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Merhaba…
Diyebilmek ne güzel Anadolu’nun kadim şehri Kayseri’den. Kayseri tarihi, ekonomisi
ve toplumsal değerleri ile Anadolu’ya uzun yıllar etki yapmış bir şehrimizdir. Yirmi birinci
yüzyılda yine bu şehrin havasını solumak ve bu topraklarda yaşamak bizlere umut vermektedir. Her bireyin eğitim olanaklarından faydalandığı bir şehir oluşturabilmek ise en büyük
hayalimizdir.
Bu hayali gerçekleştirebilmek için 3 yıldır Kayseri eğitimine neler katabiliriz sorusu
ile meşgul oluyoruz. Bulduğumuz cevapları ise adım adım hayata geçirerek eğitime katkı
yapıyoruz. Yürüttüğümüz 25 proje ile eğitime farklı bir bakış açısı getirmenin gayreti içerisindeyiz. STEM, Tam Öğrenme Modeli, Yazarlar Okullarda, Yalnız Değilsiniz ve daha niceleri. Toplumsal farkındalığı oluşturabilmek adına eğitimin her kademesinde aktif olarak rol
almaktayız. Yaptığımız çalışmaların artık ses getirdiğini, ulusal ve uluslararası birçok yarışma, tanıtım, konferans ve çalıştaylarda yer almamız, birçok üniversitenin Müdürlüğümüz
ile ortak çalışma yapmak istemesi ile anlayabiliyoruz. Hali hazırda 5 üniversite ile imzalanan
ortak protokoller ile eğitim-üniversite iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunuyoruz.
Elde ettiğimiz proje kazanımları sayesinde çalışmalara olan güven ve destek de artmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından üçüncüsü düzenlenen
“Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Yarışması” saha ziyaretinde iki çalışmamız incelenmiştir. Bir diğer güzel faaliyet ise STEM okullarında eğitim alan gençlerin akademisyenlerden oluşan jüri karşısında kendi özgün tasarımlarını sergilemeleriydi.
Bu başarılı çalışmalarda emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi bir
borç bilirim. Unutmayınız! Takım çalışması olmadan tek başımıza hiçbir şeyi başaramayız.
Eğitim adına gecesini gündüzüne katan bütün çalışma arkadaşlarım siz olmadan bu başarıları elde edemezdik. 2014-2015 Eğitim öğretim sezonunu kapatırken herkese sağlık, huzur
ve mutluluklar dilerim.
Yeni bültende buluşmak ve hep birlikte bu şehrin “eğitim” sevdasının peşinden koşmak dileğiyle………

Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU
Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü
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5018 Sayılı Kanun gereğince tüm kamu
kurumları stratejik yönetim anlayışıyla planlama yapmakta, vizyonlarına uygun amaç ve hedefler belirlemekte, hedeflere ulaşmayı sağlayacak stratejileri hayata geçirmek için proje tabanlı
faaliyetler gerçekleştirmektedir. Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan projelerle
birlikte yerel sorunların çözümü ve iyileştirmeler için planladığımız ve uygulamaya aldığımız stratejik eylem planlarımız birçok projeyi içermektedir.
Eğitim Kalitesinin Artırılması Stratejisi Eylem Planı, birçok kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde tasarlanmış; planlı, programlı, bilimsel eğitim yönetimi yaklaşımımızı ifade etmektedir. Tüm
projelerimizin gayesi stratejik planımızın en sağlıklı şekilde uygulanmasını sağlamaktır.
Planlamanın amaçlarına ulaşabilmesi için iyi bir “İzleme – Değerlendirme Sistemi” kurulmasına
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla internet tabanlı bir bilgisayar yazılımı geliştirilmiş ve eğitim yönetimi alt
yapısına dâhil edilmiştir. YVTS (Yerel Veri Tabanı Sistemi)” adını verdiğimiz uygulama yoluyla en uzaktaki
okullarımız en yakındakilerden farkı olmayan bir teması sağlayabilmektedir.
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2014-2015 Eğitim Öğretim Döneminde İl
Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından
Yürütülen Projeler
		
Sıra No Projenin Adı
1		Başarıya Bir Adım Projesi
		Tam Öğrenme Metodları (TÖM) Projesi
2		Girişimcilik Engel Tanımaz Projesi
3		Bu Benim Kitabım Projesi
4		Bir Fikrim Var Projesi
5		Aile Ziyaretleri Projesi
6		Değerler Şehri Kayseri Projesi
7		Geçmişim Geleceğim Projesi
8		Keşfet Kendini Projesi
9		Kayseri İle Okumak Projesi
10		Serviste Dinliyorum Projesi
11		Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi
12		Yazarlar Okullarıyla Buluşuyor Projesi
13		Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi
14		Doğru Hamleler Güçlü Yarınlara Projesi
15		Büyükşehir Belediyesi Aile Eğitimi Projesi
16		Fatih ve Fetih Ruhu
17		STEM Projesi
18		Okulumu Seviyorum Projesi
19		Hoşgörü Toplumu
20		Yalnız Değilsiniz Projesi
21		İhmal Etme Geleceğine Sahip Çık
22		Çocukların Mutlu Geleceği İçin Umut Yıldızı Prj.
23		Kardeş Okul Projesi
24		Ben Hiç Sinemaya Gitmedim
25		Emniyet Müdürlüğü Erciyesin Kır Çiçekleri Prj.
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STEM Projesi
Özgün Materyalleri
Yarışması ve Sergisi

K

ayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından
Türkiye’de ilk olarak
yürütülen STEM Projesi kapsamında ‘Özgün
STEM Materyalleri’ yarışması düzenlendi.
Öğretmenevin de düzenlenen sergi ve
yarışmada, açılışı yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU, STEM
Projesi’nin önemine değinerek yarışmaya
katılanlara teşekkürlerini iletti. İl Milli Eğitim
Müdürümüz Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU, daha
sonra stantları gezerek öğrencilerin yaptığı
projeler hakkında bilgi aldı. Bu projede, Kayseri’de STEM disiplinlerinde çalışma yapan
yetenekli öğrencileri tespit ederek, araştırma ve geliştirme sonuçlarına dayalı, çözüme

yönelik icraat yapabilen, inovasyona açık,
tutarlı düşünen bireyler yetişmesine zemin
hazırlanması amaçlanmakta olduğunu belirterek “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak iki yıl
önce başlattığımız ‘STEM’ Projesinin sergisini ve yarışmasını yapıyoruz. Şu anki tabloyu
görünce bir eğitimci olarak duygulanmamak
elde değil. Bu projeyi eğitimin geleceğine
yön vereceğine inancım tamdır. Bugün itibarıyla gelinen nokta düşüncelerimizin çok çok
ilerisinde. Türkiye’de STEM denilince Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü dâhil edilmeden
STEM konusu tamamlanmamış olur. Bu sergide öğrencilerimizin nerelere geldiğinin iyi
bir göstergesidir. Sizlerin bu projenin içinde
bulunmanız, bir ucundan tutmanız bizim için
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Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden akademisyenler, yarışma sergisine özgün materyalleri
incelemek ve STEM uygulamaları ile ilgili çıktıları görmek amacıyla katılım talebinde bulunmuştur. Bu taleplerine karşılık olarak bu
akademisyenlerin aynı zamanda yarışma jürisini de teşkil etmeleri uygun görülmüştür”
İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz dedi.
ÇANDIROĞLU, önümüzdeki yıl, Büyükşehir
Belediyesiyle bilim merkezinde, STEM ve
farklı çalışmalarda birlikte olacağını belirterek “Yarışma çerçevesinde öğrenci ve öğretmenlerin daha önce örnekleri bulunmayan
materyal oluşturması istedik. Yarışma, bütün okul türlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış olup 10 okuldan 42 proje katılmaya
hak kazanmıştır. Yarışmaya katılmaya hak
kazanan projelerin daha önce herhangi bir
yerde örnekleri olmayan özgün materyaller
olup sorun çözmeye yönelik yeni icatlara
kapı aralayacak şekilde tasarlanmıştır. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu yarışma her
alanda olduğu gibi akademik olarak da büyük ilgi çekmektedir. Bu doğrultuda Erciyes
Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Recep
Daha sonra değerlendirmede jüri tarafından ödüle layık görülen eserler açıklandı.
önemli. Eski tabirle icat çıkarmanız bizleri sevindiriyor. Buradaki eserler benim nazarımda hepsi birinci. Ayrıca bizlere bu konuda
desteklerini esirgemeyen Mehmet Özhaseki
Başkanımı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik Başkanıma teşekkürlerimi
iletmeden geçemeyeceğim” dedi.

Anaokulları dalında Fatma Muhittin Tatar Anaokulu, (Kavram sepeti)
Ortaokullar dalında Yahyalı Hacı İzzet
Kurmel Kız Yatılı Bölge Okulu , (Çikolata fabrikası)
Liseler dalında Kadir Has Anadolu Lisesi, (İtfaiye aracı) ödül almaya hak kazanmışlardır.
Dereceye giren okulların katılım sertifikaları ve ödülleri İl Milli Eğitim Müdürümüz
Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU tarafından verildi.
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İl Mill

BAŞARIYA BİR
ADIM
Müdürlüğümüzce yürütülen başat projelerden biri de Başarıya Bir Adım Projesidir. Tam Öğrenme Merkezleri Projemizi de içinde barındıran büyük
eğitimi destekleme hareketi, sürekli ölçme-değerlendirme yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerinin şekillendirilmesini sağlamaktadır.

retmenlerimizce anlık müdahalelerle tamamlama
çalışması yapılmasına imkan sağlamaktadır.
Proje kapsamında her yıl en az 4 değerlendirme uygulaması yapılmaktadır. Üniversite giriş ya da
lise giriş sınavlarında soruların benzeri içerikteki ölçeklerle gerçekleştirdiğimiz değerlendirmelerle her
bir öğrencimize eksik kazanımlarını gösteren çıktılar
sunmaktayız. Kesinlikle okullarımız, sınıflarımız ve
öğrencilerimiz arasında bir sıralama yapma kaygısı
gütmeden öğrenci başarısına odaklanan bir değerlendirme yapmaktayız.

Eğitim kurumlarımızda en çok sıkıntısını çektiğimiz konu bilimsel verilerle donatılmamış uygulamaların varlığıdır. Öğrencilerimizin Talim Terbiye Kurulunca belirlenmiş kazanımları edinmesini
sağlamak için çaba harcamaktayız. Ancak standart
öğretim uygulamalarında hangi öğrencimizin hangi
Aldığımız sonuçlar göstermektedir ki; öğrenciseviyeye eriştiğini anlık izleyebilmek mümkün olamamaktadır. B1A Projesi tüm öğrencilerimizi sürekli lerimizin başarısı sürekli artmaktadır ve doğru yolda
izleyerek eksik kazanımlarını tespit etmemizi ve öğ- ilerlemekteyiz.

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

11

12

AR-GE BÜLTENİ

kayseri.meb.gov.tr/arge

TAM ÖĞRENME MODELİ
Öğrenme farklılıklarını ortadan kaldıracak stratejiler uygulayarak tüm bireylerde tam öğrenmenin sağlanması amaçlanmaktadır.
14 ortaokul ve 4 lisede uygulama
yapılmaktadır. Hedef grup öğrenci
sayısı 10.400’ dür.
Pilotlama yapılan 14 ortaokul ve 4 lisede eğitim gören öğrencilerin akademik başarı göstergelerinin %50 seviyesinin altında olmasına özen gösterilmiştir. Okulların tüm öğretmenleri ile yöneticileri
eğitime alınmış, proje sırasında yapacakları uygulamalar ile kullanacakları teçhizatın tanıtımı yapılmıştır. Okullara yeteri miktarda materyal dağıtımı yapılmış ve sınıf içi uygulamalar başlatılmıştır. Rehber
öğretmenlerden kurulan bir izleme ekibi elektronik
ortamda ve yerinde görerek uygulamaların sürekli
değerlendirilmesini sağlamıştır. Aksayan alanlar haftalık düzenlenen değerlendirme toplantılarında tartışılmış anında müdahale sisteminin kurulması sağlanmıştır. Oluşturulan bir teknik ekip en az haftada
bir okul ziyareti yaparak, sorun anında 30 dakikayı
standart müdahale süresi olarak belirleyip teknik
desteğin öğretmen ve yöneticilere anlık ulaştırılmasını sağlamıştır.

seviyesine yaklaşılmıştır. Öğrenciler arası farklılık
%40’lar seviyesinden %23 seviyesine indirilmiştir.
Yapılan çalışmalar göstermektedir ki tüm okullarda
öğrenme farklılıkları azaltılabilmektedir. Tüm öğrenciler uygun yöntemler kullanıldığında ve değerli
kılındığında yakın seviyelerde başarı elde edilebilmektedir.

Tam öğrenme modeli sayesinde öğrenciler sürekli değerlendirilerek izlendiğinin farkına varmakta
ve eksik kazanımlarının giderilmesi için öğretmenin
çabasıyla muhatap olmaktadır. Sosyal etkinliklerle
ve aile eğitimleriyle de desteklenen uygulamalarla
öğrencinin kendine güvenen mutlu bir birey olarak
yetişmesi sağlanmaktadır. Veliler ise hem eğitimler sırasında öğrencisi ile nasıl bir diyalog kurması
gerektiğini öğrenmekte hem de öğrencisinin başarısında kendisinin de katkısının bulunduğunu fark
etmektedir. Okullara güven artmıştır.
Öğrenci başarısında hedef Tam Öğrenme Modeli’nin ruhuna da uygun olarak %70 olarak belirlenmiştir. Şu an genel ortalama bakımından %70
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STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde İl MEM yöneticileri ve eğitim denetmenlerine 2015-2019
stratejik planı hakkında brifing verildi.
- İl MEM 2015-2019 stratejik planı hazırlanarak onay içi MEB SGB’a teslim edildi.
- 16 ilçemiz için 2015-2019 stratejik planları hazırlatılmış ve inceletilmiştir.
- Kayseri İl MEM Performans Programı Hazırlama çalışmaları başlatılmıştır.
- 963 Kurum için hazırlanan taslak plan kapsamında okul/kurumlarının plan hazırlıklarını
yapmaları sağlandı.

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

kayseri.meb.gov.tr/arge

AR-GE BÜLTENİ

YEREL
PROJELER

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

15

16

AR-GE BÜLTENİ

ŞUBAT

kayseri.meb.gov.tr/arge

ST E M

revlileri ve Montessori okul yöneticileri Nazife Talat
16-18 Şubat tarihleri arasında STEM projesi Orhan Anaokulu STEM odasını ve Melikgazi Anaokapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM ekibi kulunu ziyarette bulunarak STEM eğitim otobüsü
tarafından daha önce pilot okul olarak belirlenmiş (STEMBÜS)’te yapılan bilimsel deney uygulamalarıolan Nermin Eminoğlu Anaokulu, Nazife Talat Or- na katılarak materyalleri incelediler.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM ekihan Anaokulu, ve Fatma Muhittin Tatar Anaokulu
öğretmenlerine Çetin Şen Bilim Sanat Merkezinde bi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu ve bünyesinde
STEM Materyal Semineri verildi. Öğretmenler tara- bulunan okul öncesi Montessori okulunu ziyarette
fından ilgiyle karşılanan seminer sonunda sertifika- bulunarak materyalleri incelediler.
lar verildi.

MART
Kapadokya Myo ve Montessori okul yöneticileri ilimizi ziyaret ederek STEM koordinatörlerinden
proje hakkında bilgi aldılar.
Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Öğretim Gö-

NİSAN
Bu yıl 12. si düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı 11 Nisan 2015 de Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirildi.
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MAYIS
STEM Projesi kapsamında çocukların yıl boyunca yaptıkları STEM materyalleri (Lego. Eva.tip)
sergisi, Vali, Melikgazi Kaymakamı, İl Milli Eğitim
Müdürü, Eğitim yöneticileri, Okul müdürleri ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Ekibi
konferansa; sözlü sunum ve poster sunumu yapmak
üzere davet edildi.

*Kayseri STEM Ekibi tarafında 11-12 Mayıs
2015 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üni*Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programları kapsa- versitesi Eğitim Fakültesinde “Fen Bilgisi ve Matemında desteklenen SAILS (Araştırmaya dayalı bilim matik Eğitimi Bölümü öğretmen adayları STEM ile
öğretiminde değerlendirme stratejileri) Projesi kap- buluşuyor” çalıştayı yapıldı. Çalıştayda STEM haksamında Hacettepe Üniversitesi ve Kayseri İl Milli kında bilgilendirme yapılarak STEM materyal uyguEğitim Müdürlüğü işbirliği ile 18-19 Nisan’da ilimiz- lamaları gerçekleştirildi.
de gerçekleştirilmiştir.
Fen Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla 26 saatlik SAILS çalıştayı sonrasında katılımcılara sertifikaları törenle sunuldu.
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*STEM Projesi kapsamında Nazife Talat Orhan Anaokulu’nda STEM uygulamalarını gerçekleştirmek üzere STEM ROOM (STEM uygulama odası)
açılışı yapıldı.

HAZİRAN
Müdürlüğümüz tarafından 2013-2014 eğitim
öğretim yılından itibaren ülkemizde ilk ve tek olarak
yürütülen STEM projesi kapsamında “Özgün STEM
Materyalleri Yarışması” düzenlenmiştir.

ya hak kazanan projelerin daha önce herhangi bir
yerde örnekleri olmayan özgün materyaller olup
sorun çözmeye yönelik yeni icatlara kapı aralayacak
şekilde tasarlandığı tespit edilmiştir.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu yarışma
her alanda olduğu gibi akademik düzeyde de büyük
ilgi çekmektedir. Bu doğrultuda Erciyes Üniversitesi,
Kastamonu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden akademisyenler yarışma sergisine,
özgün materyalleri incelemek ve STEM uygulamaları ile ilgili çıktıları görmek amacıyla katılım talebinde bulunmuşlardır. Bu taleplerine karşılık olarak bu
akademisyenlerin aynı zamanda yarışma jürisini de
teşkil etmeleri uygun görülmüştür.

Bu yarışma ile ilimizde STEM disiplinlerinde
çalışma yapan yetenekli öğrencileri tespit ederek,
araştırma ve geliştirme sonuçlarına dayalı, çözüme
yönelik icat yapabilen, inovasyona açık, tutarlı düşünen bireyler yetişmesine zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Yarışma çerçevesinde öğrenci ve öğret“Özgün STEM Materyalleri Yarışma sergisi” 3
menlerin daha önce örnekleri bulunmayan materyal
Haziran
2015 Çarşamba günü Kayseri Öğretmeneoluşturması istenmiştir. Yarışma bütün okul türlerini
kapsayacak şekilde hazırlanmış olup 10 okuldan 42 vi’nde saat 10:00’da katılımcılar materyallerini serproje katılmaya hak kazanmıştır. Yarışmaya katılma- gileyerek sunumlarını gerçekleştirdiler.
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AİLE ZİYARETLERİ

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu;
proje kapsamında ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. Projeyi çok önemsediklerini dile getiren Yılmaz,
“Geçen sene yürürlüğe koymuş olduğumuz aile ziyaretleri projemizin temeli. Bize emanet edilen 280
bin öğrencimizin ailelerini ziyaret etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan “Aile Ziyareti” projesi kapsamında Vali
Orhan Düzgün’ün eşi Bayan Gül Düzgün’de destek
verdi. Bayan Düzgün ve beraberindekiler Kocasinan
Atatürk Kız Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sümeyye
Yellikaya’nın evini ziyaret etti.

Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
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KAYSERİ İLE
OKUMAK
mek

• Kitap okuma alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştir• Öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek

• Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek.
• Doğru kitap seçimi.
• Az zamanda çok kitap okumak ve okuduğunu anlamak.
• Bireylerin boş zamanlarını yararlı, verimli ve etkili
değerlendirmelerini sağlamak.
• Öğrencilerin okul başarısına katkıda bulunmak
• Bireyleri zararlı ortamlardan ve davranışlardan
uzaklaştırmak
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Kocasinan Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi

Himmetdede Atatürk Ortaokulu

Yeşilhisar Ziya Gökalp İlkokulu

Hacılar Feyyaz Mercan İlkokulu

Kocasinan Yunus Emre Ortaokulu

Melikgazi Aydınlıkevler Anadolu Lisesi

Kayseri genelinde 2014-2015 eğitim ve
öğretim yılı sonu itibariyle,
2.699.653 kitap,
522.951.381 sayfa
kitap okunmuştur.
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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KEŞFET
KENDİNİ
İlköğretimden ortaöğretime kadar (1-12.sınıf)
öğrencilerimizden mümkün olduğu kadar çok sayıda bireyin sosyal, sportif, kültürel, sanatsal etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
Okullarda sene başı öğretmenler kurulu toplantısında ilkokullarda bir sınıf öğretmeni, ortaokul
ve liselerde beden eğitimi, müzik ya da resim öğretmenlerinden bir tanesi “Okul Gelişim Yönetim Ekibi”ne seçilir.
Seçilen öğretmen okuldaki öğrencilerin sosyal, sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla okul yönetimi ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütür.
Sorumlu öğretmen tarafından hazırlanacak
raporlarda; sosyal, sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerle etkinliklerin öğrencilere tanıtımı konusunda
neler yapıldığı ve hangi sonuçlara ulaşıldığı belirtilecektir.
Raporlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimine elektronik ortamda gönderilecektir. Ar-Ge
biriminde konuyla ilgili istatistikler toplanmaktadır.
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi alan
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4.
Sınıf öğrencilerinin katkılarıyla 8 okulda 8 hafta boyunca etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinliklerde eğitsel
drama, müzikli ront, el işi, kes-yapıştır ve yaratıcı
yazma aktivitelerinden faydalanılmıştır. Farklı konularda hazırlanan çalışmalarda öğrencilerin kendilerini ve çevrelerini keşfetmeye dönük faaliyetler planlanmıştır. Faaliyetlerde işlenen konular şunlardır;
-Çocuk hakları kavramı
-Ülkelerin ve kıtaların özellikleri
-Temizlik alışkanlıkları
- Geri dönüşüm ve eko sistemin önemi
-Kitle iletişim araçları önemi ve türleri
-Vücudumuz için önemli olan egzersizler
-Popüler meslekler ve yeni meslekler
-Kayseri tanıtımı.
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YAZARLAR
OKULLARIYLA
BULUŞUYOR
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Melikgazi Belediyesinin
ortaklaşa düzenlediği ‘Yazarlar
Okullarıyla Buluşuyor’ projesi kapsamında beş yazarımız (Müştehir
KARAKAYA, Nurullah GENÇ, Recep
GARİP, Özcan ÜNLÜ, Yıldrım BEKÇİ)
05 MAYIS 2015 tarihinde sabah ve
öğle programlarıyla dokuz okulda
öğrencilerle buluştu.

Ş

air Müştehir KARAKAYA , Aydınlıkevler
Anadolu Lisesinde, öğrencilerle buluştu.
Şair toplantıda: ‘’En büyük yalnızlık, toplumun içinde, kalabalıkken çekilen yalnızlık. Sanatın
mayasında yalnızlık var. Edebiyatçı için bu maraz
değil. Toplum buna bu ismi takıyor. Toplumun kaide
ve kurallarında yalnızlıktan kurtulma ve kurtarma
çabası var. Edebiyatın, sanatın bundan kurtulma çabası olamaz, tam tersi yalnızlık hastalığına doğru, o
girdaba sürüklüyor kendini. Kısacası edebiyat, insanın yalnızlığını giderici değil, onu yalnızlıktan kurtarmak için uğraş vermez, mutluluğa götürücü reçeteler sunmaz.’’ dedi.
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Şair Nurullah GENÇ, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesinde ,öğrencilerle buluştu. Şair toplantıda: ‘’Benim yaşadığım şehirde
ve sosyal iklimde, edebi açıdan sesini duyurabilmek için, sesin çok gür çıkması gerekir.
Çünkü yıllardır Erzurum’da yaşıyorum ve
bu şehirden edebi mahfillere ulaşmak kolay
değildir. Bu yüzden aşkın bir şeyler yapmak
gerekir. Şiir yazan birisinin bu şehirden sesini duyurabilmesi için yapabileceği en etkin
aşkın eylem ise, ülke genelinde düzenlenen
yarışmalara katılarak sesini duyurabilmektedir. Çünkü herhangi bir yarışmada ödül aldığı
zaman sesi daha gür çıkıyor insanın. İşte ben
bunu gerçekleştirmeye çalıştım ve sanırım ki
muvaffak da oldum..’’ dedi.

Şair Özcan ÜNLÜ, İstikbal Anadolu Lisesinde , öğrencilerle buluştu. Şair toplantıda: ‘‘Yazılan şiirlerin gerçekten ‘şiir’ olup
olmadığı konusunda kararsızlığım ve yeni şiirlerden tat alamıyorum. Türk edebiyatı, son 10 yıldır popüler bir istila yaşıyor. Dünyadaki ‘best-seller’ kafası bize de sirayet etti. Fakat özgün işler

çıkmıyor. Şiirde ise sürekli bir tekrar var. Büyük bir şiir mirasının gölgesindeyiz; kıyısında
dolaşmak yerine kendi şiirimizi yazalım, şiire
kafa yoralım derdindeyim. Şiir düşünmeyi,
yaşamayı seviyorum. Yerli olmayı seviyorum.
Ayağımın hep bu topraklarda durmasını istedim. Ama dünyayı öğrenme merakımı da
okuyarak giderdim. ’’ dedi.
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Yazar Recep GARİP, Şeker Anadolu Lisesinde ,öğrencilerle buluştu. Şair
toplantıda: ‘Kitap okuyanlar bilirler ki
okumanın nedeni yazar filan olmak değildir. Zaman sizi evirip çevirir ve sonrasında sizde öyle bir istidat varsa kendiliğinden gelişir ve kendisini gösterir.
Yazar olmak için asla bir çabam olmadı.
En azından lise bitinceye değin bunu hiç
düşünmedim. Yalnız dergiler çıkarmaya
başlayınca otomatik olarak sürekli okumam yazmam gerekiyordu. Bir taraftan küçük notlar yazarken, bir taraftan
günlükler yazmaya ve şiir kendisini öne
çıkararak önce şair olmalı diyerek yola
devam ettim. Bu gün bile günlükler yazmayı sürdürüyorum. Sanırım bu ısrar
sizi yazarlığın kapısından içeriye taşıyor.’’
dedi.

Türk sanat müziği sanatçısı Yıldırım BEKÇİ, Feyziye-Menduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle söyleşide bulunup öğretmen
ve öğrencilerin sazları eşliğinde muhteşem bir konser verdi.
Şair Müştehir KARAKAYA, Osman Ulubaş Anadolu Lisesinde ,öğrencilerle buluştu. Şair toplantıda: ‘’Ben

birçok medeniyetten faydalanan biriyim. İnsanlık için ve güzellik için hangisini kendime yararlı görmüşsem faydalanmışımdır. Tüm coğrafyalar için,
tüm insanlığın aklı için bunda bir yarar
var mülahazası içinde olduğumdandır.
İlle de böyle olsun diye yapmıyorum,
ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Okuduğum kültürlerin çağrışımıdır bunlar,
birikip kalemime damlıyor. Sanırım
yaklaşımla ve çağrışımla ilgili bir konu.’’
dedi.
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Şair Özcan ÜNLÜ, Necdet Taş Anadolu Lisesinde ,öğrencilerle buluştu. Şair toplantıda: ‘’ Yunus’tan Nedim’e, Behçet Necatigil’den Cahit Zarifoğlu’na arada ismini sayamadığım onlarca şair sürekli
başucumdadır. “100 Yıllık Türk Şiir Atlası” isimli iki
ciltlik şiir antolojisini hazırlarken, 2 binden fazla şair
inceledim. Onlardan en az yüzü nü dönüp dönüp
okuduğum isimler. Borges, Neruda, Cinto Vitier,
Walt Whitman, Julio Cortazar ve onlarca şair sürekli kendini hatırlatır ve her gün en az birinden birkaç
şiir okurum.’’ dedi.
Şair Nurullah GENÇ , Seyide Daloğlu Anadolu Lisesinde ,öğrencilerle buluştu. Şair toplantıda:
‘‘İnsanın kendisini ifade ederken kullandığı malzeme “dil”dir. Dili kullanıyorsunuz. Hangi malzemeyi kullanıyorsanız onu iyi bileceksiniz, yani dilden
haberdar olmadan, kelime hazineniz geniş değilse,
bilgi birikiminiz yetersiz ise, kavramları hafızanızda
tutup kullanmayı beceremiyorsanız, ayrı anlamların
bilgisine sahip değilseniz, bir kelimeyi birden fazla
anlamda kullanamıyorsanız şiir yazamazsınız. Yani
dil esas unsurdur. Çünkü dil kültürü taşır, dil duyguyu taşır. Şiir zaten önce histir, yazıya sonra dönüşür. Sözü yazıya dönüştürürken malzeme olarak dili
kullanırsınız, kavramları kullanırsınız. Dil olmadan
olmaz.’’ dedi..

Yazar Recep GARİP, Belsin Çok Programlı
Anadolu Lisesinde ,öğrencilerle buluştu. Şair toplantıda: ‘’ Yazar olmak için inatla ve ısrarla okumayı sürdürdüm birincisi bu. Olmazsa olmazımızdır.
İkincisi, aylık edebiyat dergilerini mutlaka takip etmek gereklidir. Öyle yaptım. Üçüncüsü, mutlaka bir
usta, üstat bulmalı ve onun tedrisinden geçilmelidir.
Bu nedenle üzgünüm böyle bir ustam ve üstadım
olmadı. Bire bir birlikte çalıştığım anlamındadır
bu. Elbette ki okuduğum, takip ettiğim, şiirlerine,
denemelerine öykündüğüm ustalarım oldu. Üstat
Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cemil Meriç ve Cahit Zarifoğlu böyledir.’’ dedi.
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HOŞGÖRÜ TOPLUMU
2015 Yılının “ Sözde Ermeni Soykırımının” 100. Yılı olması münasebetiyle, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşamakta olan Ermenilerin bu bahane ile aleyhimizdeki karalama
kampanyalarını yoğunlaştıracakları, kendilerini mazlum, zulme uğramış insanlar, bizleri
ise zalim, gaddar millet olarak gösterme girişimlerine kesin gözüyle bakılmaktadır. Şu
ana kadar oluşturmuş oldukları güçlü lobi
çalışmalarıyla konuyu aleyhimize döndürmüş durumdadırlar. Bu etkin çalışmalarının sonucu ise, yıllardır dış siyasetimize ve
ekonomik anlaşmalarımıza olumsuz olarak
yansımakta, zaman zaman “Soykırım Yasa
Tasarısı’nın ülkemiz tarafından tanınması dayatmasıyla karşı karşıya kalmaktayız.

Konunun bilincinde olan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bahis konusu olan
olayların gerçek yönlerini, tarihi olaylar ve
belgelerle öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve halkımıza sunarak, hazırlamış olduğu
“HOŞGÖRÜ TOPLUMU” isimli projeyle onları bu hassas konuda bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Hoşgörü Toplumu” adlı proje kapsamında ilimiz genelinde 2014-2015
öğretim yılında; 27 okulda; toplam,112 idareci, 450 öğretmen, 4.200 öğrenci , tarih boyunca Türk-Ermeni ilişkileri hakkında seminerler vasıtasıyla bilgilendirilmişlerdir.
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Bu kapsamdan çalışmalara başlanmış olup, konferans ve söyleşi programları devam etmektedir.
FAALİYET YAPILAN OKULLARIMIZ
* Melikgazi Kayseri Anadolu Lisesi
* Melikgazi Sağlık Meslek Lisesi
*Minarsinan Tek.Eğit.Mes.Lisesi

Osman Ulubaş Anadolu Lisesi

*Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi
*Kadir Has Anadolu Lisesi
*Kayseri İmam Hatip Kız Lisesi
*Şehit Nuri Sağır Anadolu Lisesi
*Baki-Ayşe Simitçioplu And.Lisesi
*Mehmet Akif Ersoy Mes.Tek.Lisesi
*Belsin Çok Programlı And.Lisesi

Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi

*Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
*Şeker Anadolu Lisesi
*Aydınlıkevler Anadolu Lisesi
*Erciyes Mesleki Tek.And.Lisesi
*İstikbal Anadolu Lisesi
*Nuh Mehmet Küçükçalık And.Lis.

Kadir Has Anadolu Lisesi

*Nuh Mehmet Baldöktü And.Lis
*Sema Yazar Anadolu Lisesi
*Mustafa Eminoğlu And.Lisesi
*Kayseri Mesleki ve Teknik And. Lis
*Kilim Sosyal Bilimler Lisesi
*Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi
*Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

Kayseri Anadolu Lisesi

*Tomarza Anadolu Lisesi
*Ali İhsan Kalmaz And.Lisesi
*Osman Ulubaş Anadolu Lisesi
*Atatürk Anadolu Lisesi
Kilim Sosyal Bilimler Lisesi
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AVRUPA
BİRLİĞİ
PROJELERİ
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KAYSERİ İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA BİRLİĞİ
PROJE ÇALIŞMALARI
OCAK
31 Mart’ta son başvuru tarihli Comenius Regio başvurusu kapsamında Career Planning for
Adolescents projesi yazım sürecine başlandı. Ayrıca Gençlik Projelerine yönelik STEM gençlik grubu
oluşturuldu. Okullara proje başvuruları konusunda
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verildi.

NİSAN
Okul Müdürleri Yöneticilik Formasyon Kursu
(1.) kapsamında verilen Proje Yönetimi Dersi Şerife
Bacı Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesinde ve Erciyes
Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Okul müdürlerinin projelere hakkında bilgi sahibi
olmaları sağlandı. Projelere bakış açılarının günümüz koşullarında nasıl olması gerektiği ve bu alanda nasıl çalışmalar yapabileceklerine dönük olarak
bilgilendirildiler.
AB’yi Öğreniyorum Projesi Resim, Öykü, Slogan ve Bilgi Yarışması için yapılması gereken Okul
Müdürleri Semineri yapıldı. Seminerde yöneticilere
yarışmalar hakkında bilgi verildi. Başvuruların nasıl
yapılacağı ve yarışma takvimiyle ilgili sorular cevaplandı.

MAYIS
ŞUBAT
Proje yazımı çalışmalarına devam edildi. Comenius Regio ve Gençlik Projeleri için ortak arayışı
süreci başlatıldı. Bunun için gerekli yazışmalara İnternet üzerinden devam edildi. Okullara proje başvuruları konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verildi.

Okul Müdürleri Yöneticilik Formasyon Kursu
(2.) kapsamında verilen Proje Yönetimi Dersi Şerife
Bacı Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesinde ve Erciyes
Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

MART
Career Planning for Adolescents proje başvurusu Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Polonya ile
beraber yapıldı. Gençlik Projeleri için STEM Gençlik
grubu olarak 13 adet ortaklık isteği olumlu bulunarak gerekli belge ve dokümanlar ortaklara iletildi.
Yetişkin Eğitimi alanında Litvanya ile ortaklık başvurusu yapıldı. ITAP Boğaziçi Üniversitesi ile Personel
Eğitimi Projesine başvurusu yapıldı. Okullara proAB’yi Öğreniyorum Projesi Resim, Öykü, Sloje başvuruları konusunda rehberlik ve danışmanlık
gan ve Bilgi Yarışması’nda ilçe birincilerinin eserleri
hizmetleri verildi.
İl Jürisi tarafından değerlendirildi. İl birincileri tespit
edildi. Ayrıca Bilgi Yarışması için Arif Molu Teknik ve
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Mesleki Anadolu Lisesi’nde yapılan yarışmayla ilçe
birincileri arasından il birincisi okul seçimi yapıldı.
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Ekim Ayı proje başvuruları için yapılması gerekenler görüşüldü. Mesleki Eğitim Alanında bir
proje yazılması isteği ortaya çıktı. Bunun yanında
ayrıca başka projelere de ortaklık yapılması gerekliliği vurgulandı.

HAZİRAN
AB’yi Öğreniyorum Projesi Resim, Öykü, Slogan ve Bilgi Yarışması’nda ilimizde birinci olan eserler ve ekip 08-11 Haziran tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilen yarışmalara katıldılar.
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İLETİŞİM NUMARALARI
KAYSERİ İL MEM (0352) 330 11 25
kayserimem@meb.gov.tr
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