklar ile 
çok sayıdaki projeyi kararlı bir şekilde uygu-
lamaya devam eden Millî Eğitim Bakanlığı, 
yaptığı çalışmalar sonucunda yurt genelin-
deki ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 
1,5 milyondan 1 milyon 800 bine çıkardı. 

Bu kapsamda Kırıkkale kent genelindeki 
okullarda eğitim gören tüm kademelerdeki 
taşımalı sistem kapsamında 2 bin öğrenci 
ile pansiyonlarda kalan bin öğrenci top-
lamda 3 bin öğrencinin sıcak yemek ihti-
yaçları devlet tarafından ücretsiz şekilde 
karşılanıyor.

Kentteki öğretmenevi ve Turizm Otelcilik 
Uygulama Oteli yemekhanesinde özenle 
pişirilen yemekler, özel taşıma kapların-
da köylerden gelen taşımalı öğrencilerin 
eğitim gördükleri okullara ulaştırılarak da-
ğıtımları sağlanıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Millî Eğitim 
Müdürü Telefoncu, “Bakanlığımızca Kırık-
kale’mizde taşımalı eğitim yapan okulları-
mızda ve pansiyonlu okullarımızda günlük 
ortalama 3 bin çocuğumuza sıcak yemek 
vermekteyiz. Pansiyonlu okullarımızda 
yemekler günlük 3 öğün şeklinde devam 
etmektedir. Amacımız çocuklarımıza ev 
yemeği tadında sıcak ve kaliteli yemek 
sunabilmektir. Bu anlamda yemeklerimiz 
Turizm Otelcilik Uygulama Okulumuzda ve 
öğretmenevimizde yapılmaktadır.” dedi.

Telefoncu, kapasitenin her dönemde daha 
da artırıldığını sözlerine ekledi.

Uygulamadan oldukça memnun kalan öğ-
renciler de, “Yemekler sabah, öğle, akşam 
çıkıyor. Sabah açık büfemiz var çayla bera-
ber. Öğle ve akşam yemekleri annemizin 
yemekleri gibi çok güzel oluyor. Ara öğü-
nümüzde de çay ve anne keki oluyor, biskü-
vi oluyor. Sayın bakanımıza burada verdiği 
hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.” 
ifadelerini kullandılar.

“Okullarımızdaki 3 bin öğrencinin yemek ihtiyacını karşılıyoruz”
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Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğünce “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıy-
la program düzenlendi.

Program ilk önce Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Millî Eğitim Müdürü 
Hayati Telefoncu’nun Atatürk Anıtı́ na çelenk sunumu ile başladı. Ardından 
saygı duru ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’ndaki programa 
geçildi.

Buradaki programda Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “24 Kasım Öğret-
menler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Tüm öğretmenlerin gününü en içten dileklerle kutladığını belirten Bakan 
Özer mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ e Başöğretmenlik unvanının 
verildiği ve Millet Mekteplerinin açıldığı bu anlamlı günde, yarınlarımız olan 
öğrencilerimizi azimle geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğ-

retmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Öğretmenler, bir milletin müreffeh bir toplum olması yolunda en çok emek 
sarf eden ve bireyin öğrenme yolculuğunda ona rehberlik ederek medeni-
yetlerin inşasında asli görevler üstlenen yol göstericilerdir. Kültürümüzde 
öğretmenliğin kutsal bir meslek sayılma idraki, kadim geleneğimizden kay-
naklanıp bu aziz milletin ilme, irfana, fenne ve öğretmene duyduğu saygının 
en büyük nişanıdır.

Millî eğitimimizin ilkeleri ve aziz milletimizin değerleri istikametinde yarınla-
rımızın teminatı olan vatan evlatlarını istikbale hazırlamak için yaptığınız tüm 
çalışmaları yürekten destekliyorum.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak insani değerleri merkeze alan, fırsat eşitliğine da-
yanan ve öğretmenin gelişimini sürekli kılan bakış açımızla ülkemizi “Türkiye 
Yüzyılı”na omuz omuza hazırlayacağız.

24 Kasım  
Öğretmenler Günü kutlandı
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Ülkemizin her bir köşesinde görevini fedakârca ifa 
eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor, eğitim ca-
miamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyo-
rum. Bu vesileyle emekli öğretmenlerimize uzun, 
sağlıklı ömür diliyor, ebediyete uğurladığımız öğ-
retmenlerimiz ve şehit öğretmenlerimizi de rah-
metle yâd ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Programda emekli öğretmenlerin konuşması, aday 
öğretmenlerin yemin töreni ve adaylık süresini ta-
mamlamış öğretmenler adına konuşmanın yapıl-
ması, kentteki en kıdemli öğretmenlere plaket ve 
hizmet şeref belgelerinin verilmesi, tiyatro göste-
risi, öğretmenlerden müzik dinletisi ve diğer etkin-
likler yer aldı.

Programda ayrıca şehit olan öğretmenlerle ilgili 
çeşitli sunumlar ile koruyucu aile olan bir öğret-
menle ilgili video izlendi.

Mesleğinde emekli olan en kıdemli öğretmenlere 
plaket ve hizmet şeref belgeleri Vali Bülent Tekbı-
yıkoğlu tarafından verildi.

Programa, Vali Tekbıyıkoğlu’nun yanı sıra Vali Yar-
dımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Kırıkkale Bele-
diye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Genel Meclisi Başkanı 
Murat Çaykara, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl 
Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Millî Eğitim 
Müdürü Hayati Telefoncu, il müdürleri, okul mü-
dürleri ve öğretmenler katıldı.

Program, hatıra fotoğraflarının çektirilmesinin ar-
dından son buldu.
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“Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında “Millî Ağaçlandırma Günü” dolayısıyla 
11 Kasım tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak saatler 11.11́ i gösterdiğinde fidan 
dikimi etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Kırıkkale kent genelinde 8 bin 
fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakan-
lığı tarafından bu yıl da yurt genelinde “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında 
11 Kasım tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak fidan dikimi yapıldı.

Millî Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamından Kırıkkale Valiliği koordinesin-
de Orman İşletme İl Müdürlüğünce Kırıkkale Kent Ormanı yerleşkesinde program 
düzenlendi.

Programda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, “Bugün 8 bin fidanımızı toprakla 
buluşturmak için bir araya geldik. Tıpkı sloganımızdaki gibi geleceğe nefes olmak 
için bir araya geldik. Bizler vatanperver olduğumuz için, doğaya önem verdi-
ğimiz, yeşili sevdiğimiz ve  Kırıkkale’mizi daha da güzelleştirmek için bir araya 
geldik. Dünyada en fazla ormanlaşan dördüncü ülke, Avrupa’da ise birinci ülke 
durumundayız. İlimizde de yüzde 7 ormanlaşmamız varken yapılan çalışmaları-
mızla yüzde 7’lik oranı yüzde 16’ya kadar çıkarmış durumdayız. Hep birlikte ele 
ele verip, gönül gönüle verip ormanlaşma oranımızı daha da artıracağız.”

Bartın’da yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenleri de unutmadıklarını 
belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz günlerde yine bir felaketle beraber Bartın ilinde 42 madencimizi 
kaybettik. Bugün 8 bin fidanımızın içersinden 42 fidanı da o gün kırılan genç fi-
danlara ithaf ediyoruz. Bu memleketin enerji ihtiyacı için canlarını feda eden o 
42 madencimizi unutmadık. Burada onların adına hep beraber fidanı toprakla 
buluşturduk.”

Türkiye Yüzyılı’na nefes için 
 fidanlar toprakla buluştu
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Kırıkkale Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz ise, “Bu önemli günde 36 
bin 750 hektar alan ağaçlandırılarak 27 milyon fidan toprakla buluşturul-
du. Bu yıl 81 ilimizde 922 ilçede ve bin 23 lokasyonda “Türkiye Yuzyılına 
Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında saat 11.11’de fidan dikimi faa-
liyetleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Kırıkkale’de ise il merkezi ve 8 
ilçede 8 bin fidan toprakla buluşturuldu. 2022 yılı sonuna kadar Orman 
İşletme Müdürlüğümüz tarafından toplam 800 bin fidan dikilecek. Kırık-
kale Kent Ormanı’nda bugün ladin, sedir akasya, dut, akçaağaç, ihlamur, 
badem, sedir ve karaçam türlerinden olmak üzere toplam bin adet fidanı 
toprakla buluşturduk.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet 
Saygılı, Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ile kurum müdürleri ve bin-
lerce öğrencinin katılımı ile fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çoğunluğu öğrencilerden oluşan fidan dikimi etkinliğinde renkli görün-
tüler de oluştu.

Etkinlik sonunda vatandaşlara fidan dağıtıldı ve Orman İşletme Müdürlü-
ğü personeli tarafından da öğrencilere su ve sandviç ikram edildi.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yur-
dun her noktasında olduğu gibi 
cumhuriyet şehri Kırıkkale’de de 
coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl 
dönümü dolayısıyla Fevzi Çakmak 
Caddesi’nde tören düzenlendi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 
Mühimmat ve Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile 
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet 
Saygılı vatandaşların bayramını kut-
ladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 
ile göndermiş olduğu Cumhuriyet 
Bayramına özel mesajı okundu. 

Vali Tekbıyıkoğlu törende yaptığı 
konuşmada, “Gazilerimizin ve yastı-
ğı mezar taşı, yorganı vatan topra-
ğı olan şehitlerimizin şahitliğinde, 
ceddimizin ve başta Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere son devleti-
mizi kuranların manevi huzurunda, 

devletimizin en büyük gününü kut-
lamak için toplandık.” dedi.

Bugün 81 ilde cumhuriyeti kutla-
mak için bayraklarla meydanlarda 
olduklarını belirten Tekbıyıkoğlu, 
şunları söyledi:

“Bu meydanlara çok uzun ve me-
şakkatli yollardan geldik. Zalimin 
bize biçtiği kefenleri yırtarak geldik 
bu günlere. Seferberliklerden ve 
dolup dolup boşalan kışlalardan, 
kıtlıklardan ve gidilip dönülmeyen 
çöllerden, gonca gülün tazelerinin 
kırıldığı cephelerden geldik bu gün-
lere. Yolsuz, okulsuz, ilaçsız, ışıksız 
günlerden geldik bu günlere. Allah 
Allah nidalarıyla, düğüne gider 
gibi, cenge giden yiğitleri, cephe-
nin mermisini canının paresinden 
yeğ tutan anaları arkamızda koyup 
geldik bu günlere.  Bizler daha mü-
reffeh yaşayalım diye nefislerine 
kelepçe vuran, yemeyen, isteme-
yen babalarımızı, annelerimizi, de-
delerimizi, ninelerimizi arkamızda 
bırakarak geldik bu günlere.”

Kırıkkale’de  
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

   coşkusu yaşandı
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Hedeflerinin ecdadın şanlı hikâyesini 
devam ettirmek olduğunu hatırlatan 
Tekbıyıkoğlu, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Geçmişten kuvvet alıp ileriye atıl-
maktır hedefimiz. Sadece necip mil-
letimiz için değil, sadece bölgemiz 
için değil, dünyadaki tüm mazlum 
milletlerin hakkı için, yeni bir mede-
niyet anlayışı için, geleceğin büyük 
Türkiye’sidir hedefimiz. Türkiye Cum-
huriyeti’ni kuran Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ ü ve onunla beraber 
bu kutlu mücadeleyi veren silah ve 
mesai arkadaşlarını, vatan için göz-
lerini kırpmadan özlemlerini içlerine 
atarak çocuklarını savaşa gönderen 
anne ve babaları, şahadet muştusu-
nu almasına rağmen sanki her an ka-
pıdan içeriye girecekmiş gibi savaşa 
giden, eşlerini ölüm döşeğinde dahi 
bekleyen vakur, iffetli memleket ka-

dınlarını ve üstün fedakarlıkları ile 
vatan topraklarını bizlere emanet 
eden, ilkbaharın tazeliğini, yazın ka-
vurucu sıcağını, sonbaharın hüznünü 
ve kışın dondurucu soğuğunu cephe-
lerde, at sırtında, siperlerde ve mevzi-
lerde geçirmiş bütün şehitlerimizi ve 
ahirete ulaşmış gazilerimizi saygıyla 
anıyorum. Bayramınızı bu duygular-
la tebrik ediyor sevgi ile saygılarımı 
sunuyorum.”Konuşmaların ardından 
kent genelinde resim, şiir, kompozis-
yon ve afiş yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra ise Millî Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından hazırlanan “Ölümsüz 
Kahramanlar” adlı tiyatro gösterisi, 
vatandaşlar tarafından beğeni ile iz-
lendi. Renkli görüntülerin yaşandığı 
törende halk oyunları gösterisi ve 
diğer etkinliklerin ardından düzenle-
nen tören son buldu.
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Kırıkkale’de 24 Kasım Öğretmen Günü dolayı-
sıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon ya-
rışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri 
verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Millî 
Eğitim Müdürlüğünce kent genelindeki ilk, orta 
ve lise öğrencileri arasında “Öğretmen” konulu 
resim, şiir ve kompozisyon dalında yarışma dü-
zenlendi.

Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Akpınar 
ve beraberinde Ortaöğretim Hizmetleri ve Öğ-
retmen Yetiştirme ve Geliştirme Şube Müdürü 
Muhammet Yılmaz, yarışmada dereceye öğren-
cilerle bir araya geldi.

Akpınar, bir süre öğrencilerle sohbet ederek 
başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Akpınar, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaz-
dıkları eserlerdeki her bir cümlede öğretme-
nin önemine bir kez daha vurgu yapıldığını 
hatırlatarak, “Okullarımızda düzenlemiş oldu-
ğumuz yarışma sonuçları belli oldu. Yarışma-
ya katılan her bir öğrencilerimizi ve okullarını 
ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Yapılan değerlendir-
mede resim, şiir ve kompozisyon dalında de-
receye giren öğrencilerimizi belirlemiş olduk. 
Öğrencilerimiz o çok anlam yüklü ifadeleriyle 
öğretmenlik mesleğini ve bu meslekten neler 
beklediklerini aslında bizlere anlatmış oldular. 
Öğrencilerimiz, duygularını resim, şiir ve kom-
pozisyonla öğretmenlik kavramını tasvir etme-
leri bizim için büyük anlam taşıyor.” dedi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi




