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2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı deprem bölgesi iller hariç 71 ilde okul 
öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı.

12 Eylül 2022’de başlayan ve 20 Ocak 2023 tarihinde sona eren birinci dönemin 
ardından okullar 6 Şubat’ta açılacaktı. Ancak 6 Şubat tarihinde saat 04.17’de merkez 
üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde ve aynı gün saat 13,24’de 
Elbistan merkezli 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etkisini gösteren 
deprem nedeniyle yurt genelinde tüm okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine 20 
Şubat’a kadar ara verildi.

Millî Eğitim Bakanlığının deprem bölgesi 10 il hariç 71 ilde öğrencilerin eğitim 
öğretime 20 Şubat tarihi itibariyle başlayacağı açıklamasının ardından Kırıkkale kent 
genelinde de tüm kademelerdeki öğrenciler eğitim öğretime başlayarak ders başı 
yaptı.

Kentte aralarında deprem bölgesinden gelen 500’ün üzerinde depremzede öğreni-
cinin de bulunduğu yaklaşık 47 bin öğrenci bugün itibariyle eğitim öğretime başladı.

-”Okul öncesi öğrenciler için ücretsiz yemek hizmeti başladı”

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ikinci yarıyılın başlamasıyla birlikte okul öncesi 
eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek verileceği açıklamasının ardından öğren-
cilere ilk yemek hizmeti bugün verilmeye başlandı.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte MKE 
Anaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Telefoncu burada yaptığı konuşmada, “Bugün okullarımızın tamamında eğitim 
öğretime başladık. Çocuklarımızı öğretmenleriyle ve okullarıyla yeniden buluştur-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velileri-
mize hayırlı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini diliyorum.” dedi.

Zor bir süreçten geçildiğini hatırlatan Telefoncu, şunları söyledi:

“Bugün deprem bölgelerinden ilimize gelen öğrencilerimiz yeni arkadaşlarıyla 
ve öğretmenleriyle derslerine başladılar. Kırıkkale’mize bugün itibariyle 500’ün 
üzerinde nakil öğrencimiz geldi. Sayın Bakanımızın talimatlılarıyla tüm okul öncesi 

“Tüm kademelerdeki  
öğrencilerimiz eğitim öğretime başladı”
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eğitimi öğrencilerimize ücretsiz yemeklerimiz başladı. Ayrıca taşımalı eğitim yapan 
kurumlarımızdaki ve pansiyonu olan okullarımızdaki ihtiyacı olan çocuklarımızın da 
yemekleri bakanlığımızca ücretsiz veriliyor. Zor bir dönemden, zor bir süreçten geç-
tiğimiz böyle bir dönemde tüm çocuklarımıza başarılar diliyoruz.”

Öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının devlet tarafından ve ücretsiz şekilde karşılandı-
ğını ve 20 Şubat tarihinden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz 
yemek hizmetinin devam edeceğini belirten Telefoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler de Kırıkkale olarak yemek yapımıyla ilgili mutfaklarımızda daha fazla yemek 
hazırlanmasına yönelik kapasite artırımı ve diğer mekanlardaki çalışmalarımı-
zı sonuçlandırdık. Okulların başlamasıyla birlikte şehrimizdeki okullarımızda okul 
öncesi eğitim gören tüm çocuklarımıza ücretsiz yemek hizmeti vermeye başladık. 
Bugün itibariyle de çocuklarımıza ilk yemeğimizi vermiş olduk. Yemeklerimiz öğret-
menevi ile yiyecek içecek hizmetleri alanı bulunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri 
ile Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli 
ve 13 okulun da kendi mutfaklarında hazırlanıyor. Sayın Bakanımız Mahmut Özer’in 
talimatının ardından tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte kapsamlı bir çalışma yaptık ve 
bugün çocuklarımızın masasına ilk yemeğimizi bırakmış olduk. Büyüme ve gelişme 
çağındaki çocukların artan enerji ve besin gereksinimleri de göz önüne bulundu-
rulduğunda okul öncesi eğitimdeki çocuklara planlı ve düzenli yemek verilmesi 
büyük önem taşıyor. Ücretsiz olarak vermiş olduğumuz yemekler diyetisyenler ve 
beslenme uzmanları tarafından hazırlanarak müdürlüğümüze bağlı okullarımızdaki 
aşçılar tarafından hazırlanmaktadır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza en güzelini ve 
en faydalısını sunmanın çabası içerisindeyiz. Öğrencilerimize ücretsiz yemek hizme-
tinin sağlanmasında başta Sayın Bakanımıza ve Sayın Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ile 
tüm emeği geçenlere öğrencilerim ve eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum.”

-”Rehberlik hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yapılacak”

Öte yandan afetzedelerle ilgili olarak ise kentte Rehberlik ve Araştırma Merkezi psi-
kolojik danışmanlar ile rehber öğretmenler tarafından yaşanan afetin ardın kentte 
görevli tüm öğretmenlere, öğrencilere, ayrıca depremden doğrudan etkilenen 
öğrenci ve velilere yönelik de destek eğitimlerine başlandı.
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Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından afetin yaşandığı deprem bölge-
sinde kullanılmak üzere yatak desteğinde bulunuldu. Yardım tırına yüklenen 
yataklar, deprem bölgesine gönderildi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından devlet millet el ele vererek deprem-
zedelerin yaralarının bir an önce sarılması için bölgedeki ihtiyaca göre çeşitli 
yardımlar yapılmaya devam ediliyor.

6 Şubat tarihinde saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçe-
sinde 7,7 şiddetinde ve aynı gün saat 13,24’de Elbistan merkezli 7,6 şiddetin-
de meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etkisini gösteren depremle ilgili Türkiye 
7’den 70’e tek yürek oldu.

Deprem nedeniyle Kırıkkale Valiliği koordinesinde devletin tüm kurumları ile 
vatandaşlar yaraların bir an önce sarılması için seferber olmuş durumda.

Deprem bölgesindeki soğuk havanın hayatı olumsuz yönde etkilemesi ne-
deniyle çadır kentlerde ve diğer yerleşim yerlerinde konaklayan depremzede 
büyüklerin ve çocukların barınma, ısınma, yiyecek, giysi ve diğer ihtiyaçları 
karşılanmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda yurdun birçok noktasında olduğu gibi Kırıkkale’den de afetin 
yaşandığı deprem bölgelerindeki kişilerin yaralarının sarılması için çeşitli yar-
dımlara devam ediliyor.

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü bölgeye personel desteği, soba, uyku 
tulumu, ekmek, sıcak yemek, seyyar mutfak, gıda, temizlik, çocuk ihtiyaçları, 
giysiler ve daha birçok yardım malzemelerinin yanı sıra şimdi de deprem böl-
gesine yatak desteğinde bulunuldu.

Hazırlanan yataklar yardım tırına yüklenerek Kırıkkale Valiliği koordinesinde 
deprem bölgelerindeki afetzedelere gönderildi.

Deprem bölgesine 
Kırıkkale’den yatak desteği
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Kırıkkale Halk Eğitimi Merkezi atölyelerinde gönüllü öğretmenler ve kursiyer-
ler tarafından depremzedelere ulaştırılmak amacıyla uyku tulumu dikimi ya-
pılıyor.

Yaşanan deprem felaketinin ardından devlet millet el ele vererek deprem-
zedelerin yaralarının bir an önce sarılması için Kırıkkalelilerin fedakârlıkları 
devam ediyor.

6 Şubat tarihinde saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçe-
sinde 7,7 şiddetinde ve aynı gün saat 13,24’de Elbistan merkezli 7,6 şiddetinde 
meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etkisini gösteren depremle ilgili Türkiye 7’den 
70’e tek yürek oldu.

Deprem nedeniyle Kırıkkale Valiliği koordinesinde kentteki devletin tüm ku-
rumları ile vatandaşlar yaraların bir an önce sarılması için seferber olmuş du-
rumda.

Deprem bölgesindeki soğuk havanın hayatı olumsuz yönde etkilemesi ne-
deniyle çadır kentlerde ve diğer yerleşim yerlerinde konaklayan depremzede 
büyüklerin ve çocukların barınma, ısınma, yiyecek, giysi ve diğer ihtiyaçları 
karşılanmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda yurdun birçok noktasında olduğu gibi Kırıkkale Halk Eğitimi 
Merkezinin atölyeleri ile Balışeyh, Keskin ve Yahşihan Halk Eğitimi Merkezleri 
atölyeleri ve Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyelerinde 
gönüllü öğretmenler ve kursiyerler tarafından uyku tulumu dikimi yapılıyor.

Dikilen uyku tulumları Kırıkkale Valiliği koordinesinde deprem bölgelerindeki 
afetzedelere gönderiliyor.

Millî Eğitim Müdür Vekili Serkan Akpınar da, uyku tulumlarının dikildiği atöl-
yelerde incelemelerde bulunarak buradaki görevlilerden ve gönüllü kursiyer-
lerden bilgi aldı.

Gönüllü kursiyerler  
   depremzedeler için uyku tulumu dikiyor
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Kırıkkale’de meslek lisesinin atölyesinde gönüllü 
öğretmenler ve diğer çalışanlar tarafından üretilen 
sobalar deprem bölgesindeki çadır kentlere gön-
derilmeye devam ediyor.

6 Şubat tarihinde saat 04.17’de merkez üssü Kah-
ramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde ve 
aynı gün saat 13,24’de Elbistan merkezli 7,6 şidde-
tinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etkisini göste-
ren depremle ilgili Türkiye 7’den 70’e tek yürek oldu.

Yaşanan deprem felaketinin ardından devletin tüm 
kurumları ile vatandaşlar yaraların bir an önce sarıl-
ması için seferber olmuş durumda.

Deprem nedeniyle yaşanan hayat şartları ve bölge-
deki soğuk havanın da hayatı olumsuz yönde etki-
lemesi nedeniyle çadır kentlerde ve diğer yerleşim 
yerlerinde konaklayan depremzede büyüklerin ve 
çocukların barınma, ısınma, yiyecek, giysi ve diğer 
ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.  

Bu kapsamda Kırıkkale Gazi Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesinde görev yapan öğretmenler ile diğer 
gönüllüler tarafından okulun atölyelerinde çadır 
kentlerde çadırların içinde ve açık alanda kullanıl-
mak üzere soba üretimi yapılıyor. Yapımı tamamla-
nan sobalar Kırıkkale Valiliği koordinesinde bölge-
ye gönderilmeye devam ediliyor.

Üretilen sobalar deprem bölgesine gönderildi
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Halk eğitimi çalışanları depremzedeler için seferber oldu

Kırıkkale’nin Yahşihan Halk Eğitimi Merkezi çalışan-
ları tarafından depremzedeler için uyku tulumu, 
battaniye, polar, mont, şapka ve çeşitli giysilerin 
üretimine başlandı.

Halk eğitimi merkezinin atölyelerinde gönüllü öğ-
retmenler, usta öğretici ve kursiyerler tarafından 
üretilen ve özenle hazırlanan giysiler deprem böl-
gelerindeki depremzede vatandaşlara ulaştırılıyor.

6 Şubat tarihinde saat 04.17’de merkez üssü Kah-
ramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde ve 
aynı gün saat 13,24’de Elbistan merkezli 7,6 şidde-

tinde meydana gelen ve birçok ilde etkisini gös-
teren depremle ilgili Türkiye 7’den 70’e tek yürek 
oldu.

Yaşanan deprem felaketinin ardından devletin 
tüm kurumları yaraların bir an önce sarılması için 
seferber olmuş durumda.

Deprem nedeniyle yaşanan hayat şartları ve böl-
gedeki soğuk havanın da hayatı olumsuz yönde 
etkilemesi nedeniyle çadır kentlerde kalan dep-
remzedelerin giysi ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla Yahşihan Halk Eğitimi Merkezi gönüllüle-

ri seferber oldu. Millî Eğitim Müdürü Hayati Tele-
foncu’nun talimatıyla battaniye, mont, şapka, atkı, 
uyku tulumu, pantolon, şal, çocuk eşofmanı gibi 
çeşitli üretimler yapılmaya başlandı.

Öte yandan bay, bayan, çocuk iç çamaşırları, bebek 
önlükleri, bebek şapkaları, biberonlar, bebek bezi,  
hijyen kitleri, bay bayan yatak pijama takımları, 
bebek ve çocuklar için uyku tulumları da temin 
edilerek bölgeye gönderildi.

İmalatı yapılan giysi malzemeleri talep edildikçe 
deprem bölgelerine sevkiyatları sağlanıyor. 
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Kırıkkale´nin Yahşihan Halk Eğitimi Merkezinin atölyelerinde gönüllü öğret-
menler, usta öğretici ve kursiyerler tarafından üretilen kışlık giysiler deprem 
bölgelerindeki depremzede vatandaşlara ulaştırılıyor.

6 Şubat tarihinde saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçe-
sinde 7,7 şiddetinde ve aynı gün saat 13,24’de Elbistan merkezli 7,6 şiddetinde 
meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremle ilgili Türkiye 7’den 70’e 
tek yürek oldu.

Yaşanan deprem felaketinin ardından devletin tüm kurumları ile vatandaşlar 
yaraların bir an önce sarılması için seferber olmuş durumda.

Deprem nedeniyle yaşanan hayat şartları ve bölgedeki soğuk havanın da 
hayatı olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle çadır kentlerde ve diğer yerleşim 
yerlerinde konaklayan depremzedelerin giysi ihtiyaçları karşılanmaya çalışılı-
yor. 

Bu kapsamda seferber olan Yahşihan Halk Eğitimi Merkezi çalışanları tarafın-
dan trikotaj kursunda kışlık üretilen kazak, yelek, süveter atkı, hırka ve bereler 
Kırıkkale Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi aracılığı ile afet bölgelerindeki 
depremzedelere ulaştırılıyor.

Kursiyerler depremzedeler için  
  kışlık giysi üretiyor
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Kırıkkale’de meslek lisesinin atölyesinde gönüllü 
öğretmenler ve diğer çalışanlar tarafından üreti-
len sobalar deprem bölgesindeki çadır kentlere 
gönderiliyor.

6 Şubat tarihinde saat 04.17’de merkez üssü Kah-
ramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde 
ve aynı gün saat 13,24’de Elbistan merkezli 7,6 
şiddetinde meydana gelen ve birçok ilde etkisi-
ni gösteren depremle ilgili Türkiye 7’den 70’e tek 
yürek oldu.

Yaşanan deprem felaketinin ardından devletin 
tüm kurumları yaraların bir an önce sarılması için 
seferber olmuş durumda.

Deprem nedeniyle yaşanan hayat şartları ve böl-
gedeki soğuk havanın da hayatı olumsuz yönde 
etkilemesi nedeniyle çadır kentlerde kalan dep-
remzedelerin ısınma ihtiyaçlarını yerine getirmek 
amacıyla araziye ve açık havaya uygun odun 
sobası imalatına başlanıldı.

Bu kapsamda Kırıkkale Gazi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler ile 
diğer gönüllüler tarafından okulun atölyesinde 
çadır kentlerde çadırların içinde ve açık alanda 
kullanılmak üzere soba üretimi yapılıyor.

İmalatı yapılan sobalar talep edildikçe deprem 
bölgelerine sevkiyatı sağlanıyor.

Gönüllü 
öğretmenler  

soba üretimi yapıyor
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve böl-
gede pek çok ili etkileyen deprem sonrası yarala-
rın sarılması için Türkiye tek yürek oldu. Kırıkkale 
Millî Eğitim Müdürlüğü görevlileri de bir çadır kent 
bölgesinde görev alarak sıcak çorba hizmeti veri-
yor.

6 Şubat tarihinde saat 04.17’de merkez üssü Kah-
ramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde 
ve aynı gün saat 13,24’de de Elbistan merkezli 7,6 
şiddetinde meydana gelen ve birçok ilde etkisini 
gösteren depremden etkilenen vatandaşlar için 
devletin tüm birimleri ve gönüllü vatandaşlar se-
ferber oldu.

Kırıkkale’de de Valilik koordinesinde, AFAD işbirli-
ği ile devletim tüm kurumları, Kırıkkale Belediye-

si, diğer ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları 
ile 7’den 70’e tüm Kırıkkaleliler yaraların sarılması 
amacıyla depremzedeler için oluşturulan yardım 
toplama merkezlerine koştu. Kimi gönüllüler ise 
gecenin geç saatlerine kadar paketleme yaparak 
büyük bir özveride bulundu. Kentten her gün 
onlarca yardım yüklü araçlar deprem bölgesine 
doğru yola çıktı, çıkmaya da devam ediyor.

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü de bölgeye daha 
ilk günden itibaren personel, ekipman ve yiyecek 
desteği vermeye başladı.

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve 
beraberinde Müdür Yardımcısı Hamza Aygün ile 
diğer yönetici ve öğretmenler Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilçesindeki bir çadır kentte depremzede-

lerin yaralarının sarılması için hizmet veriyor.

Kırıkkale’den götürülen mutfak ekipmanları ile 
bölgede bir seyyar mutfak oluşturuldu ve çorba 
pişirilmeye başlandı. Burada konuşlanan görevliler 
depremzedeler için 24 saat sıcak çorba hizmetine 
devam ediyor. 

Deprem bölgesinde bulunan Millî Eğitim Müdürü 
Hayati Telefoncu, bölgedeki depremzedelere 
diğer hizmetlerin yanı sıra öğretmenevi ile mesleki 
ve teknik Anadolu liselerinin mutfaklarından geti-
rilen çorba, ekmek ve su hizmetinin verildiğini ve 
bu hizmetin aralıksız olarak yürütülmeye devam 
edeceğini söyledi.

Sıcak çorbalar  
  yaralı gönülleri 
  ısıtıyor 
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Millî Eğitim Bakanlığı, ara tatil dö-
neminde Destekleme ve Yetiştirme 
Kursları kapsamında farklı kademe-
lerde eğitim gören öğrenciler için 
“Kış Okulu” uygulamasını hayata 
geçirdi.

Yaz okullarının ardından bu yıl ilk 
kez yarıyıl tatilinde bilim, sanat, 
matematik ve İngilizce olmak üzere 
4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğ-
renme yaklaşımlarını içeren ücret-
siz kurslar düzenledi. Kış okulunda 
farklı etkinliklerde buluşan öğrenci-
ler yeni bir heyecan yaşadı.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 
yaklaşık 19 milyon öğrenci, 20 Ocak 
tarihinde 2022-2023 eğitim-öğre-
tim yılının ilk yarıyıl tatilini yapmak 
üzere karne aldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 
talimatıyla ilk kez geçen yıl yaz tati-
linde açılan “yaz okulları”, velilerden 
gelen yoğun talep üzerine Bakanlık 
tarafından yurt genelinde bu yıl ilk 
kez “Kış Okulu” şeklinde ücretsiz 
kurslar açıldı.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefon-
cu, Kırıkkale kent genelinde öğren-
cilerin ara tatilde önemli kazanım-
ların elde edecekleri kış okulunda 
açılan kurslarla buluşturulduğunu 
söyledi.

Kış okulu kurslarında bilim, sanat, 
matematik ve İngilizce olmak üzere 
4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğ-
renme yaklaşımları konusunda öğ-
rencilerin bilgi düzeylerinin ve mo-
tivasyonlarının artırıldığına dikkat 
çeken Telefoncu, “Okullarımızdaki 
4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğ-
renciler için açılan kurslarda belirle-
nen 5 grupta etkinlikler hazırlandı. 
Burada amacımız öğrencilerin bilim 
ve sanatla ilgili becerilerinin artırıl-
masının yanı sıra matematiği sev-
direrek matematik okuryazarlığını 
güçlendirmek, günlük yaşam bece-
rileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak 
ve verileri kullanarak öğrencilerin 
analitik düşünme becerilerini artır-
maktır. Öte yandan İngilizce ile ilgili 
olarak da İngilizce dil öğretiminde 
konuşma ve etkili iletişim becerile-
rinin gelişmesini sağlamaktır.” dedi.

Telefoncu, öğrencilerin gönüllü 
olarak katılmış oldukları “Kış Okulu” 
uygulamasıyla ilgili kursların 5 
Şubat Pazar günü son bulacağını 
sözlerine ekledi.

   Öğrencilerin “Kış Okulu” heyecanı
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Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şube 
Müdürlüğünce koordine edilen Okul Temelli Mesleki Gelişim bilgilendirme 
seminerleri ara tatilde de devam etti.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hızla artan öğrenme ihtiyacının karşılanma-
sına ve eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Öğretim 
programlarının yapılandırıcı yaklaşıma uygun olarak yenilenmesi, okulların 
fiziki ortamlarının iyileştirilmesi, ders araç ve gereçlerinin geliştirilmesi, deği-
şim ve gelişimi öğrenme ortamlarına yansıtma sorumluluğu olan yönetici ve 
öğretmenlere ilişkin yeterliklerin belirlenmesi ve eğitim çalışanlarının birey-

sel ve mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik modeller oluşturulması bu 
çalışmalar kapsamında yer almaktadır. Bu çalışmalardan biri olan öğretmen 
yeterlikleri iki grupta belirlenmiştir. Bunlar; tüm öğretmenlerde bulunması 
gereken bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği genel 
yeterlikleri ile her öğretmenin kendi alanına yönelik bilgi, beceri, tutum ve 
değerleri içeren özel alan yeterlikleridir.

Bu kapsamda Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü de eğitim çalışanlarına yönelik 
kent genelindeki mesleki eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ara tatilde  
 “Okul Temelli Mesleki Gelişim”  
 seminerleri
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Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde katılım-
cılara bilgiler veren Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şube Müdürü Mu-
hammet Yılmaz, eğitimlerde katılımcılara iletişim, çevre okuryazarlığı, dijital 
okuryazarlık, eğitimde Web 2.0 araçların kullanımı, protokol kuraları, sosyal 
etkinlikler, eğitimde etik, ilk yardım, liderlik, kişiler arası ilişkiler ve akran zor-
balığı gibi daha birçok konu hakkında bilgilendirmelerin yapıldığını söyledi.

Öte yandan Yılmaz, eğitim çalışanlarının düzenlenen eğitimler sayesinde 
birçok yeni kazanımlar da elde ettiklerini belirtti.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, “Okul Temelli Mesleki Gelişim” faaliyet-
leriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, kent genelindeki eğitim kurum-
larında görev yapan öğretmenlerin ve personelin mesleki gelişim ihtiyaçları-
nın karşılanması amacıyla Okul Temelli Mesleki Gelişim seminerlerinin birçok 
avantajlar sağladığını hatırlatarak, eğitimlerin ara tatil içinde de devam etti-
ğini söyledi. 

Okul Temelli Mesleki Gelişim eğitimlerine aralıksız şekilde devam edildiği-
ni belirten Telefoncu, “Eğitimler sayesinde öğrenci, öğretmen ve velilerde 
önemli kazanımlar elde edilmektedir. Ayrıca okul içinde ve dışında öğret-
menlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarında gelişim desteklenerek 
etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturularak mesleki yeterliliği daha 
da zenginleştirilerek geliştirilmiş oluyor. Özellikle de meslektaşlarımızın almış 
olduğu ilave eğitimler sayesinde özgüvenin gelişmesi, yeterliliğin artmasının 
sağlanması ve yeni öğretim programlarının anlaşılır hale gelmesi için rehber-
lik konularında da destek sağlamaktadır.” dedi.

Telefoncu, Okul Temelli Mesleki Gelişim sürecinde okul paydaşları olan yöne-
ticiler, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve diğer çalışanlar aralarında iş birliği 
yapmaları, eğitim öğretimin kalitesinin yükselmesine ve okullarda öğrenen 
toplulukların oluşmasına önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.
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Çocukların heyecanla beklediği yarıyıl tatiline 
gelmiş bulunmaktayız. Dört aylık yoğun geçen bir 
dönem sonrası bu tatil öğrencileri mutlu ederken; 
zamanı daha da verimli kullanmak adına anne ba-
baları da bir telaş sarmış durumda.

Çocuklarımızın bu tatil dönemini dolu dolu hem 
eğlenerek hem de verimli olarak geçirebilmesi için 
neler yapabileceğimiz konusunda Kırıkkale Reh-
berlik ve Araştırma Merkezi olarak bazı önerileri-
miz var: 

Öncelikle karne notlarının başarının tek göstergesi 
olmadığını bilmemiz gerekiyor

Karne notları çoğu anne ve baba tarafından ço-
cuğun başarı veya başarısızlığının tek göstergesi 
olarak algılanmaktadır. Bu nedenle karne bazı öğ-
renciler için sevinç ve gurur kaynağı iken bazıları 
içinse kaygı ve korku kaynağıdır. Fakat unutulma-
ması gereken bir husus vardır ki karne; çocuğu-
nuzun gayret, yetenek, başarı ve kapasitesini tü-
müyle yansıtamaz. Okul dönemindeki başarının 
hayatın tüm alanlarındaki başarıyı tam anlamıy-
la karşılık gelmediğini hepimiz biliyoruz. Karne 
sadece öğrencinin değil anne babaların da notu-

dur. Bu nedenle karne konusunda kendimize de 
yöneltmemiz gereken sorular vardır. Çocuğunuzla 
yeteri kadar ilgilenebildiniz mi? Çocuğunuz; ken-
disi, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili olarak duygu 
ve düşüncelerini sizinle rahatlıkla paylaşabiliyor 
mu? Çocuğun verimli çalışabileceği kendisine ait 
iyi bir çalışma düzeni kuruldu mu? Çocuklarımızın 
okula devamı, zorlukları ve yaşadıklarına ilişkin 
bilgi sahibi mi? Çocuk okulda görülen dersleri an-
layabilecek alt yapıya sahip mi? Unutulmamalıdır 
ki onlar sadece bir çocuktur. Ve o çocuklara ihti-
yaçları doğrultusunda gereken yardımı vermek ve 
onları anlamaktan daha güzel bir armağan yoktur.

Hediyelerin en güzeli sevgidir

Öncelikle anne babalar olarak çocuklarımızın de-
ğerli olduklarını hissettirmemiz birincil önceliği-
miz olmalıdır. Çocuklarımıza verebileceğimiz en 
güzel hediye sevgi dolu bir yuvadır, çocuklarımı-
zın karne sonuçları elbette önemlidir üzerinde dü-
şünmeli ve bir değerlendirme yapmalıyız. Ancak 
karne sonuçlarının çocuklarımızın bizler için önem 
ve değerini değiştirmeyeceğini hissettirerek bunu 
yapmalıyız.

Karne sonuçlarını çocukla beraber değerlendirip 
eksik olduğu ders ve konuların sağlıklı bir şekilde 
analizi yapılmalı, gerekirse bir uzman desteği alın-
malıdır. Çocuklarımızın önünde telafi edebilecek-
leri uzunca bir dönemin onları beklediğini unut-
mamalıyız.

Önümüzdeki tatili verimli bir şekilde değerlendi-
rebilirsiniz

Hayatın içerisi anlaşmazlıklar ile doludur bu an-
laşmazlıklar bazen aile içerisinde hatta bazen ço-
cuklarımız ile dahi olabilmektedir. Ailecek birey-
leri ile geçirilecek kaliteli vakitler, zenginleştirilmiş 
aktiviteler ile yaşamış olduğumuz anlaşmazlıkları 
tekrar gözden geçirebiliriz, uygun çözüm yolları 
bulabiliriz. Yapacağımız etkinlikler ile çocukları-
mızın iletişim becerilerini de güçlendirebileceğiz. 
Bu dönemi ayrıca çocuklarımızın davranış deği-
şikliklerini sağlama, istenmeyen davranışları orta-
dan kaldırma konularında uygun bir planlama ile 
gerçekleştirebiliriz. Çünkü bu kıymetli süreci iyi 
değerlendirerek çocuklarımızın öz disiplin kazan-
dırabiliriz. Kazandıracağımız öz disiplin ile çocuk-
larımızın sadece okul başarısı değil aynı zamanda 
sosyal becerilerini desteklemiş oluruz. 

Anne ve babalara yarıyıl tatili önerileri
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Bu süreç için etkinlik önerileri

Aile içerisinde bireylerin kendilerini ifade edebile-
cekleri, kendilerini mutlu, huzurlu ve güvende his-
settiği her türlü etkinlik olabilir. Bu dönemde ço-
cuklarımızı ekranlardan mümkün olduğunca uzak 
tutmalıyız. Aile içerisinde beraber yapılabilecek 
etkinliklere örnek vermek gerekirse; beraber gidi-
lebilecek tiyatro, sinema, aile büyüklerini ziyaret 
etme, imkan dahilinde spor faaliyetleri yürütme, 
tarihi-turistik yerleri gezme, kutu oyunları (zeka 
oyunları vb.) düşünülebilir.

Bu süreci çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı 
kazandırmak içinde kullanabiliriz. Bunu yaparken 
de okuduğu kitapları aile üyelerine anlattırarak 
hem çocuğun iletişim becerileri güçlendirilebilir 
hem de aile içerisinde bireylerin birbirini dinlediği 
kaliteli bir etkinlik oluşturmuş oluruz.

 “Sömestir için etkinlik önerileri”

-Tiyatro, sinema, müzikal ve gösteriler: Okul dö-
neminde yeteri kadar zaman ayrılmayan bu faali-
yetlere bu dönemde hak ettiği değeri göstererek 
çocuğunuzun sanatla tanışmasına ortam hazırla-
yabilirsiniz.

-Spor faaliyetleri: Çocuğun fiziksel ve zihinsel ge-
lişimi için onunda ilgili olduğu bir alanda sporsal 
faaliyetler yapması ve gelişiminin desteklenmesi 
gerekir.

-Tarihi ve turistik yerlere geziler: Müzeler ve turistik 
yerlerin gezilerek, çocuğa gezerken öğrenme fır-
satı sunulmalıdır.

-Kitap okuma: Çocuğa kitap okuma alışkanlığı ka-
zandırılarak okuduğu anlama ve genel kültür sevi-
yesi yükseltilebilir.

-Yakın çevreyle iletişim: Çocukla beraber yapılacak 
akraba ziyaretleriyle aile bağları güçlendirilebilir.

-Ödevler: Genelde öğretmenler tatil dönemi için 
tekrar amaçlı ödevler verirler. Ödevler tatilin gene-
line yayılarak çocuğun öğrendiklerini sindirmesi 
sağlanması, son güne sıkıştırılmamalıdır.

-Müzik ve resim: Çocuğun yeteneği doğrultusun-
da müzik ve resme vakit ayrılabilir, konser ve ser-
gilere gidilebilir.

-Ev oyunları: Çocuğun kendini ifade etmesini için 
bir araç olan oyunlar tüm aile bireylerinin katılı-
mıyla yarıyıl döneminde güzel anılara dönüşebilir.
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Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğren-
me Genel Müdürlüğü tarafından başlatı-
lan “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söy-
leriz” projesi kapsamında Kırıkkale Halk 
Eğitimi Merkezince konser düzenlendi.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Konferans Salonu’nda düzenlenen kon-
serde birbirinden güzel 15 eser seslendi-
rildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğren-
me Genel Müdürlüğü öncülüğünde yü-
rütülen “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı 
Söyleriz” projesi çerçevesinde Kırıkkale 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünye-
sinde oluşturulan koronun verdiği konser, 
Kırıkkaleliler tarafından büyük ilgi gördü. 
Müzik öğretmenlerinden Şeref Can Giz-
lenci ve Yılmaz Gürkan’ın yönetiminde 
kurulan koroda Türk müziğinin seçkin 
eserleri seslendirildi. Düzenlenen konser 
davetliler tarafından büyük beğeni top-
ladı. 4 aylık çalışmanın ardından 73 kişi-
den oluşan koro, 15 eser ile izleyicilerin 
karşısına çıktı. Koro üyeleri ve saz heyeti, 
performansıyla katılımcılardan yoğun 
alkış aldı. Konserde dinleyiciler de hep bir 
ağızdan koroya eşlik etti. Programda mu-

hayyer kürdi, hicaz ve nihavent makam-
larından şarkılar seslendirildi.

Konserin ardından açıklama yapan Millî 
Eğitim Müdürü Hayati telefoncu, “Koroda 
görev alan arkadaşlarımızı tebrik ediyo-
rum. Çok güzel bir çalışma oldu. Bu tür 
etkinliklerle Türk müziğini gelecek nesil-
lere aktarılmasını amaçlıyoruz. Çalışma-
larımız konserlere dönüştükçe gurur ve 
mutluluğumuz artıyor. Sanatımıza verdi-
ği yüksek değer ve destekleri için Sayın 
Bakanımız Mahmut Özer’e ve proje koor-
dinatörlerine şükranlarımızı sunuyoruz. 
Kursiyerlerimizin kısa bir süre içinde bu 
güzel çalışmaları ortaya koyması ise biz-
leri ziyadesiyle memnun etti.” dedi.

Düzenlenen konsere Millî Eğitim Müdürü 
Telefoncu’nun yanı sıra, Müdür Yardımcı-
sı Serkan Akpınar, Kırıkkale Üniversitesi 
Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Veli Toptaş, 
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü 
Dursun Karakuş, diğer şube müdürleri, 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Sü-
reyya Kılıç, okul ve kurum müdürleri ile 
çok sayıda davetli katıldı.

Türk Sanat Müziği Konseri  
   büyük beğeni gördü
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Kırıkkale Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, ailesi ve kendisi ikna edil-
dikten sonra eğitime kazandırılan çobanlık yapan çocukla yakından ilgilen-
di. Okula kaydı yapılan çocuğa hediye ve kitaplarını teslim eden Telefoncu, 
“Yeter ki oku, yeter ki eğitimine devam et. Ne ihtiyacın varsa karşılayacağız.” 
dedi.

-”Çobanlık yapan çocuk yeninden eğitime kazandırıldı.”

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü, “Eğitimle Yeniden Buluşma” projesi kapsa-
mında köyde çobanlık yapan ve eğitime iki yıl ara veren çocuğu ailesi ile bir-
likte ikna ederek eğitime kazandırdı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğren-
cilerin eğitime dahil edilmesi amacıyla “Eğitimle Yeniden Buluşma” projesi 
yurt genelinde hayata geçirildi.

4 Ocak 2023 tarihinde başlayan proje kapsamda Kırıkkale Millî Eğitim Mü-
dürlüğü de çalışmalarını hızlandırarak zorunlu eğitim kapsamında olan öğ-
rencilerin eğitime kazandırılması amacıyla köy köy, mahalle mahalle gezerek 
öğrencilerin tespitini yapıyor.

Eğitimsiz hiçbir çocuğun kalmaması için sahada çalışmalarını aralıksız sür-
düren görevliler, lise çağında olan ancak çeşitli sebeplerle eğitim öğretime 

başlayamayan öğrencilerin tespiti görevlilerce yapılarak mesleki eğitim mer-
kezlerine ya da açık öğretim liselerine kayıtları yapılıyor.”

Ortaokuldan sonra iki yıl eğitimine ara veren ve köyde çobanlık yapan öğren-
cilerden biri de 17 yaşındaki Resul Aktepe. 

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü görevlileri, öğrencinin yaşadığı Samanlık 
köyü yakınlarında bulunan evlerine giderek öğrenci ve ailesiyle görüşme 
yaptı. Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve beraberindeki görevliler, Resul 
Aktepe ve babası Adem Aktepe ile bir süre görüşme yaparak ikna edildikten 
sonra öğrencinin eğitim öğretime devam etmesi gerektiği belirtildi. Daha 
sonra ise çobanlık yapan öğrencinin fotoğrafı çekilip bilgileri de bilgisayara 
girilerek Açık Öğretim Lisesinin birinci sınıfına kaydı yapıldı. 

Millî Eğitim Müdürü Telefoncu, kaydı sisteme işlenen öğrenciye ders kitapla-
rını teslim etti, ayrıca çanta ve çeşitli hediyeler de verdi.

-”Eğitimsiz çocuğumuz kalmasın, eğitimsiz gencimiz kalmasın.”

Telefoncu, konu ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bakanlığımı-
zın başlattığı “Eğitimle Yeniden Buluşma” projesi kapsamında Kırıkkale’mizde 
tüm çocuklarımızın eğitimle buluşması için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. İlimizde de ortaöğretimde okullaşma oranımız yaklaşık yüzde 

“Yanındayız yeter ki  
  eğitimine devam et”
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98 civarında, temel eğitimde bu oranımız yüzde 99’larda. Zorunlu 
eğitim çağında olup çeşitli nedenlerle eğitime devam edemeyen 
ilimizde yaklaşık 313 çocuğumuzun olduğunu tespit ettik. Bunları 
eğitim öğretimin içine alınması için kapı kapı, köy köy geziyoruz.” 
dedi.

Hedeflerinin zorunlu eğitim çağı içerisinde olup öğrenime devam 
edemeyen hiçbir çocuğun kalmaması olduğuna dikkat çeken Te-
lefoncu, “Sayın Bakanımızın da bu konuda çok talimatı var. Eğitim-
siz çocuğumuz kalmasın, eğitimsiz gencimiz kalmasın. Bu anlamda 
yakın köylerimizden birine geldik. Resul’ümüzü bulduk. Resul’ümüz 
gibi 313 çocuğumuz var. Onları sistemin içine dahil ediyoruz. İnşallah 
eğitimsiz çocuğumuz kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

Yeniden eğitim öğretime kazandırılaran öğrenci olan Resul Aktepe 
ise, kendisine kitaplar verildiğini belirterek Millî Eğitim Müdürü Tele-
foncu ve diğer görevlilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Millî Eğitim Müdürü Telefoncu’ya Müdür Yardımcısı Serkan Akpı-
nar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç ile diğer millî 
eğitim müdürlüğü çalışanları eşlik etti.
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yurt genelinde 
başlatmış olduğu “Matematik Seferberliği” kapsa-
mında Kırıkkale’de de temel eğitim alan öğrenciler 
matematiği severek, oynayarak öğreniyorlar.

Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş 
birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük 
yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak hem 
de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sev-
melerini sağlamak amacıyla başlatılan “Matematik 
Seferberliği” her geçen gün öğrencilerin özellikle 
de temel eğitim alan öğrenciler arasında sevilerek 
öğrenilen bir ders haline geldi.

Bu kapsamda Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü de 
üniversite işbirliği sayesinde temel eğitimde ağırlık 
vermek üzere kentteki tüm okullardaki eğitim faali-
yetleri kapsamlı şekilde devam ediyor.

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Veli Toptaş ile İl Millî Eğitim 
Müdürü Hayati Telefoncu kentteki Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu (MKE) Anaokulunda öğrencilerle 
bir araya geldi.

Öğrencilere kısa bir ders anlatımında bulunan 
Toptaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklama-
da, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçiri-
len “Matematik Seferberliğinin” toplumsal açıdan 
büyük önem taşıdığını söyledi.

Toptaş, “Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin akran-
larına göre yüzde 30 daha başarılı olduğu ile ilgili 
bilimsel bulgular elimizde var. Matematiği anlamak, 
hayatı anlamaktır. Matematiği anladığımız zaman 
hayatı daha kolay anlarız ve matematik eğitimi 
çocuk doğduğundan itibaren başlar.” dedi.

Dünyaya gelen bir bireyin heyecanla ve merakla 
dünyayı keşfetmeye çalıştığını hatırlatan Toptaş, 

“Öğrenciler  
  matematik dersini severek,  
  oynayarak öğreniyorlar”
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şöyle konuştu:

“Bu keşfetmeye çalıştığı unsurlardan en iyi destek-
leyen şey matematiktir. Matematik hayatımızın her 
yerinde var. Matematiği anlamak, hayatı anlamaktır. 
Matematiği anladığımız zaman hayatı daha kolay 
anlarız ve matematik eğitimi çocuk doğduğundan 
itibaren başlar. Ebeveynler evde matematik ter-
minolojisi kullandığı zaman okula geldiğinde bu 
çocuklar akranlarına göre yüzde 25 daha başarılı 
olduğu görülüyor. Ankara’da yapmış olduğum bi-
limsel bir çalışmada okul öncesi eğitim alan öğrenci-
lerin birinci sınıfta akranlarına göre yüzde 25, yüzde 
30 daha başarılı olduğu ile ilgili bilimsel bulgular 
elimizde var. O yüzden matematik çok önemli. Bir 
çocuk kendisinin ne kadar ağır olduğunu, ne kadar 
uzun, akranına göre kısa mı, uzun mu olduğunu 
matematik sayesinde kavrıyor. Kaç yaşında olduğu-
nu, ağırlığını, bununla ilgili binlerce örnek verebili-
riz. Matematik o yüzden hem okul öncesinde olsun, 
hem ebeveynlerin çocuklarıyla matematiksel termi-
noloji kullanması açısından olsun çok çok önemli.”

-”Matematiksel bilgi ve becerisi yüksek olan top-
lumlar diğer toplumlara yön veriyor.”

Matematiğin bilgi ve teknolojinin temelini oluştur-
duğunu belirten Toptaş, şunları söyledi:

“Toplumlara baktığımız zaman matematiksel bilgi 
ve becerisi yüksek olan toplumlar diğer toplumla-
ra yön veriyor. Matematik bizim hayatımızı kolay-
laştırıyor. Bakanlığımızın matematik seferberliği 
başlatması toplumsal anlamda bizim matematiksel 
gücümüzü ve matematik düşünme gücümüzü ar-
tırmasıyla diğer toplumlara rekabet  gücümüzün 
artacağını düşünüyorum. Bunun için önemsiyorum. 

Örüntüler yapay zekanın temelini oluşturuyor. Ko-
ordinatlar sistemi, navigasyon sisteminin temelini 
oluşturuyor. Çocuklar burada gerçek yaşantıya ha-
zırlık yapıyorlar. Somut model araç gereçleri kulla-
narak matematiksel modellemeden yararlanıyoruz. 
Bu modeller sayesinde çocuk gerçek yaşamdaki 
matematikle karşılaştığı şeyleri burada somut dene-
yimlemiş oluyor. Çocuk matematiği deneyimlediği 
zaman anlamlı öğrenmesi daha yüksek oluyor. Bu 
yüzden burada yapılan faaliyetler çok önemli. Ço-
cuğun merak ve heyecanı iyi bir şekilde eğitildiğin-
de, matematiksel bilgi kazandırıldığında o zaman 
çocuğun hem ilkokulda, hem ileriki akademik haya-
tında en iyi temelinin atıldığı bir dönem ve bir fırsat 
haline geliyor. Bu anlamda Millî Eğitim Müdürlüğü-
nün okul öncesinde başlatmış olduğu matematik 
seferberliği çok önemli. Çocuklara ne verirseniz alır 
ve matematik eğlenerek öğrenilen bir şey. Eğlence 
ve oyun olduğu yerde çocuk kuralları keşfeder. Ma-
tematikte de kurallar vardır. Matematiği keşfettik-
çe seversin oyun da öyle. Oynadıkça zekan gelişir. 
Matematik düşünce biçimidir, düşüncemizi gelişti-
rir. Burada öğretmenlerimiz oyunlarla, etkinliklerle 
matematik uygulaması yapıyor. Bu da matematiksel 
düşünceye olumlu katkı sağlıyor ve temelini oluştu-
ruyor.”

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ise, “Sayın 
Millî Eğitim Bakanımızın ülkemiz genelinde başlattı-
ğı “Matematik Seferberliğini” üniversitemizle iş bir-
liği yaparak Kırıkkale’mizde de başlattık. Matematik 
mantık öğretir, düzen öğretir, kıyaslama öğretir. Biz 
de çocuklarımıza düzenli olmayı, mantıklı olmayı, 
kıyaslama becerisini basit düzeyde de olsa okul 
öncesi eğitimde veriyoruz. Sayın Bakanımızın gay-
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retleriyle hayata geçirilmiş olan “Matematik Seferberliği” Kırıkkale’mizde de 
üniversite ile birlikte, hocalarımızla birlikte okul öncesi eğitimden başlamak 
üzere çok faydalı ve kazanımlı çalışmalarımızı uyguluyoruz. Okul öncesi eği-
timde çocuklarımıza basit düzeyde azdan çoğa, çoktan aza, büyükten küçüğe 
ve çeşitli görsel matematiksel materyallerle daha kalıcı ve etkili çalışmalar ya-

pıyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklarımız bu bilinçsel düzeyde en güzel şekilde 
eğim alıyorlar. Her türlü materyalimiz de mevcut.” diye konuştu.




