
• ab projeleri

• yerel projeler

• etkinlikler

• egitimde iyi örnekler



ARGE BÜLTENİ
OCAK 2018

İl Milli Eğitim Müdürü
Osman ELMALI

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Osman MALKOÇOĞLU

AR-GE Sorumlusu
Hakan YİĞİT

Tasarım ve Mizanpaj
Mustafa AKTAN

Editör
Talip ARIKAN

Yayına Hazırlayanlar
Abdullah DENİZLİ

Fatih TAMER
Gazi Osman MALKOÇ

Hakan GÖKDEMİR
İlyas KARA

Mustafa AKTAN
Mustafa BALABAN

Mükremin İNCEDAĞ
Nuri BALI

Talip ARIKAN
Elmas DÜNDAR
Mustafa GÖKER

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ		 	 	 	 	 2
STRATEJİK	PLANLAMA	ÇALIŞMALARI	 4
• 2017	Performans	Programı	Bilgilendirme								
Toplantısı	 	 	 	 	 4
İYİ	ÖRNEKLER	 	 	 	 	 5
• Sorumsuzca	yaşayamam	 	 	 6
YEREL	PROJELER	 	 	 	 7
• Akıllı	Adımlar	 	 	 	 8
• Akıllı	Sınıflar	 	 	 	 9
• 	Başarılı	Öğrenciler	Yüzüyor	 	 11
• Değerlerimizle	Varız	 	 	 15
• Milli	Üretelim	Bilinçli	Tüketelim	 	 21
• Steam	&	Maker	Bilim	Festivali	 	 25
• Yeni	Bir	Kitap	Yeni	Bir	Dost	 	 33
• Liderlerimiz	Derste	 	 	 36
• Her	Sınıfın	Bir	Yetim	Kardeşi	Var		 37
AB	PROJELERİ	 	 	 	 	 38
• Health	Edu	Projesi	 	 	 39
• Positive	Projesi	 	 	 	 40
• Talented	Projesi	 	 	 	 42
TUBİTAK	PROJELERİ	 	 	 	 45
ULUSAL	PROJELER	 	 	 	 48	
• Anadolu	Mektebi	Yazar	Okumaları	 48
İLETİŞİM	 	 	 	 	 61

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Binası 
Gültepe Mah.  Talas Bulvarı No 1B                                           

Melikgazi / KAYSERİ

Tel :0 352 330 11 25 
Belgegeçer: 0 352 320 98 53

http://kayseriarge.meb.gov.tr
E-posta: arge38@meb.gov.tr  



2

Ülkelerin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden olan Eğitim sistemleri, her zaman 
geliştirilmeye ve kemale erdirilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki ilerlemeler baş döndürücü bir hızla dünyamızı bilhassa eğitim sistemimizi 
etkilemektedir. Bizler bu ilerlemelerin karşısında durmak yerine onunla birlikte yol almak 
durumundayız.

Milli Eğitim Bakanlığımız değişen ve gelişen eğitim sistemlerine ayak uydurabilmek için liseye 
ve üniversiteye girişte yapılan sınavlarda birtakım değişiklikler yapma yoluna girdi. Öğrencilere 
evlerine en yakın okula gitme fırsatı sağlanarak, sınavlarda öğrencilerin sorumlu olduğu konular 
azaltıldı. Bizler de Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ORAN Kalkınma Ajansının desteğiyle 
anaokullarında örnek bir model olan Montessori okulumuzu hayata geçirdik, birçok okulda 
öğrencilerin stratejik düşünmelerini becerilerini geliştirmek,  zamanlarını etkili ve verimli bir 
şekilde değerlendirebilmesine olanak sağlayabilmek için “Akıllı Sınıflar” açılmasına öncülük 
ettik. 

Öğrencilerimizin büyük bir kısmının kitaplarla ve yazarlarla buluşturulması için Kayseri’de 
düzenlenen kitap fuarlarına katılım konusunda Büyükşehir Belediyemizle işbirliği yaptık. 
Okullarımızda atıl vaziyette bulunan öğrenci sıra takımlarını yine Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liseleri yardımıyla yenileyip ihtiyacı olan okullarımızın hizmetine sunduk. Bu sayede hem 
ekonomiye katkıda bulunmuş hem de ihtiyacı olan okullarımızın ihtiyacını karşılamış olduk. 
Türkiye genelinde bir ilk sayılabilecek sporcu yetenek taramalarına devam ettik. Binlerce 
öğrencinin ve öğretmenin spor yapmasına vesile olduk. Türkiye’de ilklerden sayılabilecek 
Değerler Eğitimi(DEVA) projemize ait kitaplarımızı, basıma hazır hale getirilerek vakit 
kaybetmemek için elektronik ortamında okullarımıza ulaştırdık. STEAM Maker projesi 
kapsamında 160 öğretmenimize temel seviye eğitimi verdik.

Sami GÜÇLÜ Beyin başkanlığında yürütülen Anadolu Mektebinde 11 okulumuz ve 140 
öğrencimizle okumalarımıza devam ediyoruz. Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var projesinde 
yetimlere destek olma anlamında Türkiye’de 4. Sıradayız.

Stratejik planlarımızda yer alan hedeflere büyük adımlarla ilerliyoruz. Hedeflere ilerlememizde 
büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan ARGE ekibine teşekkürü bir borç biliyor ve çalışmalarında 
başarılar diliyorum.

               Osman ELMALI
               İl Milli Eğitim Müdürü 
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STRATEJİK	PLAN	ÇALIŞMALARI

2015-2019 stratejik plan dönemi kapsamında 18-22 Eylül tarihleri arasında Kocasinan 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde  “Stratejik Planlama Kursu’’ düzenlenmiştir. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı ve 16 ilçemizin Stratejik Planları, Milli Eğitim 
Bakanlığı Stratejik Planına göre güncellenmiştir. 

Stratejik planda Milli Eğitim Bakanlığın(65. Hükümet Programı) hedefleri doğrultu-
sunda, ikili eğitim 2019 performans hedefi göstergesi % 0 oldu ve okul öncesi okullaşma 
oranı % 100 olarak güncellenmiştir.

Stratejik planlama çalışmalarında 27.12.2017 tarihinde il milli eğitim müdürlüğü toplantı 
salonunda İl Milli Eğitim Müdürümüz Osman ELMALI başkanlığında ARGE birimi per-
sonelinin katılımıyla toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2017 İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü Performans Programı ve 2015-2019 Stratejik Plan ve güncellenmesi gereken konular-
la ilgili bilgilendirme sunumları yapılmış ve toplantı sona ermiştir.

Toplantının ana gündem maddesini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hedeflenen 2019 
yılında tüm okullarımızın tekli öğretime geçme maddesi oluşturmuştur. İnşaat ve Emlak 
biriminden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Fatih TANŞU yapılacak okullarla ilgili brifing 
vermiştir.
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“SORUMSUZCA	YAŞAYAMAM”

EĞITIMDE  
IYI ÖRNEKLER
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

TEVFİK	İLERİ	İMAM	HATİP	ORTAOKULU
“SORUMSUZCA	YAŞAYAMAM”

Amaç: Asımın Nesli’nin inşasında ” sorumluluk hissiyatı yüksek ” nesiller inşa etmek.

Hedef: Öğrencilerimiz ve ailesi.

Paydaşlar: Okul Müdürü ve yardımcıla-
rı, öğretmenler, öğrenciler, aileleri.
Zaman: Eğitim-öğretim faaliyetinin 
sürdürüldüğü her an.
Uygulama: Sorumluluklarını (kurallara 
uyma, tutum davranışlar, nöbet görevi, 
projeler, derse katılım, görev bilinci, 
sosyal faaliyetlere katılım v.b.) yerine 
getirmede ihmal, umursamama, yeri-
ne getirmeme, zarar verme, korumama 
gibi sorumsuzluk yapan öğrenciler ilgi-
li öğretmenler ve sorumluları aracılığı 
ile Okul Müdürü, sınıf öğretmenleri ve 
rehber öğretmenin kontrolü altındaki 
kutuya imzalı bir şekilde yazılıp atılırlar. 
Sınıf ortamında hiçbir öğrenci rencide 
edilmez, tahtaya yazılmaz, sorumsuz-
luk yapanlar yüzünden dersler aksa-
tılmaz. Okulun belirlediği takvimlerde 
(mesele Cuma günleri) kutu açılır, ilgili 
öğrencilerin çetelesi tutulur. Mümkün 
olduğunca tolerans tanınır. 1,2,3. veya 
beşinci sorumsuzluk tutanağında öğ-
rencinin ailesi aranır ve “mümkün ise 
okula gelmeleri” rica olunur. Aile ile bu 
durum rehberlik nezaketinde paylaşı-

lır, sorumsuzca yaşamaya devam ederse 
her seferinde ailesinin rahatsız olacağı, 
dolayısıyla sorumluluklarının bilincinde 
yaşamayı öğrenmesi konusunda uyarılır.
Sonuç: Okulumuz iki senedir bu uygu-
lamayı yapmaktadır. Öğrencinin sorum-
luluk bilincinde olumlu gelişmeler göz-
lemlenmektedir. Sistem takip edildiği 
oranda işlev görmektedir. Veli ve öğret-
men memnuniyeti yüksektir.
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AKILLI	ADIMLAR

İlköğretim çağındaki öğrencilere trafik bilinci kazandırılması için 60. Yıl Mehmet Sepici 
Cumhuriyet İlkokulunun içine yapılan “Trafik Eğitim Koridoru” nun açılışı yapıldı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Her Şey Bir Umutla 
Başlar” projesi kapsamında yapılan trafik eğitim koridorunun açılışında İl Milli Eğitim 
Müdürü Osman ELMALI okul içerisinde trafik işaretleri, trafik ışıkları ve trafik polisinin 
de yer aldığı 3 boyutlu bir alan tasarlanarak trafik eğitim koridorunun oluşturulduğunu 
söyledi. Trafik koridorunda eğitim alan öğrencilerin, trafik güvenliği konusunda farkın-
dalık kazanarak, bilinçli birer yaya ve taşıt kullanıcısı olacaklarını ifade etti .

Akıllı Adımlar projesi kapsamında ilköğretim okulları ve anaokulunda okuyan öğrenci-
lerimize trafik eğitimi verilmektedir. İlimiz genelinde okul öncesi ve ilkokullarda gruplar 
halinde trafik eğitimi yapılmaktadır.

Melikgazi Belediyesi Trafik Eğitimi alanında 6-8 yaş arası çocuklardan Melikgazi ilçesin-
den 2493; Kocasinan ilçesinden 746; Talas ilçesinden 394 öğrenci yararlanmıştır. 

Eğitim Öğretim Yılı Okulöncesi 
Kurum Sayısı

İlköğretim 
Kurum Sayısı

Toplam Katılan 
Okul Sayısı

2017-2018 57 195 252

YEREL	PROJELER
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AKILLI	SINIFLAR
Kayseri’de 54 müstakil anaokulu bulunmaktadır. Bunlardan 39 tanesi il merkezindedir. Mer-
kezde bulunan anaokullarımızdan 17 tanesinde Akıl Oyunları Sınıfı uygulaması bulunmakta 
ve etkin olarak kullanılmaktadır. 

Diğer okullarımızda da Akıllı Sınıf uygulamalarının yaygınlaşması ve İlçe okullarımızda uygu-
lanabilir hale gelmesi için çalışılmaktadır. Akıllı Sınıf etkinlik materyallerinden uygun olan-
ların Milli Üretelim Bilinçli Tüketelim Projesi kapsamında meslek liselerimizde üretilmesi ve 
özellikle maddi imkânları kısıtlı olan okullarımıza ulaştırılması hedeflenmektedir. 

Ayrıca İlkokullarımız da Akıllı Sınıf  ve Zekâ Oyunları etkinlik materyalleri temin ederek proje 
kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedirler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi olarak 

Akıllı Sınıflar Projesi kapsamında sınıf öğre-
menlerimize ve okulöncesi öğretmenleri-
mize Zekâ ve Akıl Oyunları kursları açarak 
öğretmenlerimizi eğitmeyi planlıyoruz. 40 
kişilik ilk eğitimimizin planlaması yapılmış 
durumdadır.

Akıllı	Sınıflar	Projesi	Kapsamında	İl	Milli	Eğitim	
Müdür	Yardımcısı	Osman	MALKOÇOĞLU	
Anaokullarını	ziyaret	etti.	

YEREL	PROJELER
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ARGE biriminden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman MALKOÇOĞLU, okullarımız-
da öğretmenlerimizle yaptığı sohbetlerde; projenin amaçlarının Öğrencilerin problemleri algı-
lama ve değerlendirme kapasitelerini geliştirmek, farklı bakış açıları ortaya koymak, bir konuya 
ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmek, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullan-
ma kapasitelerini geliştirmek olduğunu söyledi. Ayrıca Akıllı Sınıf oyunlarının, problem tanıma, 
çözüm üretme, grup çalışması yapma, yaparak yaşayarak öğrenme, kendine güven duygusunu 
geliştirme ekip ruhu oluşturma, zamanını etkili ve verimli kullanma gibi birçok olumlu katkısı-
nın öğrenciye yansıyacağını belirtti. Ayrıca Akıllı Sınıflar projesinin Endüstri 4.0 devrimini yaka-
lamamız için önemli olduğunu vurguladı.

YEREL	PROJELER
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BAŞARILI	ÖĞRENCİLER	YÜZÜYOR

Öğrencilerimize, akademik başarının yanında sportif başarıların da önemli olduğunu hisset-
tirmek, öğrencilerin spor yapmasını teşvik etmek ve bir nebze de olsa onları ödüllendirmek 
amacıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzle uygulamaya koyduğumuz “Başarılı 
Öğrenciler Yüzüyor” projesi kapsamında aralık ayı itibariyle 42 okulumuzdan 146 öğrenci 
spor yapmaktadır.

Milli Eğitim Müdürlüğümüz personelleri-
nin tamamının düzenli spor yapmasını sağ-
lamak amacıyla Gençlik Hizmetleri Spor İl 
Müdürlüğü ile beraber “Havuza Girmeyen 
Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesini faa-
liyete geçirdik. Proje kapsamında tüm öğ-
retmenlerimizin yüzme öğrenmesini sağla-
yacağız.  Proje için 2163 öğretmen başvuru 
yaptı. Her ay en az 100 öğretmenin yüzme 
öğrenmesi sağlanacak ve proje 3 yıl boyun-
ca devam edecektir. 
Aralık ayı itibari ile 63 personelimiz yüzme 
öğrenmeye başlamıştır.

Yüzme sporunun yanı sıra Türkiye’de yaygın 
olmayan (jimnastik, eskrim, tenis, okçuluk, 
beyzbol, bisiklet, hemsbal, badminton, atı-
cılık, korfbol, dart, bocce, kayak, oryantring, 
softbol) spor dallarına öğrenciler yönlendi-
rilmekte ve bu sporlar teşvik edilmektedir.

YEREL	PROJELER
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Yapılan başarılı çalışmalar sayesinde Türkiye’ye örnek teşkil eden öğrenci yetenek taramaları 
ve 43 branşta yapılan Okullar arası sportif müsabakalar devam etmektedir. Amaç öğrencileri-
mizi başarılı olabileceği bir spor alanına yönlendirilerek bütün öğrencilerimizin spor yapma-
sını sağlamaktır.

24 Kasım Öğretmenler Turnuvası ile Voleybol ,Masa Tenisi,Satranç,Dart,Kort Tenisi,Bilardo 
Branşlarında bir ay içinde yaklaşık 500 öğretmenimizi sporla buluşturduk.

YEREL	PROJELER
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DEVA Nedir?
Küresel anlamda etkisini artıran materyalist düşünce ve güç odaklılık, gençlerimiz ve ço-
cuklarımız üzerinde de etkisini artırmış, değer odaklı medeniyetimiz ve toplumumuz için 
de önemli bir tehdit haline gelmiştir. Bu durum; değerler eğitimi çalışmalarını, çocukları-
mızı ve gençlerimizi materyalist popüler kültürün etkisinde koruma, milli değerler ve milli 
benlik oluşturma konusunda çok önemli bir konuma getirmiştir. 

DEVA, “ Değerlerimizle Varız Projesi”, özelde Kayseri ili uygulama alanında, genelde tüm 
Türkiye’de uygulaması gerçekleştirilebilecek olan,  ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, lise öğrenci 
ve veli profiline yönelik kitlesel değer kazandırma çalışmasıdır. Proje geniş bir kurumsal 
katılım ve STK desteği ile gerçekleştirilmesi, tüm etkinlik detaylarının hazır materyallere 
dönüştürülüp uygulayıcılara sunulması gibi özellikleriyle alanında bir ilk olma özelliği ta-
şımaktadır.

Proje Hedefleri
1. Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırmak.
2. Değerler eğitimini kitlesel , tüm paydaşlarıyla gerçekleştirmek ve bu şekilde etkili-
liğini artırmak.
3. Değerler eğitimi çalışmalarında koordinasyon ve eş zamanlılık sağlamak.
4. Değerler eğitimi çalışmalarını materyalleriyle birlikte sunarak işlevsel hale getir-
mek.
5. İl çapında gerçekleştirilen uygulamaların ülke çapında gerçekleştirilecek uygulama-
lara şablon ve örnek oluşturmak.
6. Değer odaklılık tavrının güçlendirilmesine katkıda bulunmak.

Deva projesinin özellikleri
• DEVA, değer eğitiminin tüm taraflarına yönelik etkinlik ve çalışmaları 
kapsamaktadır.
• DEVA etkinlikleri anasınıfından 12. Sınıf seviyesine kadar tüm yaş grup-
larına ait değer eğitimi etkinliklerini içermektedir. Bu durum değer eğitiminin 
tüm öğretim hayatı boyunca sürekli ve planlı olarak gerçekleşmesi sağlanacak-
tır.
• DEVA etkinliklerinin ana gövdesini örgün eğitim kurumlarında öğrenim 
gören öğrencilere yönelik etkinlikler oluştururken, velilere ve toplumu oluştu-
ran yetişkinlere yönelik etkinlikler destekleyici olarak planlanmaktadır.

YEREL	PROJELER
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• Okul içi etkinlikler zamanlı ve detaylı olarak planlanmış, tüm materyaller 
öğretmenlere hazır olarak sunulmuştur. Bu durumun,  kolaylaştırıcı etkisinden 
dolayı, proje uygulama başarısının artacağı düşünülmektedir.  Proje bu yönüy-
le alanında ilk olma özelliğini taşımaktadır.

YEREL	PROJELER
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Ders içi etkinlikler her ay, her değer ve her yaş seviyesi için ayrı ayrı plan-
lanmıştır. Bu yönüyle proje alanında ilk olma özelliğini taşımaktadır.

• Ders içi etkinlikler hazırlanırken; aktif öğrenme, senaryo temelli eği-
tim uygulamaları ve örnek olay temelli eğitim uygulamaları esas alınmış-
tır.
• DEVA proje etkinlikleri her yaş seviyesinde geçerli olan MEB öğretim 
programları incelenerek ve esas alınarak hazırlanmıştır. Öğretim prog-
ramlarında yer almayan kavramlara yer verilmemiştir.

DEVA etkinlik ve uygulamaları, TTKB öğretim programlarına uygun olarak 
sarmal olarak; birbirine bağlı ve birbirini tamamlayıcı olarak planlanmış-
tır.
• DEVA etkinlikleri yakından uzağa ilkesi ile çocuğun kişisel gelişimin-
den başlayarak, ailesi, okulu, arkadaşları, ülkesi ve dünyayla ilişkisi üze-
rinden değerler eğitimi vermeyi hedeflemektedir.

YEREL	PROJELER
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Ders içi etkinlikler sahada görev yapan öğretmenlerden oluşan komis-
yonlar tarafından hazırlanmıştır.

• Proje kapsamında öğrenci velilerinin ve tüm yetişkinlerin eğitim ve 
bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek üzere;  tanınmış ve popüler 
uzmanlar tarafından verilecek olan değerler eğitimi konulu konferans-
lar dizisi planlamıştır. Her öğretim yılında 6 değer için 6 uzmanın halkla 
buluşması planlamıştır.

DE-VA	PROJESİ	UYGULAMA	ETKİNLİKLERİ

YEREL	PROJELER
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MİLLİ	ÜRETELİM	BİLİNÇLİ	TÜKETELİM

Milli Üretelim Bilinçli Tüketelim Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.(KEPSAŞ), arasında görüşmeler yapılmıştır. 
Protokol çerçevesinde Kayseri ili ve ilçeleri bünyesindeki Milli Eğitim Bakanlı-
ğına bağlı bütün okullarımızda “Enerji Tasarrufu” temalı resim yarışması, öykü 
yarışması, bilgi yarışması, Okullarda çizgi animasyon ve Tiyatro gösterileri yapıl-
ması planlanmaktadır.
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AHİ EVRAN MTAL MASA SIRA TAMİRATI

Milli Üretelim Bilinçli Tüketelim Projesi kapsamında tasarrufu destekle-
yici 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 okulları-
mıza ulaştırılmaktadır. 

YEREL	PROJELER
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Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe 
Belediyeleri ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)’nin dü-
zenlediği ilköğretim okulları arası ödüllü atık pil toplama kampanyası düzen-
lendi.  Kampanya kapsamında Kayseri genelindeki 82 okulda 7 bin 200 kilog-
ram atık pil toplandı. Kampanyada en fazla pil toplayan okullara ödüller verildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde konu-
şan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sezai ÇAMDALI, “Atık pil toplama, çevre 
bilincinin oluşmasında ve çevrenin korunmasında en önemli faktörlerden bir 
tanesidir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu oranları yeterli bulmuyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda, katılım oranını daha ileri seviyelere çıkarma konusunda 
gerekli girişimlerde bulunacağız.” dedi.

YEREL	PROJELER
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Milli Üretelim Bilinçli Tüketelim Projesi kapsamında Develi-Ayvazhacı İlkoku-
lu uygulama bahçesinde okul öğretmenleri ve öğrenciler sebze yetiştirmeye 
başladı. (kaynak: http://ayvazhaci.meb.k12.tr/tema/icerikler/milli-urete-
lim-bilincli-tuketelim-projesi_3281763.html)

YEREL	PROJELER
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STEAM	MAKER	PROJESİ

11-13 Eylül 2017 tarihleri arasında Erzincan Üniversitesinde Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Recep POLAT, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz GÜN Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Sema ALTUN Yalçın’ın organizesinde STEM Kursu düzenlendi.

Eğitim için Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüz Ar-Ge Birimine bağlı STEM Merke-
zinden usta eğiticilerimiz Bakanlık onayı ile görevlendirildi. Erzincan’da toplam 
85 öğretmene ayrı salonlarda (okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, fen 
ve teknoloji öğretmenleri ve lise fen grubu öğretmenleri – fizik, kimya, biyoloji) 
branşlarına göre eğitim verildi. Eğitim boyunca; STEM’in teorik temelleri ve uy-
gulamaları, derslere ve müfredata entegrasyonu, web 2.0 araçlarının kullanımı, 
kodlama ve robotiğe giriş dersleri anlatıldı.

İlimizde faaliyet gösteren TED Koleji öğretmenlerine Kayseri İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından 12-16 Eylül tarihlerinde STEM Temel Eğitim Kursu verildi.
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STEAM&MAKER
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29-30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde Kayseri Bilim Merkezinde Kayseri Bilim 
Şenliği etkinliği düzenlendi. Kayseri İl Milli Eğitim Steam&Maker Ekibi de ye-
rini aldı. 
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31 Ekim 1-2 Kasım tarihlerinde YEĞİTEK tarafından İlimizde STEM Çalışta-
yı yapıldı.
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İlimizde görev yapan öğretmenlere 20 kişilik gruplar halinde STEM eğitimleri 
verilmekte olup ilk etapta Kocasinan, Melikgazi, Talas ilçelerindeki öğretmen-
lerin tamamının eğitim alması hedeflenmektedir. 
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“YENİ	BİR	KİTAP	YENİ	BİR	DOST”	PROJESİ

Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencileri teknoloji ba-
ğımlılığından uzak tutmak, öğrencilerin zihinsel becerilerini güçlendirmek ve 
okul kütüphanelerini zenginleştirmek, boş zamnlarını etkili ve verimli bir şekil-
de değerlendirebilmek amacıyla uygulanan “Yeni Bir Kitap Yeni Bir Dost” Projesi 
kapsamında 9 sün süren Kayseri Kitap Fuarına Kayseri’nin Hacılar, Kocasinan, 
Tomarza ve Talas ilçelerindeki ortaokul ve lise düzeylerindeki okullar ziyaret et-
miştir. Kayseri Kitap Fuarına 145 bin öğrenci ve 10 bin öğretmenin ulaşımı sağ-
lanmıştır.
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Okullarımızın kitap okuma süreçlerini takip ve eksikliklerini tespit edebilmek 
amacıyla okullarımıza Kütüphane programı hazırlandı.

Kütüphane Takip Programı ile okullarımızın kitap ihtiyaçları tespit edilecek ve 
okuma takiplerinin yapılması kolaylaşacaktır. 

Projenin tanıtılması için ARGE birimi aracılığıyla kullanılacak kütüphane takip 
programının tanıtım ve bilgilendirmesi yapılacaktır. İstenilen bilgilerin elekt-
ronik ortamda alınması için bu program aracılığıyla elektronik bir veri tabanı 
oluşturulacaktır. Proje ile ilgili olarak gelen dönütlere göre düzenlenerek geliş-
tirilecektir. Bu yolla yapılan çalışmalar izlenecek ve değerlendirilecektir.

YEREL	PROJELER
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Projenin Amacı:
1- Öğrencilerimizin meslekleri tanımaları ve kendilerine rol model olabilecek 
mesleğinde başarılı bireylerle buluşturularak motivasyonlarının arttırılması 
amaçlanmaktadır.

Projenin Hedefleri:
1. Başarısıyla öne çıkmış şahsiyetleri tanımak,
2. Öğrencilere rol model olabilecek şahsiyetlerin özelliklerini tanıma fırsatı 
sunmak,
3. Öğrenci ve öğretmenlerimizin motivasyonlarını yüksek tutarak kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunmak.

Planlanan Faaliyetlerin Uygulanması:
1- Lider şahsiyetlerin öğrencilerle buluşturulması için okulların yaptığı çalış-
maları takip edilecektir. Okullar kayseriarge.meb.gov.tr adresinde bulunan uy-
gulama yönergesine uyacaklardır.
2- İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğrencilere örnek olabilecek kişilere ula-
şarak, okulların kendi yapacağı programların haricinde belirlenecek okullarda 
ders ve seminer çalışmaları düzenlenecektir.
3- Yapılan faaliyetlerin basın-yayın yoluyla ve kayseriarge.meb.gov.tr internet 
adresi vasıtasıyla duyurulması ve bu vesileyle de yaygınlaştırılması sağlanacak-
tır.
4- Her okulun proje yürütme kurulu, projenin ana hatlarının öğretmenler ve 
öğrencilerle paylaşılmasını sağlayacaktır,
5- Konferans salonu olan okullarda Okul İdaresinin planlaması doğrultusunda 
söyleşi konferans salonunda yapılacaktır. Konferans salonu olan okullar yılda en 
az bir faaliyet yapmak zorundadırlar,
6- Yapılacak olan program bir hafta önce program İl ve İlçe Milli Eğitim Müdür-
lükleri strateji geliştirme şubesine resmi yazıyla bildirilecektir. Okulu ziyaret 
eden bireylerin söyleşileri fotoğraflanarak okulun internet sitesinde ve Liderle-
rimiz Sınıfta Projesi Okul Panosunda, yer alması sağlanacaktır.

“LİDERLERİMİZ	DERSTE”	PROJESİ
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Milli Eğitim Bakanlığımızın ve İnsani Yardım Derneği(İHH)’nin bir protokol çer-
çevesinde yürüttüğü; “Her Sınıfın Bir Yetim kardeşi var” projesi 5. Yılına girdi. İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz ise bu projeyi ARGE projeleri kapsamında aktif ola-
rak desteklemektedir.  Bu proje ülkemizde ve dünyanın 135 ülkesinde ihtiyaç sa-

hibi yetimlere sponsorluk sistemi şeklinde yürütül-
mektedir. Müdürlüğümüz projeyi “değerler eğitimi”  
kapsamında öğrencilerimize yardımlaşmayı, paylaş-
mayı, kardeşliği ve sosyal sorumluluğu kazandırması 
amacıyla desteklemektedir.

Bu amaçla; ilçe proje koordinatörleri ile ve okul ko-
ordinatörleri ile toplantılar yapılmakta; okullarda 
öğrencilere proje tanıtım sunumları yapılmaktadır. 
Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarında 3000 öğrenciye 
ulaşıldı. Okullar projeye ilgi uyandırmak; farkındalık 
kazandırmak için kermesler ve farklı etkinlikler dü-
zenleyebilmektedir.

Geçtiğimiz senelerde bütün ilçelerde tanıtım amaçlı koordinatörlerle toplantılar 
yapıldı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi içinde: Melikgazi, Kocasinan, Talas, 
Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde istişare toplantıları yapıldı. Projeyi İl Milli eği-
tim Müdür Yardımcısı Osman MALKOÇOĞLU yürütmekte; toplantılara başkanlık 
yapmaktadır. 16 İlçe koordinatörü ile de iki kez toplantı yapıldı. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün projeyi sistemli olarak tanıtması ve takip etmesi neticesinde 
Türkiye’de “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesinde, Kayseri Türkiye’deki 
iller arası sıralamada ilk beşin içinde yer alıyoruz.  Proje kapsamında okullarımız 
yaklaşık 800 ihtiyaç sahibi yetime sponsorluk yapmaktadır. Bu başarı da;  İnsani 
Yardım Vakfı (İHH), Diyanet işleri Başkanlığı ve Eğitim Birsen Sendikası’nın or-
tak çabası ve ilçe koordinatörleri, müdürlerimiz ve öğrencilerimizin destekleri 
ile sağlandı.

“HER	SINIFIN	YETİM	BİR	KARDEŞİ	VAR”
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AB 
PROJELERI
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nekleri paylaşma, kültürel 
benzerlikleri ve farklılıkla-
rı değerlendirme imkanı 
buldular. Ziyaret edilen 
mesleki eğitim merkezle-
rinde gerçekleştirilen eği-
timlerde katılımcılar İtal-
yan mutfağına ait sağlıklı 
yemeklerin hazırlanışını 
deneyimleme fırsatı elde 
ederek günümüzde hızla 
yükselen yeni bir akım 
olan Yavaş Yemek kavra-
mını detaylı olarak tartış-
ma ve uygulama olanak-
larını değerlendirdiler.

Projede öncelikli ola-
rak “Okul Öncesi ve 

İlkokul Eğitiminde Sağlıklı 
Beslenmenin Geliştiril-
mesi ve Uygulanmasına 
Yönelik Yenilikçi Öğretim 
Yöntemi Geliştirilmesi” 
amaçlanmaktadır. Av-
rupa Sağlıklı Beslenme 
Günü, Dünya Su Günü 
ve Dünya Gıda Günü gibi 

önemli günler Kayseri’de sayıları giderek 
artan proje katılımcısı Anaokulu ve İlko-
kullarda HealthEDU projesi kapsamında 
Sağlıklı Beslenme temasıyla kutlanmakta-
dır. 

Öğretmenler İtalya’da 
“Healthedu Projesi 

Sağlıklı Beslenme Eğiti-
mine” katıldı.
Litvanya’da faaliyet gös-
teren el Mundus Derne-
ğinin koordinatörlüğün-
de Kayseri İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün ortak ol-
duğu 2016 yılı Eylül ayın-
da uygulanmaya başla-
yıp halen yürütülmekte 
olan HealthEDU projesi 
öğrenci, ebeveyn ve eği-
tim kurumu çalışanla-
rına sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları ve tutumla-
rı kazandırmayı hedefle-
mektedir. Bir Erasmus+ 
projesi olan HealthEDU 
projesinin ortakları ara-
sında Türkiye, Bulgaris-
tan, Yunanistan, İspanya 
ve İtalya’dan farklı ku-
rumlar yer almaktadır. 

Proje kapsamında 
anaokulu ve ilkokul 

düzeyinde sağlıklı beslenme ile ilgili 
çalışmalar gerçekleştiren öğretmenler 
İtalya’nın Floransa şehrinde düzenle-
nen “Sağlıklı Beslenme” eğitimine ka-
tıldılar. Her gün farklı bir mesleki eğitim 
merkezinde gerçekleştirilen eğitimler 
yine bu merkezlerdeki uzman yemek 
hazırlama eğitmenleri tarafından ger-
çekleştirildi. Eğitimler esnasında katı-
lımcılar sağlıklı beslenme ile ilgili iyi ör-

HEALT	EDU	PROJESİ

AB PROJELERİ
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POSITIVE	PROJESI
AB PROJELERİ

Birçok yerel projenin yanı sıra çok sayıda 
Avrupa Birliği projesini de başarıyla uy-

gulayan Kayseri Il Milli Eğitim Müdürlüğünün 
ortak kurum olarak dahil olduğu POSITIVE 
projesinin Yöntemsel Materyal toplantısı, 
farklı faydalanıcı okullardan temsilcilerin ka-
tılımıyla Kayseri STEAMMAKER Eğitim Mer-
kezinde gerçekleştirildi. 

Genç bireyler üzerine çalışan tüm meslek 
dersi öğretmenlerinin, pedagogların ve reh-
ber öğretmenlerin “Pozitif Ebeveynlik” konu-

sundaki yeterliliklerinin artırılmasını hedef-
leyen projede bu amaç için başvuru kılavuzu 
niteliğinde bir Yöntemsel Materyal hazırlan-
maktadır. Yöntemsel Materyalin geliştirilmesi 
ve ilgili paydaşlara tanıtılması için düzenle-
nen toplantıda ilgili meslek dersi öğretmen-
lerine çocuk gelişimi veya benzer derslerde 
etkin olarak kullanabilecekleri Real Care Baby 
III Plus bebek temel bakım simülatörü de ta-
nıtıldı. STEAM merkezindeki toplantıya katı-
lan meslek dersleri öğretmenleri eğitimden 
sonra simülatör bebeği bizzat kullanma ve 
üzerinde uygulama yapma fırsatı elde ettiler. 

Simülatörün kendi alanlarında eksikliği 
hissedilen büyük bir yöntemsel mater-
yal eksikliğini gidereceğini belirten katı-
lımcılar projenin bu bakımdan yenilikler 
getirdiğini belirttiler. Katılımcılar bu be-
beğin, bebek bakım merkezleri ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu gibi farklı kurumlardan 
tarafından kullanılma potansiyeli bulun-
duğunu belirttiler. Toplantı sonucunda 
elde edilen görüş, öneri ve geri bildirim-
ler Vilnius, Litvanya’da düzenlenen proje 
toplantısında ilgili kurumlarla paylaşılarak 
Yöntemsel Materyalin geliştirilmesinde 
önemli bir adım geride bırakılmıştır. Koor-
dinatör ülke Litvanya’da el Mundus Der-
neği tarafından Litvanya’daki ilgili bakan-
lıkların temsilcilerine proje çalışmalarının 
sunulması  ve tanıtılması için Türkiye eki-
bini Ekim ayında ülkelerine davet etmiştir. 
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 TRAINING	FOR	ADVANCED	LEVEL	E-MATERIAL	WITH	
NEW	TECHNOLOGIES	IN	EDUCATION

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Erasmus+ Okul Eği-
timi 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 kulla-
nımı 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 devem edecek 
ve 2019 Ağustosta proje sonlandırılması planlanmaktadır.

İlk eğitim programı 23-30 Eylül 2017 tarihle-
rinde Litvanya’nın Kaunas şehrinde gerçekleş-
miş olup projede katılımcı öğretmenler  Mo-
odle program eğitimi alarak soru hazırlama 
ve ders planlamada moodle nasıl kullanılır 
eğitimlerini teorik ve uygulamalı olarak öğ-
rendiler.
Proje faaliyet planında ikinci eğitim Programı 
Kayseri’de 5-16 Kasım 2017 tarihinde 15 ya-
bancı öğretmene Akıllı Tahta ve Google Class-
room uygulamaları hakkında teorik ve pratik 
eğitimlerini verildi. Bu eğitimler Kayseri İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü FATİH Formatör öğ-

retmenleri Fuat ÇATALKAYA ve Tahir BATTAL 
tarafından  verilmiştir. Proje kapsamında Kayse-
ri’ye gelen yabancı misafir öğretmenler ilimizin 
tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatını 
elde ettiler.
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Katılımcılar ülkelerinde buna benzer uygulamaların sınırlı düzeyde olduğunu 
ifade ettiler. Bu konuda Türkiye’deki öğretmenlerin çok şanslı olduğunu ve eği-
tim altyapısının çok güçlü ve kaliteli olduğunu söylediler.

Öğrencilerin teknolojik araç gereçlere yönelik tutumlarını belirlemek amacıy-
la, çeşitli çalışmalar yapılarak, teknolojinin daha akılcı kullanılmasına ilişkin 
gerekli eğitim politika ve stratejilerin oluşturulmasına önem verilmektedir. 
Bütün bu sonuçlar, öğrencilerin teknolojik araç gereçlere yönelik tutumlarının 
ve fikirlerinin bilinmesi ve geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle 
Avrupa Ülkeleri ile yaptığımız bu tür projeler oldukça önemlidir. Bundan son-
rada bu tür projeler yapmaya devam edilmesi gerekmektedir.
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TÜBITAK
PROJELERI
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2017-2018 Dönemi TÜBİTAK Projeleri tanıtım toplantısı Kayseri Valiliği Yatı-
rım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Konferans salonunda gerçekleştirildi. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından organize edilen programda 
aşağıdaki TÜBİTAK projeleri tanıtıldı.
4004- TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı
4005- TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı
4006- Bilim Fuarları 
4007- Bilim Şenliği Destekleme Programı
49. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması 

TUBİTAK	PROJELERİ

TÜBİTAK Projeleri tanıtma Programına İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman 
ŞEKERCİ, 4006 Bilim fuarları İl Temsilcisi Prof.Dr. Fatih DUMAN, Ortaokul Ve 
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İl koordinatör yardımcısı Doç.Dr. Oğuz 
DEMİRYÜREK katıldı. Programa 564 öğretmen bilgilendirildi

TÜBİTAK projeleri tanıtma programında Kayseri İl Ar-Ge Temsilcisi Abdullah 
DENİZLİ, 4006 TÜBİTAK Bilim fuarları başvuru süreci ve E-İmza süreci hak-
kında sunum yaptı.

Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi Coğrafya Öğretmeni Önder DURMUŞ, 4004  
TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı hakkında su-
num yaptı.



47

Bülten 01/2018

Eğitim Öğretim Yılı 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Başvuru Sayısı 98 82 256

4006 TÜBİTAK Bilim fuarları 
yıllara göre başvuru durumu



48

ULUSAL 
PROJELER



49

Bülten 01/2018

“ANADOLU	MEKTEBİ“	PROJESİ



50

Yaz döneminde öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kamplara ka-
tıldı. Ağustos ayında iki erkek öğrencimiz Karabük kampına; 
8 kız öğrenci ve 1 öğretmenimiz Konya Beyşehir’de Doğa kampına katıldı.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Güçlü öncülüğünde ve Milli 
Eğitim Bakanlığı himayelerinde yürütülen “Anadolu Mektebi Yazar Okumala-
rı” ilimizde hâlihazırda 11 okulda ve 140 öğrenci ile devam etmektedir. Öğ-
rencilerimiz mayıs ayından itibaren ortalama 14 kitap okudu.
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Öğrencilerimizin özgüvenlerini geliştirmek, topluluk önünde konuşma yapa-
bilmelerini sağlamak ve tecrübe kazanabilmelerini sağlamak amacıyla 4 Ekim 
2017 tarihinde “Hikâyemizin Yarım Asırlık Sesi: Mustafa Kutlu” paneli düzen-
lendi. Panelde 16 öğrenci panelist olarak sunumlarını yaptı. 
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10-12 Ekimde 4 öğrencimiz Çorum’da yapılan “Mustafa Kutlu” panelinde pane-
list olarak sunum yaptılar, 3 öğrencimiz ise misafir olarak katıldı.
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13 Ekim Cuma Günü “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesi Yürütme Kuru-
lu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lise-
sinde öğrencilerle bir araya geldi.

18-20 Ekim tarihlerinde Aksaray- Niğde- Nevşehir illerinde gerçekleştirilen ya-
zarın eşi Hatice Bilen Buğra’nın da misafir olarak katıldığı “Edebiyatımızın Yerli 
ve Milli Sesi: Tarık Buğra” paneline 3 öğrencimiz misafir olarak katıldı. 
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15 Aralık 2017 tarihinde öğrenciler, koordinatör öğretmenler ve okul müdürleri 
ile yapılan toplantıda sponsorlar aracılığıyla temin edilen külliyatlar okulları-
mıza dağıtıldı. Her okula Mustafa Kutlu’nun 33 kitabı, Tarık Buğra’nın 11 kitabı, 
Cengiz Aytmatov’un 13 kitabı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 10 Kitabı ve Necip Fazıl 
Kısakürek’in 36 kitabı ulaştırıldı.  Bu sayede okullarımızdaki kitap ihtiyaçlarının 
tamamına yakını karşılandı.
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Toplantıda, okullar tarafından panellerin ya da etkinlik sayısının artırılması; 
öğrencilerin yazmaya teşvik edilmesi amacıyla yazdıklarının bir yayın orga-
nında yayınlanması; daha önceki panel konularının web sitesinde yayınlana-
rak öğrencilere ufuk açması; panellerde yapılan sunumların kitapçık haline 
getirilerek basılması istendi
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Toplantıda, “Anadolu Mektebi Değerlendirme Defteri” ve www.kayseriarge.
meb.gov.tr tabanında bulunan veri tabanı tanıtıldı. Ayrıca toplantıda 16-17 
Ocak 2018 tarihlerinde Mustafa Kutlu ve Tarık Buğra panelleri düzenlenmesi 
kararlaştırıldı.  

“Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Değerlendirme Defteri” hazırlanarak ve öğ-
rencilerimizin hizmetine sunularak öğrencilerin notlarını derli toplu bir şekil-
de muhafaza etmelerini sağlandı.

Yerel Projelerimizin yer aldığı proje veri tabanına  ARGE tarafından “Anado-
lu Mektebi Yazar Okumaları” projesi de eklenerek öğrencilerimizin okuduğu 
kitapların bilgisini, anında işleyebilme imkânına kavuşuldu. Böylece gereksiz 
yazışmalar yapılmasının ve süre kaybının önüne geçilmiş oldu.

“Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesi ilimizde titizlikle uygulanmakta 
olup 16-17 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak panellerin hazırlıkları devam 
etmektedir.
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Osman MALKOÇOĞLU ARGE’den sorumlu İl Mem Müd. Yrd omalkocoglu@meb.gov.tr

Hakan YİĞİT PEK  / ARGE Birim Sorumlusu hyigit@meb.gov.tr

Fatih TAMER ASKE / ASKE Sorumlusu tamerrr_39@hotmail.com

Abdullah DENİZLİ ASKE / Öğretmen abdullahdenizli38@gmail.com

Gazi Osman MALKOÇ ASKE / Öğretmen malkocgazi@gmail.com

Kayseri	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	ARGE	Ana	Büro:

Talip ARIKAN PEK / Öğretmen taliparikan83@gmail.com

Hakan GÖKDEMİR ASKE   / Öğretmen hakan_gokdemir@hotmail.com

İlyas KARA PEK   / Öğretmen celkenli@gmail.com

Mustafa BALABAN PEK / Öğretmen muallimbalaban@gmail.com

Nuri BALI ASKE / Öğretmen nuribali38@gmail.com

Elmas DÜNDAR ASKE / Öğretmen elmasdundar@hotmail.com

Kayseri	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	ARGE	Çalışma	Ekibi

Mustafa GÖKER PEK   / Öğretmen mstfgkr@gmail.com

Mustafa AKTAN PEK / Öğretmen maktan38@hotmail.com

Mükremin İNCEDAĞ PEK   / Öğretmen mukreminincedag@gmail.com

Steam&Maker	Eğitim	Merkezi


