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Eğitim her daim hayatı, toplumları şekillendiren bir öze ve öneme sahiptir.  Eğitim yaşadığımız yüzyılda, çok 
yönlü ve çeşitli olarak gelişmektedir. Klasik eğitim anlayışı ve yöntemleri artık yerini, daha kolay, ulaşılabilir 
ve yayılabilir bilgi teknolojilerine bırakmıştır. Bu durumda artık eğitimle ilintili; öğretim, okul, öğrenci, veli, 
müfredat bileşenleri yeni bir anlam kazanıyor, kazandırmak gerekiyor. Öyle ki yazılım, kodlama, siber 
güvenlik gibi pek çok alana etki eden yapay zeka,  eğitim öğretim uygulamalarında da kendini gösterir hale 
geldi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde öğrencilerimizin akademik 
başarısına eşgüdümlü, aktüel, bilimsel ve ahlaki gelişimlerini de destekler çalışmalar yapmaktadır.  

Yaptığımız her çalışmada yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi dikkate alarak, 
söz konusu ilgili oldukları eğitim kurumları ile aidiyet duygusu içerisinde işbirliği yapmalarına zemin 
hazırlamaktır. Bizler  aynı zamanda öğrencilerimizin kişilik gelişimlerine katkıda bulunacak, çok yönlü 
yetişmelerini sağlayacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz. Bu amaçla; öncelikle okul yöneticilerimizin 
yanında olduğumuzu, ayrıca öğretmen ve öğrenciler için ortamın en uygun şekilde olması için ‘Yalnız 
Değilsiniz’, ‘Gelecek Sizin Elinizde’, ‘Yöneticiler Zirvesi’ projeleri, öğrencilerimizin bilime, araştırmaya 
ve buluşa ilgi duymaları için STEAM, TÜBİTAK projeleri; edebiyata, kültüre, okuma ve yazmaya ilgilerini 
artırmak, bu alanlarda becerisini olanları desteklemek için ‘Genç Yazarlar’,  Anadolu Mektebi Yazar 
Okumaları projeleri, öğrencilerimize ihtiyaç sahibi çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak ve sahip 
olduklarını paylaşmayı öğretmek  için ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesi, çocuklarımıza üretim ve 
tüketimde ihtiyaç ve israfı ayıracak  bir bilinç kazandırmak için ‘Milli Üretim ve Bilinçli Tüketim’ projesi, 
yavrularımızın çevreye, doğaya karşı duyarlılık için kazanmaları için ‘Her Öğrenci Bir Fidan’ projesi, 
öğrencilerimizin sağlıklı gelişimleri için çok çeşitli spor projeleri, öğretmen ve öğrencilerimize yeni keşifler, 
deneyimler kazandırmak için Erasmus+ projeleri yürütülmektedir. 

Yeni bir döneme giriyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu, eğitimde yeni bir dönemin paradigmalarını bizlere 
veriyor. Bizler de Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptığımız projelerle, bu vizyonu eğitimin bütün 
katmanlarına, kurumlarına yansıtmak; eğitim camiamıza, eğitim liderlerimize, velilerimize ve yaşadığımız 
bu güzel kente yeni bir heyecan ve hareketlilik kazandırmak istiyoruz.
İlimizde bu yolda, resmi-sivil kurum ve kişilerin üzerine düşeni yapacağını ümit ediyor; bu projelerde 
görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni dönemin güzelliklerle devam etmesini diliyorum.  
          
         Celalettin EKİNCİ
                 İl Milli Eğitim Müdürü
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ÇALIŞMALARI
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi olarak Eylül-Ekim ayı içerisinde ilçelere tanı-
tım ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Toplantılarda ARGE biriminin görevleri anlatıl-
mış, Yerel projeler, Ulusal projeler, AB projeleri, TÜBİTAK projeleri ile ilgili bilgi verilerek, 
ORAN (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) teknik destek ve mali destek programları tanıtıldı. 
Toplantılara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, proje sorumluları, ilçelerimizdeki eği-
tim kurumları yöneticileri katıldı. 

İLÇE	BİLGİLENDİRME	TOPLANTILARI
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STRATEJİK	PLAN	GÜNCELLEME	VE	
PERFORMANS	PROGRAMI	ÇALIŞMALARI

Stratejik planlama çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin EKİNCİ 
başkanlığında toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılar da 2018 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Performans Programı, 2018 yılına ait Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon 
Başkanlığına sunulan  (YİKOB) faaliyet raporu ve 2014-2019 Stratejik Plan ve güncelleme 
konularında bilgilendirme sunumları yapıldı.
Yapılan toplantıda bakanlığın geçmiş beş yıllık Stratejik Plan ile ilgili istemiş olduğu çalışma-
lar ile ilgili faaliyet raporu açıklandı. 2018-2019 yılı performans programı VE 2023 EĞİTİM 
VİZYONU hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verildi.
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EĞİTİMDE İYİ 
ÖRNEKLER
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EĞİTİM	VE	ÖĞRETİMDE	
YENİLİKÇİLİK	ÖDÜLLERİ

Eğitim ve Öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması 
ve ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacı ile 2017-2018 eğitim öğretim yılında 6.sı düzenlenen 
"Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" kapsamında 4841 başvuru alınmış ve ödül başvuru 
raporlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından  151 proje saha ziyaretine 
kalmıştır. İlimizden de Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Engelsiz Hayatı Kodla” 
örnek projesiyle Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde saha inceleme çalışmalarına 
kalmıştır.

Kocasinan ilçemizin güzide okullarından Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 
“Engelsiz Hayatı Kodla” isimli projesi; 22 Mayıs 2018 tarihindeki saha ziyaretinde bakan-
lık bağımsız değerlendiricileri tarafından yerinde incelenerek “öğretim yöntem ve teknik-
leri” kategorisinde bakanlık ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni, Ankara’da ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleşirken, aynı gün içerisinde Eği-
tim Teknolojileri Zirvesi’nin yapıldığı kongrede yaklaşık 3 bin katılımcı yer aldı. Milli Eği-
tim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin açılış konuşmasını yaptıktan sonra 
ödüle layık görülen proje sahiplerine başarı belgesi takdim etti.
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SPOR
PROJELERİ



14

YÜZME	BİLMEYEN	KALMASIN	PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı ve  Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından  81 ilde başlatılan “Yüzme 

Bilmeyen Kalmasın” projesiyle Kayseri’de, 1’er aylık periyotlarla 3 dönem sonunda 

yaklaşık 3 bin öğrenciye yüzme öğretilecek. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı  işbirliğiyle 81 ilde başlatılan “Yüzme 

Bilmeyen Kalmasın” Projesi havuzların daha aktif kullanılması, ilkokul 3. ve 4. sınıf 

öğrencilerinin beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla 

başlatılan projeyle, Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında eylem 

planının sonuna kadar tüm Türkiye genelinde 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi 

hedefleniyor.
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SPORTİF	YETENEK	TARAMASI	VE	SPORA	
YÖNLENDİRME	PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Ve Spor Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü 

gereği Türkiye Sportif Yetenek Taraması Ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilkokul 

3.sınıf öğrencilerine  20  Beden Eğitimi Öğretmeni ve 14 antrenör tarafından toplamda 

8 istasyonda öğrencilerin boy-kilo, 20 m hız, çeviklik, dikey sıçrama, esneklik, el kavrama 

kuvveti, ağırlık topu atma, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluklarının ölçüldüğü testlerde  

17250 öğrenciye sportif yetenek taraması yapıldı. Bakanlık tarafından seçilen 699 

sporcuya ise  oryantasyon eğitimi veriliyor.
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ÖĞRETMENLER	ARASI	TURNUVALAR
24 Kasım Öğretmenler Turnuvası ile Voleybol, Masa Tenisi, Satranç  branşlarında  yakla-

şık 300 öğretmenimizi sporla buluşturduk. Amacımız öğretmen mutlu olursa öğrencide 

mutlu olur. Bizim için önemli olan öğretmenin moralinin en üst seviyede olmasıdır. Çünkü 

eğitimin temel unsuru öğretmenlerdir.

24	KASIM	ÖĞRETMENLER	GÜNÜ		VOLEYBOL		TURNUVASI	DERECELERİ

1. Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu (Melikgazi)

2.Ahmet Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi)

3.Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Develi)

 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ  MASA TENİSİ TURNUVASI DERECELERİ

1. Mustafa Başoğlu İncesu Halk Eğitim Merkezi  Sınıf Öğretmeni (İncesu)

2. Adnan Üstünel Talas Fatma Kemal Timuçin A.L Beden Eğitimi Öğretmeni (Talas)

3. Mehmet Karaaslan  Talas Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik 

Teknolojileri Alanı Öğretmeni (Talas)

24	KASIM	ÖĞRETMENLER	GÜNÜ		SATRANÇ	TURNUVASI	DERECELERİ

1-Özmen Akça Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni   (Melikgazi)

2-Doğan Çiftçi Yavuz Sultan Selim İlkokulu Sınıf Öğretmeni (Kocasinan)

3-Rasim Çelik Bünyan Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni (Bünyan)
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ÖĞRETMEN	AKADEMİSİ	
HALK	OYUNLARI	EKİBİ	

Öğretmen Akademisi kapsamında  Öğretmenlerimize Halk Oyunları Kursu verilip 7 böl-
ge  oyunu öğrenildikten sonra öğretmenlerimiz Halk Oyunları gösterisi yapacaklardır.
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OKULLAR	ARASI	SPORTİF		MÜSABAKALAR		

OKULAR	ARASI	SPORTİF	YARIŞMALARDA	İLİMİZ	GENEL	
DEĞERLENDİRME	DE	TÜRKİYE	BİRİNCİSİ	OLMUŞTUR.

 
•  2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Spor Müsabakalarında  takım sporlarında 

ve ferdi sporlarda ayrıca lisanslı öğrenci sayısında ilimiz önemli başarılara imza attı. 

• Okullar Arası  Müsabakalar  toplam 52  branşta yapılırken, 2 Türkiye Şampiyonası, 1 yarı 

final, 6 tane grup müsabakası  ilimizde yapıldı.

• Hem takım halinde hem de ferdi olarak çok sayıda kupa ve madalya alarak büyük 

başarıya imza atan sporcu öğrencilerimiz  il sporu adına bizlere büyük bir gurur yaşattı.

• 2017-2018 Eğitim Öğretim  Yılı Okullar Arası müsabakalarda takım sporlarında ilimiz  

sporcuları büyük başarıya  imza  atmıştır. 79 okul takımımız  Türkiye Şampiyonasına  katılmaya 

hak kazanmış ve 6  Türkiye Birinciliği, 2 tane Türkiye İkinciliği, 6  Türkiye Üçüncülüğü, 3  

Türkiye Dördüncülüğü  kazanmıştır. 2017-2018  Yılı Okullar Arası Müsabakalarda Ferdi 

Olarak yine büyük başarıya imza atan sporcu öğrencilerimiz;  15 Türkiye Birinciliği, 28  

tane Türkiye İkinciliği, 31 tane Türkiye Üçüncülüğü, 4 tane Türkiye Dördüncülüğü, 8 tane 

Türkiye Beşinciliği kazanarak Türkiye de ilk  dört il arasına  girmiştir. 2016-2017 Eğitim 

Öğretim Yılında takım  ve ferdi sporlarda 44 Türkiye Derecesi  86  Türkiye  derecesine 

çıkarak % 95,45 artmıştır.

• 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Lisanslı Öğrenci Sayısında ise  Genel Değerlendirmede 

ilimiz  Türkiye 1.(Birincisi) olmuştur. (Genel değerlendirmede Meb Öğrenci sayısının 

katılım oranı (31), İllere göre lisanslı öğrenci  sporcu sayısı’nın artış oranı (6) , Lisanslı 

öğrenci sporcu /Oyuncu sayısının dönemsel karşılaştırma oranı (5), İl Toplam Okul sayısı 

ile katılan okul sayısı oranı dikkate alınmıştır. (4) 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında lisanslı 

öğrenci sayımız 17504 iken 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında 26987’ye çıkarak % 54,17 

artmıştır. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Geleneksel Çocuk Oyunları Ve İlkokullar 

Fiziksel Etkinlik Oyunlarında ise 13938 öğrenciden 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında 

27458 öğrenci sayısına ulaşılmış %97 artış sağlanmıştır.
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YENİ		PROJELER	

BUZ	SPORLARI		YAYGINLAŞTIRMA	PROJESİ

PAYDAŞLAR

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri  ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Spor Etkinlikleri 

Turizm  İnşaat  Sanayi Ve Ticaret A.Ş

 AMAÇ

 Projenin  amacı ülkemizde ve ilimizde  yaygın olmayan  Buz sporlarının tanıtılması, altya-

pının oluşturulması, öğrencilere  antrenörler  eşliğinde eğitim verilmesi, sporcu potansi-

yelinin geliştirilmesi,fiziksel ve zihinsel olarak öğrencilerin sağlıklı yetişmelerine katkıda 

bulunmaktır. 

HEDEFLER:

• Buz da yapılan branşları  yaygınlaştırmak,

• Altyapıyı kurup, yetenekli sporcuları bulmak

• Sporcu Öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak,

• Buz Sporları için Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tesisin atıl şekilde 

durmasını engellemek ve yeni tesislerin yapılmasını sağlamak, 

• Sporcu Öğrencilerin kültürel gelişimlerini sağlamak,

• Öğrencilerin ilerleyen yaşlarda Türkiye derecesi  yapması ve  Milli Takımlara 

seçilmesini sağlamak,

• Şampiyonlar yetiştirerek öğrencilerin kariyer yapmalarını sağlamak,

• Eğitim ile spor’un birlikte yürütülmesini sağlamak,

• Sporcu sayılarını artırmak, lisans sayısını çoğaltmak Kayseri’nin spordaki başarısını 

yükseltmek,

• Buz sporları branşlarını  ülke genelinde Okul Sporları müsabakalarına alınmasını 

sağlamak.
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Kayserispor ile yapılan sportif işbirliği kapsamında kayseri spor Kulübü antrenörü 
Ertuğrul Sağlam Kayseri il milli eğitim müdürümüz Celalettin Ekinci Bey'i ziyaret etti bilgi 
alışverişinde bulunuldu

Kayserispor kulübü kaptanı Deniz Türüç şampiyon olan okul takımlarına kupalarını verirken
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OKULLAR		SPORLA	DOLSUN	ETKİNLİK	PROJESİ	

PAYDAŞLAR

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Gençlik Hizmetleri  ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Spor Etkinlikleri 

Turizm  İnşaat  Sanayi Ve Ticaret A.Ş

 AMAÇ

 Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne  bağlı okullarda, (Devlet,Özel) öğrencilere yönelik 

okulun spor salonunda, sığınak veya okul bahçesinde, okul dışında düzenlenecek olan 

sportif etkinlikler (Aerobik, Fitness, Zumba, Drum Stick,Therebant, Eğitsel Oyunlar, Şisme 

Oyun Alanları, Spor Branşları Tanıtımı, Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Turu, Eğitsel Oyunlar, Çocuk 

dansları vb)  çerçevesinde yapılacak iş ve işlemler protokolün amacıdır.

HEDEFLER:

• Öğrencilerde spor bilincini oluşturmak,

• Öğrencilerin sağlıklı bireyler olarak, spor bilinci ile yetişmelerini sağlamak,

• Sporu yaşam tarzı olarak hayatlarına katmalarında yardımcı olmak,

• Farklı spor branşları hakkında tanıtım yapmak,

• Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak,

• Doğru duruş, doğru oturma ve doğru yürüme alışkanlığı kazandırmak,

• Fiziksel olarak ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

• Sporcu Öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak,

• Sporcu Öğrencilerin yeteneklerini artırmak, spor’a yönlendirmek,

• Okullarda spor sayesinde şiddeti önlemeye yardımcı olmak, zararlı alışkanlıklardan 

uzak tutmak,

• Okul ve diğer kamu kurumlarla  işbirliğini artırmak,

• Okulların ihtiyaç duydukları spor malzemesinin karşılanmasına destek sağlamak,

• Şehir olarak spora ve sporcuya verilen değeri artırmak.
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STEAM&MAKER
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STEAM&MAKER TEMEL SEVİYE
Eğitimde yeni bir çığır: STEAM&MAKER…Fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve ma-

tematik ile üretimi buluşturan yeni nesil bir eğitim anlayışı STEAM&MAKER temel 

seviye atölyelerimizdekendini geliştirmek isteyen ve okullarında eğitimde inovasyon 

ve maker uygulamaları yapmak isteyen öğretmenlerimizi, bu yeni nesil eğitim anla-

yışının temelleri ile buluşturuyor ve basit malzemelerle STEAM (HANDS ON STEAM) 

uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

STEAM&MAKER İLERİ SEVİYE: 
STEAM&MAKER ileri seviye atölyelerimizdeöğretmenlerimizlerobotik eğitim setleri 

kullanarak ileri seviye STEAM (ROBOSTEAM) uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca Arduino kart ve breadboard/devre tablası kullanımı, analog ve dijital kontrol 

üniteleri, ledlerin ve sensörlerin kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitimler veriyoruz.

KODLAMA: Dijital dünyada geleceğin dili, teknolojinin dili kodlama eğitiminden 

geçiyor.  Kodlama atölyelerimizde kodlamanın temeli olan algoritma mantığını 

öğretiyor; Scratch, Tynker, Kodable gibi kodlama programları ile ilgili öğretmen 

eğitimlerimizle okullarımızda geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

Steam Maker Projemiz aynı zamanda Oran Kalkınma Ajansı Tarafından kabul edilen 
“Steam Maker Eğitim Merkezi Projesi” kapsamında, merkezin kurulması amacı ile 
350.000 TL bütçe ile desteklenmektedir.

Günümüzde STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) eğitimi, teorik 

bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan ve 

dünyada da birçok ülkenin öğretim programlarına dahil ettiği bir eğitim yaklaşımıdır.
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MAKER Hareketi (Maker Movement) 

ise dünyada hızla yayılan “kendin yap” 

kültürü ile teknolojik uygulamaların 

birleşmesinden oluşan bir eğitim 

hareketidir. Projemiz STEAM (Fen, 

Teknoloji, Mühendislik, Sanat, 

Matematik) eğitim anlayışı ile 

eğitimde inovasyonu ve üretimi 

hedefleyen MAKER "kendin yap" kültürünün birleştirilmesi esasına dayanmaktadır.

Proje kapsamında öğrencilerin  STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, 

Matematik) alanlarındaki bilimsel bilgileri günlük hayatla ilişkilendirerek tasarıma 

ve ürüne dönüştürmelerini sağlamak; öğrencilerimize eleştirel düşünme, üretkenlik, 

teknoloji okuryazarlığı, problem çözme becerileri gibi 21. yüzyıl becerilerini 

kazandırmaktır. Bu anlamda Steam Marker projesine yönelik yapılan çalışmalar, 2023 

Eğitim Vizyonu Belgesi’nde şu hedeflerle örtüşmektedir: Tüm okullarda Tasarım – 

Beceri Atölyeleri kuruluyor. Bu bağlamda steam marker projesi kapsamında yapmış 

olduğumuz Kodlama, Marker, Robotik  atölyeleri bakanlığımızın okullarda kurmayı 

düşündüğü Tasarım – Beceri Atölyeleri ile örtüşmektedir. 

Çocuklar soru çözme konu anlatımı gibi eğitim anlayışından üretimi yapmayı,  

etkileşimi, derinleşmeyi öne çıkaran bir müfredat anlayışına yönelecektir.  Tasarım 

– Beceri Atölyeleri böyle bir müfredat yaklaşımının aracı işlevini görecektir. 

Pilot örnekleri 2019-2020 yılında devreye girecek olan bu atölyeler, öğrencilerin 

düşünmeye, tasarlamaya üretmeye zaman ayırabileceği bir ortama çıkarma sürecini 

yaşayacağı yerler olacaktır. Böylece öğrenilen, ölçülen ve pratik arasındaki uyum 

artacaktır. Bu atölyelerde ilgili branştan istekli öğretmenler, yan dal eğitimi ve/ veya 

sertifika eğitimi alarak ücreti karşılığı görev alacaklardır. (2023 Eğitim Vizyonu 

İçerik ve uygulama sayfa 25) Bu kapsam da STEAM MARKER  merkezinde  eğitim 

alan öğretmenlerimiz Tasarım – Beceri Atölyelerinde hazır-bulunuşlukları en üst 

seviyede olup istenilen verim alınacaktır.
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEAM&MAKER Eğitim Merkezi’nde Milli Eğitim 

Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Mesleki 

Gelişim Programında yer alan STEM&MAKER (Temel Seviye) Kursu kapsamında,  2017-

2018 Eğitim-Öğretim döneminde  anaokulu,  ilkokul,  ortaokul ve lise de çalışan çeşitli 

branşlarda ki 236 öğretmene STEM&MAKER (Temel Seviye) kursu, 68 öğretmene de 

STEM&MAKER (İleri Seviye) kursu verilmiştir.

2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde  anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise de çalışan 

çeşitli branşlarda ki 200 öğretmene STEM&MAKER (Temel Seviye) kursu, 92 öğretmene 

de STEM&MAKER (İleri Seviye) kursu verilmiştir.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz  ve Bahçeşehir Üniversitesi  işbirliğinde hazırlanan 

“Yeni Nesil Eğitim Modeli STEM+A Çalıştayı” adlı program 24 Mart 2018 tarihinde 200  

öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

      

04.05.2018-29.05.2018 tarihleri arasında 80 okul günde 4 okuL olmak 

üzere ve her okul 40 öğrencisi ile stem merkezimizi ziyaret etmiştir. Burada 

ÖĞRENCİLERİMİZE STEAM Konusu hakkında temel bilgiler verilmiştir. 

11.06.2018 -13.06.2018 tarihinde STEM&MAKER Merkezinde LEGO  MİNDSTORMS  

Steam Uygulama  Eğitimi  40 öğretmen arkadaşın katılımıyla gerçekleştirildi.  02 

Temmuz-17 Ağustos  2018  tarihleri arasında  düzenlenen yaz dönemi ‘STEAM MAKER 

ETKİNLİKLERİ’ kursuna   80 öğrencinin katılımıyla  STEM&MAKER Merkezinde STEM 

eğitimi verilmiştir.
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26.09.2018-27.09.2018 Lego Stem günleri kapsamında  Eğitimde yeni teknolojilerin 
tanıtımı ve STEM  Çalıştayı(1)   126  Öğretmenimizin katılımıyla  tamamlanmıştır.
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEAM&MAKER projesi kapsamında 2. Robotik ve Kod-
lama Uygulama Eğitimi Yapıldı.
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEAM&MAKER Eğitim Merkezi’nde Milli Eğitim 

Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Mesleki 

Gelişim Programında yer alan STEM&MAKER (Temel Seviye) Kursu kapsamında,  2017-

2018 Eğitim-Öğretim döneminde  anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise de çalışan çeşitli 

branşlarda ki 368 öğretmene STEM&MAKER (Temel Seviye) kursu, 160 öğretmene de 

STEM&MAKER (İleri Seviye) kursu verilmiştir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde  

anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise de çalışan çeşitli branşlarda ki 67 öğretmene 

STEM&MAKER (Temel Seviye) kursu, 20 öğretmene de STEM&MAKER (İleri Seviye) 

kursu verilmiştir.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz  ve Bahçeşehir Üniversitesi  işbirliğinde hazırlanan 

“YeniNesil Eğitim Modeli STEM+A Çalıştayı” adlı program 24 Mart 2018 tarihinde 200  

öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.  04.05.2018 -29.05.2018 tarihleri arasında  80 

okul ,günde 4 okul olmak üzere ve her okul 40 öğrencisi ile stem merkezimizi ziyaret 

etmiştir.Burada ÖĞRENCİLERİMİZE STEAM  Konusu hakkında temel bilgiler verilmiştir.

11.06.2018 -13.06.2018    tarihinde   STEM&MAKER   Merkezinde   LEGO  MİND 

STORMS Steam Uygulama  Eğitimi  40 öğretmen arkadaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 

02 Temmuz -17 Ağustos  2018  tarihleri arasında  düzenlenen yaz dönemi ‘STEAM 

MAKER ETKİNLİKLERİ’ kursuna  80 öğrencinin katılımıyla  STEM&MAKER Merkezinde 

STEM eğitimi verilmiştir.  26.09.2018-27.09.2018 Lego Stem günleri kapsamında  

Eğitimde yeni teknolojilerin tanıtımı ve STEMÇalıştayı(1)  126  Öğretmenimizin 

katılımıyla  tamamlanmıştır.  01.10.2018-02.10.2018 SANLAB firması ile Eğitimde 

yeni teknolojilerin tanıtımı ve STEM Çalıştayı(2) 25 Öğretmenimizin  katılımıyla 

tamamlamıştır.   22.10.2018-26.10.2018 tarihleri arasında Türkiye’de  ilk olarak 

‘Uluslararası Robotik Kodlama Eğitmen Eğitimi’ ilimizde 25 öğretmenimizin katılımıyla 

tamamlanmıştır.
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STEM	MAKER	YAZ	KURSLARINI	BİTİREN	ÖĞRENCİLERE	
SERTİFİKALARI	VERİLDİ.

Kayseri Öğretmenevinde düzenlenen sertifika dağıtım törenine İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Celalettin EKİNCİ, kursa katılan öğrenci ve öğrenci velileri 
katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE bölümü tarafından hazırlanan  kursta 
70 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Celalettin EKİNCİ “Attığımız 
her adım, aldığımız her karar çocuklarımızın geleceği için. Biz eğitimciler, siz 
ailelerle kol kola gönül gönüle olursak başaramayacağımız  diye bir şey söz 
konusu olamaz.Bizim hedefimiz çocuklarımızın hayal dünyalarını geliştirip, 
yaparak yaşayarak öğrenmelerini amaçlamaktayız.

 STEM MAKER çalışmalarımız Türkiye de ilk Kayseri de başladı. Bu manada 
önder il durumundayız. Siz ailelere;  çocuklarınıza bu kursa katılmalarını 
sağladığınız için teşekkür ederim.  Ayrıca bu kursun düzenlemesinde emeği 
geçen AR-GE birimine teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.
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Kayseri Bilim Merkezi’nde yapılan 3. Kayseri Bilim Şenliği 20 ayrı kamu kurum 
ve kuruluşunun  desteğini alarak büyük bir coşku ile başladı. İl Milli Eğitimi 
Müdürlüğü´müze ait standlarda görücüye çıkan projeler ilgi odağı oldu. Heyete eşlik ve 
rehberlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, etkinlik alanında oluşturulan 
stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti. 
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YEREL PROJELER
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Genç Yazarlar Projesi, yazma konusunda farkındalık oluşturarak; yazma yeteneği olan 

öğrencilerimizi desteklemek, ürünlerini farklı ortamlarda paylaşmalarını sağlamak 

amacıyla oluşturuldu. Bu proje ile süreçte öğrencilerimizin bilişsel, zihinsel ve sos-

yo-kültürel gelişimlerini desteklemek, anadilimizi doğru kullanmalarına yardımcı ol-

mak, edebi yazma türlerinde başarılarını artırmaktır.

Okullarda Edebiyat ve Türkçe öğretmenlerimiz tarafından, yazmaya yeteneği olan, 

yazmaya ilgisi olan öğrencilerimizle Genç Yazarlar Kulüpleri oluşturuldu. Her ay dü-

zenli olarak, belirlenen bir tema çerçevesinde edebi ürünler yazmaları sağlandı. İlçe 

proje koordinatörleri arasında iletişim ve etkileşimi sağlamak, ilerleyen süreçte öğ-

rencilerimizden gelen ürünleri değerlendirmek amacıyla Genç Yazarlar web sitesi 

açıldı.

16 ilçemizde projenin takibi ve verimliliği için, proje ile bir şube müdürü ve öğretmen 

koordinatör olarak belirlendi.

Genç Yazarlar Projesi kapsamında okullardaki kulüp ve atölye çalışmalarında oluşan 

ürünleri gözükür kılmak, öğrencilerin eserlerindeki niteliği ve içerik çeşitliliğini ar-

tırmak için; Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile 

protokol çalışmaları başlatıldı. Bu işbirliği ile öğrencilerimizin edebi ürünlerini Gaze-

teciler Cemiyeti’nin belirlediği yerel gazetelerde yayınlanmalarını sağlamak, Türkiye 

Yazarlar Birliği’ne bağlı yazarları, öğrencilerle okullarda söyleşi, imza günü etkinlikle-

ri ile buluşturmaktır.  
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“HER	SINIFIN	YETİM	BİR	KARDEŞİ	VAR”
“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi bir protokol çerçevesinde 6 yıldır okulları-

mızda sürdürülmektedir. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu projenin okul-

larda daha sistemli yürümesi, öğrencilerimizde iyilik konusunda farkındalık oluşturul-

ması için AR-GE birimi tarafından tanıtım ve takibi yapılmaktadır. Bu proje ülkemizde 

ve dünyanın 135 ülkesinde ihtiyaç sahibi yetimlere sponsorluk sistemi ile yürütülmek-

tedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz projeyi “değerler eğitimi”  kapsamında değerlen-

direrek öğrencilerimize yardımlaşmayı, paylaşmayı, kardeşliği ve sosyal sorumluluğu 

kazandırması amacıyla desteklemektedir.

Eğitim-öğretim dönemi başında 16 ilçedeki proje koordinatörleri ile istişare amaçlı 1 

toplantı,  43 okul ziyareti, 2000 öğrenciye-300 öğretmene tanıtım sunumu yapıldı. 

Projeyi tanıtma ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşma amaçlı 2 yerel televizyon ve 

2 radyoda sosyal konulu programlara misafir olundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 

projeyi sistemli olarak tanıtması ve takip etmesi neticesinde Türkiye’de “Her Sınıfın 

Bir Yetim Kardeşi Var” projesinde, müdürlüğümüz Türkiye’de 5. sırada yer almıştır. 

Elde edilen bu sonuçta Ar-Ge birimimizin ve paydaşlarımız İnsani Yardım Vakfı (İHH) 

Kayseri Şubesi, Diyanet işleri Başkanlığı ve Eğitim Birsen Sendikası’nın ortak çabaları 

ve ilçe koordinatörlerimizin özverileri, müdürlerimiz ve öğrencilerimizin destekleri ile 

bu başarı elde edildi. TÜRKİYE’DE BEŞİNCİYİZ
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MİLLİ	ÜRETİM	BİLİNÇLİ	TÜKETİM

Kayseri İli mülki sınır-
ları içinde hizmet veren 
tüm resmi ve özel örgün 
ve yaygın eğitim kurum-
larında çalışanların ve 
öğrencilerin, üretim ve 
tüketim konusunda mil-
li bilince sahip olması-
nı sağlamak; toplumun 
kalkınmasında kamu, 
özel ve yerel kaynaklar 
harekete geçirilerek kal-
kınma projelerine katılı-
mın artmasını sağlamayı 
amaçlamaktayız. Millî 
kalkınmayı destekleyi-
ci toplumsal projelerin 
başarıya ulaşması için 
eğitim etkinliklerini dü-
zenlenecek ve bu tür ça-
lışmalara katkılar sağla-
nacaktır. Aynı zamanda 

kurumlarımızın enerji giderlerini düşürmeyi, israfı azaltmayı ve geri dönüşüm 
ile milli kaynaklarımızın daha verimli kullanılması amaçlanmıştır.
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PROJENİN HEDEFLER;

1. Millî kalkınmayı destekleyici, toplumsal projelerin başarıya ulaşması için eğitim 

etkinliklerini düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.

2. Eğitim kurumlarında çalışanlar ve öğrencilerde tasarruf bilinci oluşturarak 

kurumların giderlerini azaltmak.

3. Eğitim kurumlarında çalışanlar ve öğrencilerin tüketici hakları konusunda 

bilinçlenmelerini sağlamak.

4. Geri dönüşümle ilgili farkındalık oluşturarak, doğal kaynaklarımızı korumak, 

geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmak.

5. Öğrenci ve öğretmenlerimizin öncelikli olarak milli ürünleri tanımalarını ve 

tüketmelerini teşvik etmek

6. Teknoloji ve Tasarım ürünleri geliştirme sürecinde problem belirleme, fikir 

üretme, uygulama ve sunma sürecini anlamalarına yardımcı olmak,

7. Yenilenebilir enerjiyle ilgili yarışma, proje gibi faaliyetlere teşvik etmek.

8. Öğrenci ve öğretmenlerimizin hazır alma ve tüketme yerine öz kaynaklarla 

malzeme, materyal üretimini teşvik etmek; tüm yaşam alanlarında mevcut 

ürünleri uzun süreli ve ekonomik kullanmak.

Projemizde 2023 Eğitim Vizyonu MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM bölümü hedeflerine 

yönelik olarak güncellemeler yapılmıştır. Meslek liselerimizde ki potansiyeli 

ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalara başlanmıştır.  Ülkelerin iktisadi ve sosyal 

kalkınmasında önemli rol oynayan mesleki ve teknik eğitimde, bireylere ilgi, 

yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır 

ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir. Mesleki ve teknik eğitimde 

sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye 

uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine etkin katıldığı 

bir yapıya ihtiyaç vardır. 

Mesleki ve teknik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiştirmeyi hedefleyen, 

öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve çocuklar ile ailelerini bu 

doğrultuda yönlendiren, akademik ders yoğunluğunun azaltıldığı, mesleki ders 

içeriklerinin güncellendiği, öğretmenlerin iş başında eğitim olanaklarının artırıldığı, 
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MASA SIRA TAMİRATI
Milli Üretelim Bilinçli Tüketelim Projesi kapsamında tasarrufu destekleyici 
nitelikte, eski sıraların yeniden kullanılmasını sağlayarak ihtiyacı olan okullara 
gönderilmesini amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır. İhtiyaç fazlası masa, sıra 
ve sandalye bulunan okullarımızdan alınan malzemelerin bakım ve onarımlar 
Kocasinan-Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Sanat ve Tasarım-
İç Dekorasyon Bölümünde yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi okullarımıza 
ulaştırılmaktadır. 



49

Bülten 01/2019
ulusal ve uluslararası sektör ve kamu finansal kaynaklarının kullanımı yoluyla okulların 

altyapı ve donanımının hızla değişen ve gelişen teknolojiyle uyumlu hâle getirildiği, 

mezunlarına istihdamda öncelik sağlayan ve farklı ücret politikalarının uygulandığı, 

sektörün mesleki ve teknik eğitim süreçlerinde daha fazla yer aldığı, sektör liderleri 

ile iş birliği imkânlarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörel iş birliği 

protokolleri ve iyi uygulama modeli olabilecek projelerin hayata geçirildiği, mezunlarının 

kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini sağlayacak bütünleşik bir yapının 

kurulduğu ve ülkemiz 2023 hedefleri ile uyumlu bir sistem oluşturulması planlanmıştır. 
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PROJENİN HEDEFİ;

1. Devlet okullarının eğitim standartlarını yükseltmek,

2. Okul ve öğretmenlerin daha iyi eğitim için ihtiyaç duydukları malzemelerin 

bağış yoluyla teminini sağlamak,

3. İhtiyaç sahibi okullar ve bağışçılar arasında köprü oluşturmak,

4. İlimizde ihtiyaç sahibi tüm resmi eğitim kurumlarına ulaşmak ve okul 

yetkililerinin belirledikleri eksiklikleri karşılamak,

5. Okul ve kurumların eğitim materyali ve fiziki koşullarının iyileştirilerek 

olabildiğince eşit şartlarda eğitim imkanlarına kavuşmasını sağlamak,

6. Öğrencilerin çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği donanımları kazanmasını 

sağlamak,

7. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyecek ve yapılan öğretimin 

kalitesini artıracak ortamların oluşmasını sağlamak,

8. Yardım gönüllüleri ile okullar arasında etkili bir koordinasyon sağlayarak, 

onların  eğitim öğretim süreçlerine katkılarını sağlamak.

GELECEK SİZİN ELİNİZDE projesinde yardım gönüllüleri ile ihtiyaç sahibi 

okullar arasında koordinasyonu sağlayarak, okullarda eksikliği görülen eğitim 

materyallerinin ve mevcut fiziki şartların iyileştirilmesi,  devlet okullarındaki eğitim 

standartlarının yükseltilmesi; yardım gönüllülerine yönelik farklı etkinliklerle 

kendilerine vefa duygusunun gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Bu anlamda Gelecek Sizin Elinizde projesine yönelik planladığımız okul ihtiyaç 

listeleri, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde şu hedeflerle örtüşmektedir:

1. İmkân ve koşulları bakımından desteklenmesi gereken okulları Okul Gelişim 

Planları ile uyumlu olarak kaynak planlanmasında öncelikli hâle getirecek bir 

yatırım planlaması yapılacaktır (2023 Eğitim Vizyonu, İçerik ve Uygulama, 

s:96)

2. Bakanlık, il/ilçe ve okul düzeyinde yapılan izleme değerlendirme çalışmalarında 

sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı koşulları sebebiyle Okul Gelişim Planlarında 
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hedefledikleri başarıyı gösteremediği belirlenen okullardaki öğrencilerin akademik 

ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacaktır

3. Ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımı sağlanarak pansiyonların kapasitesi 

arttırılacak ve yatılılık imkânlarının ihtiyaç duyan tüm öğrencilere ülke geneline 

yayılımı sağlanacaktır. Bu suretle taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki 

öğrencilerin okul terkinin kısmen azaltılması hedeflenecektir

Devlet okullarının eğitim standartlarını yükseltmek, okul ve öğretmenlerin daha iyi eğitim 

için ihtiyaç duydukları malzemelerin bağış yoluyla teminini sağlamak, ihtiyaç sahibi 

okullar ve bağışçılar arasında köprü oluşturmak, ilimizde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul 

ve ortaöğretim kurumlarına ulaşmak ve okul yetkililerinin belirledikleri eksiklikleri 

karşılamak, okul ve kurumların eğitim materyali ve fiziki koşullarının iyileştirilerek 

olabildiğince eşit şartlarda eğitim imkanlarına sahip hale getirmek, öğrencilerin çağdaş 

eğitim anlayışının gerektirdiği donanımları kazanmasını sağlamak, öğretmenlerin 

mesleki gelişimlerini destekleyecek ve yapılan öğretimin kalitesini artıracak ortamların 

oluşturmak amacıyla planladığımız yerel projemizin hedef ve amaçlarının 2023 Eğitim 

Vizyonu belgesinde sunulan okul gelişim planlarını ve kaynakların optimum kullanımını 

destekler niteliktedir.
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HER	ÖĞRENCİ	BİR	FİDAN
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Gençlerin çevre bilincine erişmesi, kendilerinin de aktif olarak katılacağı 

farkındalığın oluşturulması. Öğrencilerin  yetiştirdikleri fidanları sahiplenecekleri 

ve bir ağacın yetişme sürecini görebilecekleri, okullarına ve çevreye  aidiyet duygusu 

hissedebilecekleri öğrenci fidanlığı projesini hep birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. 

Projemiz Ekim ayı itibari ile başlamış olmasına rağmen, sonrasında  Cumhurbaşkanı’mız 

Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’ın "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" ağaç dikim 

kampanyası ile eşleştirilmiştir.

PROJE HEDEFLER
1. Kendileri de birer fidan olan öğrencilerimize doğa ve ağaç sevgisini aşılamak.

2. Öğrencilerin kendi künyeleriyle dikmiş oldukları fidanlar aracılığıyla doğaya olan 

aidiyetlerini canlı tutmak.

3. Küresel ısınma gibi çevre sorunlarının engellemesine katkıda bulunmak.

4. Örgün ve yaygın eğitim kurumu çalışanları ile öğrencilerde çevre bilinci oluştur-

mak.

5. Çevreyi koruma bilinci ile çevreye verilen zararı azaltmak.

6. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma ve birlikte çalışmaya yönelik alışkanlık-

lar kazandırmak. Proje kapsamında “Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ormanı” 

oluşturmak.
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“YALNIZ	DEĞİLSİNİZ”
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Biz büyük bir aileyiz…

Ailemizin her bir ferdi bizim için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. İşte bu yüzden ulaşılamayan 

hiçbir okul kalmasın istiyoruz, en yakın mesafedeki okuldan en uzak noktadaki okula kadar. 

Her bir okulumuzu ayrı ayrı ziyaret ederek her birinin ihtiyaçlarını belirleyip, beklenti ve 

önerilerini alıyoruz. Amacımız okullarımızın eğitim standartlarını ve niteliğini yükseltmek, 

kalitesini geliştirmek ve iyi bir okul iklimi yaratmak. “Eğitimde feda edilecek tek bir fert 

yoktur” anlayışından yola çıkıp geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın tamamının 

olabildiğince eşit ve iyi şartlarda eğitim almasını istiyoruz.

PROJENİN HEDEFLERİ

1. Eğitim kurumlarına ziyaretler gerçekleştirerek; okulların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, 

beklenti ve önerilerle ilgili görüş almak,

2. Sosyoekonomik düzeyi düşük ve yeterli kaynağa sahip olmayan çevrede bulunan okulları 

tespit etmek, Özellikle düşük-orta başarı düzeyine sahip okullarda, eğitim sisteminin 

aksayan yanlarını tespit etmek,

3. Okulların eğitim-öğretim alanındaki gelişmelerini izlemek, planlı değişim ve dönüşümü 

sağlamak,

4. Okulların eğitim standartlarını ve niteliğini yükseltmek, kalitesini geliştirmek, 

5. Okullar arasında fiziki şartlar, akademik başarı, bilimsel çalışma, sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler bakımından farkı en aza indirerek, olabildiğince eşit şartlarda hizmet 

vermelerini sağlamak,

6. Okulun kapasitesini güçlendirecek koşulların oluşmasını sağlamak,

7. Okulun kendi durumuna uygun gelişim stratejileri uygulaması için rehberlik etmek,

8. Okullarla Milli Eğitim Müdürlükleri arasında iletişimi ve işbirliğini geliştirmek,

9. İyi bir okul iklimi oluşturulmasını sağlamak,

10. Kurum personelinin birliktelik ve aidiyet duygusunun güçlenmesini sağlamak, 

11. Bu sayede okullarımızda eğitim alan öğrencilerimizin daha nitelikli, sağlıklı, güvenli ve 

21.yy becerilerini edinebilecekleri daha etkin fiziksel okul ortamlarına sahip olmalarını 

sağlamak, 

12. Proje kapsamında daha önce tanımlanan hedefler 2023 Eğitim Vizyonunda tanımlanan 

Hedefler için Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara 

katkı sağlayacaktır.
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ÖLÇME	VE	DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİL̇ERİṄ	SOSYAL,	KÜLTÜREL	VE	SPORTİḞ	ETKİṄLİK̇LERİ	̇İZLENECEK

Okul ziyaretlerini gerçekleştiren il milli eğitim şube müdürleri ve müdür yardımcıları 

tarafından izlenen kriterler arasında sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de yer 

almaktadır. Bu konuda okullara yapılan rehberlik sayesinde okullarda bu tür 

faaliyetlerin teşvik edilerek yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 

aşağıdaki konularda okullarımıza rehberlik yapılmaktadır:

a Okulda folklor ekibi (folklor çalışması) var.

b Okulda tiyatro/şiir grubu (çalışmaları) var.

c Okulde izcilik ünitesi (izcilik çalışmaları) var.

d Okulda resim, el sanatları, fotoğraf vb. sergiler yapılmış, yapılmaya devam ediyor.
e Okulda her yıl yapılan gezi organisazyonu var.

f Toplumsal sorumluluk gereği gönüllü faaliyetler yapılıyor. 

g Okulun ilçe/ il düzeyinde yarışmalara/müsabakalara katılan aşağıdaki branşlarda 
takımlar var.

 (  )  Futbol      (   )  Basketbol   (  ) Voleybol   (   ) Güreş       (  ) Atletizm      (   ) Satranç

TEFTİŞ	VE	KURUMSAL	REHBERLİK	HİZMETLERİ
HEDEF 1: Kurumsal Rehberlik Ve Teftiş Hizmetleri Yapılandırılacak 
Söz konusu ziyaretlerde 2023 Eğitim Vizyonu ile aynı doğrultuda okullarımıza Rehberlik ve 
Teftiş Hizmetleri bakımından da yönlendirmeler yapılmaktadır. Okullarımıza bu hususta şu 
maddelere göre rehberlik ve yönlendirme yapılmaktadır:

Okulda desimal dosya sistemi düzenli olarak oluşturulmuş ve takip ediliyor.
Öğretmenlerin ders ve diğer çalışmalarının denetimleri zamanında yapılıyor.
Öğretmenler Kurulu ve Zümre toplantıları zamanında ve amacına uygun olarak yapılıyor.
Okul-Aile Birliği ile ilgili iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yapılıyor.
Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin K., Onur K. ve Öğrenci M. kurulmuş ve düzenli olarak işli-
yor.
Okulda acil sağlık sorunlarına müdahale için ilkyardım malzemeleri bulunuyor.
Kamu Hizmet Standartları Panosu var.
Okul/Kurum internet sitesi yayında ve güncel
Okulun brifing dosyası hazırlanmış ve bilgileri güncellenmiş.
Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler destekleniyor.
Yangın söndürme tüpleri ve talimatları var.
Sivil savunma planı var.
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TEMEL EĞİTİM

HEDEF 3: Okullar Arası Başarı Farkı Azaltılarak Okulların Niteliği Artırılacak

ORTAÖĞRETİM

HEDEF 3: Okullar Arası Başarı Farkı Azaltılacak

İl genelindeki tüm okullar belirli bir planlama çerçevesinde il milli eğitim 

müdürleri şube müdürleri ve müdür yardımcıları tarafından ziyaret edilmektedir. 

Bu ziyaretlerde gerçekleştirilen rehberlik ve yönlendirme sayesinde okullarımızın 

durumu analiz edilmekte ve geliştirilmesi gereken unsurlar tespit edilmektedir. İl 

genelindeki tüm okulları belirli bir standarda yükseltmeyi amaçlayan Kayseri İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü bu amaçlar doğrultusunda sürekli olarak izleme ve yönlendirme 

çalışmaları yapmaktadır. Tüm okullarını en çok tercih edilen okullar seviyesine 

çıkarmak müdürlüğümüzün öncelikli hedeflerindendir.
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“YÖNETİCİLER	ZİRVESİ”
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Birlikte daha güçlüyüz sloganı ile, Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesinin 

geliştirilmesi, eğitimde yaşanan/yaşanabilecek sorunların giderilmesi, eğitimde 

kalitenin artırılması, örnek uygulamaların yerinde görülmesi ile yaygınlaştırılmasını 

amaçlıyoruz. 

Bu amaçla İlimizde bulunan tüm okul/kurumları gruplandırdık ve belirlenen 

grupların okul müdürlerinin en az ayda bir kez buluşarak; okula aidiyet duygusu 

oluşturan ve kurum başarısını artıran örnek uygulamaları paylaşmalarını sağlıyoruz. 

Birbirimize destek oluyor, el birliği ile sorunlarımızın üstesinden geliyor, okullar 

arasında ki eşitsizlikleri gidermeye yönelik çalışmaları hayata geçiriyoruz.

PROJENİN HEDEFLERİ

Yapılacak toplantılarla, eğitim yöneticilerinin ayda bir kez buluşmasıyla tanışıp 

kaynaşmalarını sağlamak,   Okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda 

eğitim stratejilerinin belirlenmesi, sorunların ve çözüm yollarının konuşulması, 

iyi örneklerin paylaşılması yoluyla sinerji oluşturmak, Müdürler arası işbirliğini 

teşvik ederek kurumsal kapasiteyi arttırmak, eğitim ortamlarında karşılaşılan 

ortak sorunlarda yürütülmüş uygulamaların ve sonuçlarının tartışılarak daha 

etkin yöntemler geliştirmek,   eğitim-öğretim faaliyetlerinde muhtemel ortak 

uygulamalar aracılığıyla yöneticiler arası işbirliğinin artırılmasını sağlamak. Daha 

önce uygulanmış ancak sonuç alınamamış etkinliklerin yeniden uygulanmasının 

önüne geçerek zaman ve insan kaynaklarında tasarrufu etkin kılmak. Gruplardan 

çıkan raporlardaki iyi örneklerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün web sitesinde 

yayınlayarak örnek uygulamaların artmasını teşvik etmek.

Proje kapsamında daha önce tanımlanan hedefler 2023 Eğitim Vizyonunda 

tanımlanan Hedefler için Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilecek çalışmalara katkı sağlayacaktır.
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TEMEL EĞİTİM İLE İLGİLİ OLARAK AÇIKLANAN:

HEDEF 2-Yenilikçi Uygulamalara İmkân Sağlanacak: 

Yöneticiler Zirvesi Projesi ile, farklı okullarda uygulanmakta olan iyi uygulamaları 

proje kapsamında aylık olarak gerçekleştirilen yönetici toplantıları sayesinde tanıma 

fırsatı bulan okul idarecilerinin bu iyi uygulamaları kendi okullarına taşıması ve bu 

sayede bu tür uygulamaların il geneline yayılması hedeflenmektedir. Okul müdürleri 

tarafından istendik bir değişim başlatmak, karşılıklı bilgi alışverişi yapmalarını 

sağlamak, okulların farklı ve yeni fikirlere açık bir vizyon oluşturmalarına zemin 

hazırlamak, okullarımızın gelişmesi için örnek alabilecekleri okullarla yakın iletişim 

halinde olmaları amaçlanmaktadır.

ORTAÖĞRETİM İLE İLGİLİ OLARAK AÇIKLANAN:

HEDEF 3- Okullar Arası Başarı Farkı Azaltılacak:

Proje kapsamında aylık olarak planlanan toplantılar her ay farklı bir okulda 

gerçekleştirilmektedir. Birbiriyle sürekli yakın iletişim halinde olan, her ay farklı 

örnekleri yerinde inceleme fırsatı okul idarecilerimizin  kendi okullarına taşıyacakları 

iyi uygulamalar sayesinde okullarımız arasında başarı farklılıklarının azaltılması, 

tüm okullarımız başarı seviyesinin yukarıya taşınması ve her bir okulumuzun daha 

tercih edilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMİLE İLGİLİ OLARAK AÇIKLANAN:

HEDEF 4: Eğitim Ortamları Ve İnsan Kaynakları Geliştirilecek:

Mesleki ve Teknik Eğitim bakımından okullarda yürütülen iyi uygulamaların her 

ay düzenlenecek toplantılarda paylaşılması ile okullardaki eğitim ortamlarının 

geliştirilmesi; ARGE ve üretime yönelik okullar arasında işbirliği fırsatlarının tespit 

edilmesi; ortaya çıkan işbirliği ve etkili iletişim sayesinde insan kaynaklarının 

niteliğinin artırılması; kurumlar bünyesinde atıl haldeki ekipmanın ihtiyacı 

olan başka bir okul tarafından değerlendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı 

hedeflenmektedir.
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TÜBİTAK
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2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizi bilimsel çalışmalar 

gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek bilimsel yaklaşım becerilerine katkı 

sağlanmak, farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrencimize 

proje hazırlama fırsatını sunmak, araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum 

becerilerinin tabana yayılarak öğrencilerimize kazandırmak, gerçek hayattaki soru 

ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların yaparak-

yaşayarak öğrencilerimize kazandırılması ve bilimsel yaklaşım becerilerini 

yaygınlaştırmak ve hepsinden önemlisi öğrencilerimiz üzerindeki yarışma baskısını 

ortadan kaldırılarak iş birliği içerisinde proje yapmalarına olanak sağlanmak için; bu 

yıl da her yıl olduğu gibi Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Tübitak projelerinde 

ilimizin eğitimin kalitesini artırmak adına 10-11-12 Eylül tarihlerinde Melikgazi, 

Kocasinan, Talas ve diğer tüm ilçelerde görev yapan ortaokul ve lise  öğretmen ve 

müdürlerine 4006 tanıtım toplantıları yapıldı. Ayrıca 26 Eylül tarihinde ayrıca Develi 

ilçesindeki ortaokul ve lise öğretmen ve müdürlerine toplantı yapılmıştır. 17 Eylül 

tarihinde Erciyes Üniversitesi Eğitim fakültesinde 4004-4005-4007 projelerine 

ilişkin toplantı yapıldı. 1 Ekim tarihinde Bünyan ilçesi ortaokul ve lise öğretmen ve 

müdürlerine toplantı yapılmıştır. 23 Ekim tarihinde Erciyes Üniversitesi mühendislik 

fakültesinde ortaokullar ve lise yarışmaları tanıtım toplantısı yapıldı.
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TÜBİTAK 4006 da Türkiye 6.sıyız.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı dönemi 

proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı. İlimiz Türkiye genelinde 

desteklenen 144 proje ile 6.sırada yer aldı. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme 

Programı; 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi 

alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun 

şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri 

bilim fuarlarına destek 

verilmesini amaçlar.

Türkiye genelinde 

4006-TÜBİTAK Bilim 

Fuarları Destekleme 

Programı 2018-2019 

çağrı döneminde 

yapılan 13.541 

proje başvurusunun 

değerlendirme süreci 

tamamlandı. Bunlardan 

4678 proje kabul 

edilmiştir. İlimiz 144 

proje ile Türkiye’de 6.sırada yer almıştır.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Celalettin EKİNCİ projelerde emeği geçen başta 

Kayseri TÜBİTAK 4006 İl Temsilcilerine, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 

Ekibine, okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkürlerini bildirdi. Bunu 

yanın sıra TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programlarından olan 4004 Doğa Eğitimi 

ve Bilim Okulları çağrısı sonuçları açıklandı. Yeşilhisar İlçesi Hızır İlyas Ortaokulunun 

hazırlamış olduğu proje desteklenmeye karar verilmiştir.  Yine TÜBİTAK Bilim ve 

Toplum Destek Programlarından olan 4007 Bilim Şenliği Çağrısı sonuçları açıklandı. 

Bu kapsamda Kayseri Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi ve Kayseri Bilim Merkezinin 

projeleri de desteklenmeye karar verilmiştir.
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Tübitak 4005-Bilim Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Projesi kapsamında 

“Görsel Kültür Kuramının İlk ve Ortaokul Görsel Sanatlar Derslerine Uygulaması” 

Çalıştayı ilimizde görev yapan 40 sınıf ve 40 görsel sanatlar öğretmeninin katılımıyla 

gerçekleşti. Ankara TOBB Üniversitesinden Sayın Prof.Dr. Vedat ÖZSOY başta olmak 

üzere tüm katkı sağlayan eğitmenlere çok teşekkür ederiz.
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10 Ekim 2018 tarihinde Prof Dr. Necati CEMALOĞLU İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 

organize ettiği Öğretmen Akademisi projesi kapsamında tüm öğretmenlerimize "Lider 

Öğretmen" konulu konferans verdi. İki saat süren konferansta kimsenin salonu terk 

etmemesi gözden kaçmadı. Sabır ve dikkatle tüm öğretmenler konferansı dinledi. 

Cemaloğlu, ayrıca salonda etkinlikler yaparak salondaki öğretmenleri memnun etti. 

Öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu artırmak için bu imkânı veren İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci'ye ve bizleri kırmayarak Ankara'dan konferans 

için gelen Necati Cemaloğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU  Yönetici Becerileri  ve  Liderlik Semineri,  Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı  Konferans  Salonunda yöneticilere yönelik gerçekleştirildi. 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Celalettin EKİNCİ, Prof. Dr. Necati Cemaloğlu’na 

katılımlarından dolayı teşekkür etti, çiçek takdim etti. Eğitimde takım olmak önemli. 

Lider, başkalarının görmediğini gören kişilerdir. Okullardaki başarının %84’ü okul 

yöneticisinden kaynaklanır. Ufuk sahibi birisi olarak bisikletin ön tekerliğini görmek 

değil ufku görmek gerekir. Yöneticilik insanlara hayatı kolaylaştırma sanatıdır. Lider 

her şeyi mevcut şartlara göre daha iyi yapmak için uğraşan, idareden, sevk eden, 

vizyon sahibi, feraset sahibi ve ufuk sahibi insandır.”
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22 Ekim Özgür Bolat Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Seminer verildi.

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Öğretmen Akademisi kapsamında yaptığı 

çalışmalar devam ediyor. "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir" konulu konferansa 

katılım yoğundu. Dr. Özgür Bolat tarafından verilen konferansta açılış konuşmasını 

yapan İl Millî Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci şunları söyledi:" Özgür Bey bugün benim 

de hassasiyetle üzerinde durduğum bir konuda bizlerle olacak. Konu çok güzel bir 

konu. Her şeyin temeli esası mutluluktur. Mutlu olan bireyler beraberinde başarıyı da 

getirir. Siz burada bulunan öğretmen arkadaşlarımız Kayserimizin eğitim liderlerisiniz. 

İlk hedefimiz mutlu bir nesil yetiştirmek için çalışmaktır. Sonraki hedefimiz ise başarılı 

bir süreçtir. Hedeflerimize göre çalışma tempomuzu da belirlememiz lazım. Siz eğitim 

liderlerine güveniyorum. Bu kutlu yolda hepinize başarılar dilerim." Özgür Bolat'ın 

konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Başarı her zaman mutluluk getirmez. Mutlu bireyler ise birgün mutlaka başarıya 

ulaşacaklardır. Herkes özünü yanında taşır. İçinde koşul olan şey gerçek sevgi değildir. 

Gerçek sevgiye sahip olmayanlar sevginin alt türevleri ile avunurlar. Türevlerle avunanlar 

ise mutlu olamazlar. Çocuklarınızın üzüntülerini anlayın ve konuşun. Başkaları ile 

karşılaştırmayın, yüksek beklentiler çocuklarda kaygıyı arttırır, özgüveni sarsar, 

bunların üzerine sosyal medya reklamları da eklenince imaj kaygısı oluşur. Çocukları 

rekabetçi yetiştirmek onları bencil yapar,  kıskançlık oluşmaya başlar.  Çocuklar 

doğduklarında oldukları gibi kabul edilir. Sonrasında ise ebeveynler koşullar başlar. 

Yani sonuç olarak dış kaynaklı beslenenler iç kaynaklı beslenen birey yetiştiremez."
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• Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR Kadir Has Kongre Merkezinde okul müdürlerine " 2023 

Eğitim Vizyonu ve Eğitimde Dönüşüm " konulu konferans verdi. 

• Konferansa Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Daire Başkanı Sayın Mehmet 

YILMAZ, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Celalettin EKİNCİ ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü idarecileri de konferansa katıldılar.

• İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Celalettin EKİNCİ açılış konferansında :" 2023 

vizyonunu bir Petek gibi görüyoruz. Burada biz, idareciler ve öğretmenler 

üzerimize düşen görevi itinayla yerine getirmek zorundayız. " diyerek sözlerini 

tamamladı.

• Okul Müdürlerine yaptığı konferansta Sayın Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR: "Eğitimciler 

çocuklarda hayatın inişli çıkışlı olduğu anlayan Öz değerlerin bilincinde olan 

estetik duygu ve düşünceleri gelişmiş tutkuları olan proje yapabilir Öz bakımını 

yapabilen bilimsel düşünen araştıran sorgulayan problem görebilen ve çözebilen 

İletişim becerisi güçlü girişimci dijital okur yazar becerisi olan öğrenciler 

yetiştirmek hedefindeyiz

Vizyon belgesinde yenileşme hareketi çıktı. Eğitim davamız nedir? 

Eğitimde Odak noktamız nedir? Bilgi mi, öğrenci mi ideoloji mi odaklı olacak? 

Öğretmen de heyecan var mı? Heyecan, Coşku Merak, Tutku, öğrenme, inceleme 

proje yapma hevesi var mı? Öğretmenin kendini değerli hissetmesi lazım. " dedi.

Konferans sonunda İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Celalettin EKİNCİ, Sayın Prof.

Dr. Servet ÖZDEMİR'e günün anısına hediye takdim edildi.
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, kent genelindeki okul müdürleriyle 

toplantı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre 

Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ekinci, Kayseri'nin başarı çıtasını 

yükseltme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 

gerçekleştirilecek projeler hakkında konuşan Ekinci, şunları kaydetti

"Vicdanımızın rahat edeceği şekilde görev ve sorumluluklarımızı yerine getirebilsek, 

ahenk ve uyum içerisinde bir kurum bırakabilsek, mutlu, huzurlu ve istendik 

kazanımlarla geleceğimize, çocuklarımıza miras bırakabilsek ne mutlu bize. Ben 

her cümlenin sonuna bir kelime ekliyorum. Bu kelime mutluluktur. Çocuklarımızın 

mutluluğu için ne gerekiyorsa yapalım. Her akşam başımızı yastığa koyduğumuzda 

mutlaka o günün bir muhasebesini yapmalıyız. Vatanım için, milletim için,  geleceğimiz 

için, çocuklarımız için neler yaptım diye mutlaka düşünmeliyiz." Toplantı karşılıklı 

görüş alışverişinin ardından sona erdi.
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Litvanya koordinatörlüğünde ve Türkiye, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan 
ortaklığında 01/10/2016 tarihinde uygulanmaya başlanan HealthEDU projesi 20/11/2018 
tarihi itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen birçok etkinliğe 
ek olarak Kasım 2018 tarihinde “Sağlıklı Beslenmenin Yaygınlaştırılması Yönelik Yenilikçi 
Eğitim Yöntemi Gelişme ve Uygulama Projesi” Çoğaltıcı Etki Konferansı düzenlenerek proje 
kapsamında üretilen “Yöntemsel Kılavuz” ve diğer materyaller katılımcılara tanıtılmıştır. 
Proje döngüsü boyunca şu etkinlikler gerçekleştirilmiştir: 

HealthEDU- Okul öncesi ve ilkokul eğitiminde sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi ve 
uygulanmasına yönelik yenilikçi öğretim yöntemi geliştirilmesi projesi.

• Floransa’da Çocuklar İçin Sağlıklı Gıda Hazırlama Eğitimi: Kocasinan MTAL Çocuk Gelişimi 
Bölümü Öğretmenlerinden projeye katılan Zühal Gers ve Mevlidiye Çakır eğitime katıldı.

• Yöntemsel Materyal: Uzmanlar, Ebeveynler ve Mutfak Çalışanları için Proje ortakları ile 
birlikte Yöntemsel Materyalin hazırlanması. 284 Sayfa. 

• Anaokulu ve ilkokul öğretmenleri için sınıfta uygulayabilecekleri “Sağlıklı Besleniyorum 
Eğleniyorum” oyununun hazırlanması (Oyun brandası, olta, film kartları, oyun kartları, 
vb.)

• Valensiya, İspanya: Yöntemsel materyalin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için uluslararası 
toplantı. Varna, Bulgaristan Konferans: Proje kapsamında hazırlanan materyal, 
etkinlikler, oyun ve diğer materyalin hedef kitleye tanıtımı.

• Proje etkinlikleri kapsamında 12 anaokulu ve ilkokulda Avrupa Sağlıklı Beslenme Günü, 
Dünya Su Günü, Dünya Gıda Günü ve Doğal Çiftlik Gezisi gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi.

HEALT	EDU	PROJESİ

AB PROJELERİ
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 TRAINING	FOR	ADVANCED	LEVEL	E-MATERIAL	WITH	
NEW	TECHNOLOGIES	IN	EDUCATION

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
koordinatörlüğünde Erasmus+ Okul 
Eğitimi projesi kapsamında “Teknoloji 
Eğitiminde Materyal Ürünleri 
Kullanma ve Geliştirme (Training 
For Advanced Level E-Material With 
New Technologies İn Education 
-T.A.L.E. N.T.ED) projesi kapsamında 
İtalya, Romanya, Portekiz, Litvanya 
Macaristan ve Türkiye’ den  
öğretmenler Sınıflarda teknoloji 
kullanımı ile ilgili proje faaliyetlerine 
başladılar. Program dahilinde 3 yıl 
sürecek projede Litvanya ve Türkiye 
eğitim programlarını bitirilmiş olup  
önümüzdeki günlerde Romanya, 
Portekiz, İtalya ve Macaristan’da 
eğitimler devam edecek ve 2019 Ağustosta proje sonlandırılması planlanmaktadır.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan İleri 

Seviye Eğitim Teknolojileri Eğitimi Projesinde Romanya, Litvanya, İtalya, Portekiz ve 

Macaristan’da faaliyet göstermekte olan eğitim kurumları ortak olarak yer almaktadır. 

Proje başvuru formunda planlanan eğitimlerden “Güvenli İnternet Kullanımı” eğitimi 

Eylül 2018 tarihinde Portekiz’de gerçekleştirildi. İleri Seviye Eğitim Teknolojileri ile 

ilgili planlanan kitapçığın içerik geliştirme çalışmaları Türkiye koordinatörlüğünde 

yürütülmektedir. İçerik geliştirme aşaması bittikten sonra görsel tasarım çalışmaları 

tamamlanacak kitapçıkta Moodle, Google Classroom, Akıllı Tahta Kullanımı, Fatih 

Projesi Teknolojileri, Edmodo, Güvenli İnternet Kullanımı, Prezi ve Online Sınav 

Hazırlama bölümleri yer alacaktır.

Portekiz: Güvenli İnternet Kullanımı (Ortak ülkelerden 15, 
Türkiye’den 6 kursiyer: toplam 21 kursiyer
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 2018	YILI	ERASMUS+	PROGRAMI	KA101	OKUL	
EĞİTİMİ	PERSONEL	HAREKETLİLİĞİ	“DİSCOVER	

YOURSELF-KENDİNİ	KEŞFET”	PROJESİ

2018	YILI	ERASMUS+	PROGRAMI	KA202	OKUL	
EĞİTİMİ	STRATEJİK	ORTAKLIK	“CODE	YOUR	

FUTURE-GELECEĞİNİ	KODLA”	PROJESİ

2018 Yılı Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projesi kapsamında 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na Kayseri İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü olarak sunduğumuz “2018-1-TR01-KA101-051546 numaralı 

Discover YourSelf-Kendini Keşfet” adlı proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 39,240 

Avro hibe almaya hak kazanmıştır.

Projenin okul öncesi eğitiminde Montessori ve diğer alternatif eğitim metodlarının 

olduğu, alternatif eğitim metotları uygulanacaktır. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Koordinatörlüğündeki bu projede ortak olan okullarımız ise Barbaros Şehit Oktay İzgi 

Anaokulu, Mustafa Özdal İlkokulu ,Ahmet Soykan Anaokulu, Melikgazi Şehit Ayşegül 

Pürnek Anaokulu, Hikmet Madazlı, Toki Şehit Osman Kirik Anaokulu ile 6 yerel 

okullumuzla 3’er kişi olmak üzere Çekya’da 9 kişi ve Avusturya’da 9 kişi olmak üzere 

toplamda 18 kişi ile işbaşı eğitimi alacaktır.

2018 Yılı Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Cooperation 

for innovation and the exchange of good practices projesi kapsamında Avrupa 

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na Kayseri İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü olarak sunduğumuz “2018-1-TR01-KA201-059502 numaralı Code Your 

Future-Geleceğini Kodla” adlı proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 146.000 Avro 

hibe almaya hak kazanmıştır.

Projenin okul öncesi eğitiminde kodlama ve Bilgi ve İletişim teknolojileri kullanımı 

öğrenilecektir. Projemizdeki ortak ülkeler: Türkiye, İtalya, Romanya ,İspanya ve 

Polanyadır.
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“ANADOLU	MEKTEBİ“	PROJESİ

ANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI
Proje Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi bünyesinde ulusal projeler 

kapsamında 3 yıldır devam etmektedir. Projeye 11 okul, 150 öğrenci ile ilimizde devam 

etmektedir.  Proje kapsamında Anadolu Mektebi Yazar Okumaları projesi kapsamında, 

proje koordinatörü Sami Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci ve Valimiz 

Şehmus Günaydın makamlarında ziyaret edildi. Projenin uygulandığı okul müdürleri 

ve projeyi yürüten öğretmenlerle ayrı ayrı Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi 

toplantısı salonunda istişare amaçlı bir araya gelindi. Projeye dahil olan Uluslararası 

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaret edildi. 

Çorum, Aksaray panellerine iştirak edildi. Aralık ayında yapılan Bursa’da yapılan, 

‘Bursa’da Zaman Ahmet Hamdi Tanpınar’ paneline 9 öğrenci ve 1 öğretmenimiz iştirak 

etti. 3 Öğrencimiz panelist, 6 öğrencimiz ise misafir olarak katıldı.

Kayseri’de proje kapsamındaki okulların birçoğu Cengiz Aytmatov kitaplarında, Erciyes 

Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hidayet 

Aydoğdu Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eser okumaları 

devam etmektedir.

Bu toprağa bağlı, değerlere saygılı,  yerli ve milli olmasından dolayı Anadolu Mektebi

ismini taşıyan; Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin 

gelişmesine katkı sunmuş yazarların tüm eserlerinin ve yazar hakkında yazılmış seçkin 

eserlerin okumasını, okunan her eser hakkında değerlendirme yazısı yazılmasını, 

eserlerin en az yarısı okunduktan sonra bir konu seçilmesini, seçilen konuda bir 

konuşma metni hazırlanması projesi dir.
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7-9 Mayıs tarihlerinde Düzce ilinde düzenlenen “Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi: Tarık 
Buğra” Paneline 2 panelist ve 7 misafir öğrencimizle katılım sağladık.  Panelde, Kilim Sosyal 
Bilimler Lisesinden Beyza YURTTAŞ: “Tarık Buğra Milli Kültür ve Dil”; Ali Rıza Özderici Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesinden Süreyya ÖZBAĞDATLI: “Tarık BUĞRA ve Türkiye” konulu 
sunumlarını gerçekleştirdiler.
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Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk, bir dizi programlara katılmak üzere gel-

diği Kayseri’de ilk olarak Kayseri Valiliğini ziyaret etti.  Bakan Sayın Selçuk’u Kayseri 

Valiliği’ne gelişinde, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kaymakamımız Erkaya Yırık’ ın 

yanı sıra Vali Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri Valilik önünde 

karşıladı. Karşılamanın ardından Bakan Selçuk makama geçerek Valilik Şeref Defteri’ni 

imzaladı.  Bakan Selçuk Valilik ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kayseri’nin hayırsever-

lik geleneğinin Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, Kayseri gibi kadim bir şehirde 

bulunmak, böyle tarihi bir değeri olan ve kültürel olarak da çok büyük şehirde bulun-

maktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Bakan Selçuk’a Valilik ziyaretinde Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve 

İsmail Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile kamu ku-

rum ve kuruluşlarının yöneticileri eşlik etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Selçuk 

ve beraberindeki heyet Osman Ulubaş tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli ilkokul, 

8 derslikli anaokulu ve spor salonunun da içinde bulunduğu kompleksin temel atma 

programına katıldılar. Daha sonra Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet Kayseri Milli 

Mücadele Müzesini ziyaret ettiler. 
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Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK e-twinning sergisini gezdi.
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ÇOK	OKUYAN	MESLEK	LİSELİLER	ÖDÜLLENDİRİLDİ.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrenim 

gören öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, 

okuduğu kitabın anlama seviyesini görmesini sağlamak, güven duygusu geliştirmek, 

sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla 

başlatılan “Kitap Okuma Etkinliği” çerçevesinde ilimizde dereceye giren  1. Develi 

Necmiye ve Mustafa Maslak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İremnur 

DEĞİRMENCİ, 2. İncesu Prof. Dr. Ayten- Mahir ÇPAL öğrencisi Dilan AÇAR, 3. Talas 

Atatürk MTAL öğrencisi Alper ALTUNAL, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Celalettin 

EKİNCİ tarafından ödüllendirildi.
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VİLAYETLER	BİRLİĞİ	ANAOKULU	VE	CELAL	BAYAR	ANADOLU	LİSESİNE	İL	MİLLİ	
EĞİTİM	MÜDÜRÜMÜZ	SAYIN	CELALETTİN	EKİNCİ	TARAFINDAN	ZİYARET	EDİLDİ.

Okul ziyaretlerinde okul müdürlerinden brifing alan İl Mİlli Eğitim Müdürümüz Sa-

yın Celalettin EKİNCİ, Celal Bayar Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlerle bir 

araya gelerek sohbet etti.
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AHİ	EVRAN	MESLEKİ	VE	TEKNİK	ANADOLU	LİSESİNE	ZİYARET
İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Celalettin EKİNCİ İlimiz Kocasinan ilçesinde bulu-

nan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. İtfaiyecilik ve yangın 

güvenliği alanı, Kimya Teknolojisi Alanı, Kuyumculuk Teknolojisi Alanı, Sanat ve Tasa-

rım Alanı/ İç Mekan Dekorasyon atölyelerini gezen İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 

Celalettin EKİNCİ : “ Eldeki imkanları en iyi kullanan örnek bir okulu ziyaret ettiğini “ 

belirtti.  
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Tarık TÜFEKÇİ ARGE’den sorumlu İl Mem Müd. Yrd. tariktufekci38@gmail.com

Anıl TOROS PEK  / ARGE Birim Sorumlusu aniltoros07@hotmail.com

Hakan YİĞİT Öğretmen hyigit@meb.gov.tr

Mustafa BALABAN Öğretmen muallimbalaban@gmail.com

Mustafa AKTAN Uzm. Öğretmen maktan38@hotmail.com

Hakan GÖKDEMİR Öğretmen hakan_gokdemir@gmail.com

Mükremin İNCEDAĞ Öğretmen mukreminincedag@gmail.com

Mustafa GÖKER Öğretmen mstfgkr@gmail.com

Dr. Mete SİPAHİOĞLU Öğretmen metesipahioglu@gmail.com

Bilgen TAŞ Öğretmen bilgenoca@gmail.com

Kayseri	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	ARGE	Çalışma	Ekibi


