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Günümüz küreselleĢen dünyasında teknoloji üretebilen, bilimsel düĢünceyi ve bilimsel 

yöntemleri kullanmayı bir yaĢam biçimi haline getirebilmiĢ olan ülkeler geliĢebilmektedir. 

Büyümek ve geliĢmek ise içerisinde ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve eğitsel kalkınmayı 

barındırdığı zaman tam anlamıyla gerçekleĢebilmektedir.  

Bu nedenle, bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmaktadır. Bilgiye ulaĢmanın 

yolu ise eğitim ile mümkündür. Bireylerin eğitimi, bilimsel ve teknolojik yenilikleri de 

beraberinde getirmektedir.  

Bu doğrultuda, geliĢmiĢ ülkeler ile az geliĢmiĢ ülkeler arasındaki en önemli farklardan 

birisinin her yönden yetiĢmiĢ insan gücü olduğu görülmektedir. Nitelikli insan gücü 

yetiĢtirilmesinin ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağladığı bir gerçektir. Ancak eğitim gibi 

önemli bir araç ile insan gücünün verimliliği arttırılabilir. Verimli insan gücü ile katma değeri 

yüksek ürünler üretilerek ihraç edilebilmekte, hızlı geliĢen ve değiĢen teknolojiye adapte 

olunabilmekte ve yeniliklere uyum sağlanabilmektedir. 

AR-GE Bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen değerli çalıĢma arkadaĢlarıma, 

Müdürlüğümüz AR-GE Birimi çalıĢanlarına gösterdikleri çaba için teĢekkür ederim.  

                                                                                                           

      Gökhan ALTUN 
                                                                                            Ġl Milli Eğitim Müdürü 
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Gelecekte nitelikli iĢgücünden, makinelerin yapamadığı iĢleri yapan, fizik, kimya, biyoloji 

ve matematik gibi temel bilimlerdeki kuramsal bilgiler ile teknoloji ve mühendisliğin pratiğini 

beraber yorumlayarak yenilikçi fikirler üretebilen bireyler olarak bahsedilecektir.  

 

Ġhtiyaç duyulan iĢgücü yeteneklerinde meydana gelen dönüĢüm sonucunda da öğrencilere 

bahsi geçen yetenekleri kazandıracak yeni bir eğitim anlayıĢı ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyiĢle 

günümüz nitelikli iĢgücünün fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilgileriyle donatılmıĢ 

olmaları beklenmektedir. Nitelikli iĢgücünün önemi bilgi toplumunun ihtiyaç duyduğu donanımlar 

çerçevesinde yetiĢen iĢgücüne sahip olmak eğitim kurumları için hayati önem taĢımaktadır. Hatta 

günümüz rekabet koĢullarında eğitim kurumlarının varlığını sürdürebilmesinin önemli yollarından 

biri nitelikli iĢgücüne sahip bireyleri donatmaktır. Günümüz koĢullarında çalıĢanların fiziki 

güçlerinden çok bilgi ve becerilerini kullanmaları önem kazanmıĢtır. 

 

2018 Temmuz sayısını yayınlamıĢ bulunuyoruz. Bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen 

AR-GE personellerimize teĢekkür eder, ekip olmanın ruhunu yakalamıĢ bir takım olarak 

çalıĢmaktan ve yorulmaktan zevk aldığımızı belirtirim. 2019 Ocak ayında yayınlayacağımız 

bültende buluĢmak dileği ile sağlıcakla kalınız.          

                                                                                      

                                                                                                                                                             Ali BEYAZOĞLU 
                                                                                              Milli Eğitim ġube Müdürü 
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Kurumun değerlerinin, çağın gerektirdiği koĢullara göre değiĢmesi olarak tanımlanan 

yenilikçi kültür, kurumlarda yeni fikirlere açık olmayı ifade eder. Yenilikçi kültüre sahip 

kurumlarda; yenilikler hevesle kabul edilir, yönetim yenilikçi fikirleri araĢtırır, gelecek planları 

her zaman yenilik içerir, çalıĢanlar yeni fikirleri iĢe yaramadığında cezalandırılmazlar ve yenilik 

yapmak riskli görülmez. Bu kurumlarda yeniliğe direnç düĢük olur. 

 

         Bilgi kavramı yeniliği, geliĢimi, araĢtırmayı, öğrenmeyi, etkinliği, ilerlemeyi, yanlıĢ olanın 

yerine doğrunun gelmesi gibi kavramları içinde barındırır. Bilgi paylaĢımı dünyanın binlerce 

kilometre ötesinde yaĢayan insanları ufak bir mekânda yaĢayan insanlar haline getirmekte ve 

gerçek bilgiye ulaĢma konusunda insanlara kolaylık sağlamaktadır. Bilgi paylaĢıldıkça kendisini 

zenginleĢtirir, geliĢtirir ve doğru bilgiye ulaĢmada farklı bir boyut kazanır. Bugün birçok geliĢmiĢ 

ülkenin sosyo-kültürel yapılarını incelediğimizde geliĢmiĢliğin altında yatan en önemli faktörlerin 

bilginin güncelleĢtirildiğini ve bilgi ağının etkin bir Ģekilde kullanıldığını görmek mümkündür.  

 

Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi olarak diyoruz ki “Yaptıklarımız, 

yapacaklarımızın küçük bir teminatıdır.” Bir sonraki bültenimizde görüĢmek üzere, o güne dek, 

dilinizden sevgi sözcüklerinin, kaleminizden mürekkebinizin hiç eksik olmaması dileğiyle. 

 
                                                     Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü  
                                                                                                    AR-GE Birimi 
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ÇOCUKLARIMIZIN KALBĠNĠ DEĞERLERĠMĠZLE DOLDURUN PROJESĠ  
 (KARS HASAN HARAKANĠ ANADOLU LĠSESĠ) 

 
 Bilindiği üzere Değerler Eğitiminin hedefi, değerler oluĢturmak ve değerlerini davranıĢ haline getiren 

bireyler yetiĢtirmektir. Biz de Hasan Harakani Anadolu Lisesi ailesi olarak gerek okul gerek  pansiyonumuzda 

“Değerler anlatmak veya tanımlamakla elde edilemezler” düsturundan hareketle değerler doğrudan yaĢanmalı, 

içselleĢtirilmeli ve onlara iliĢkin duygularla verilmesini ilke haline getirdik. Bu doğrultuda Kars Hasan Harakani 

Anadolu Lisesi olarak “Geleceğimiz sizin elinizde, değerlerimize sahip çıkın.” temalı etkinlikler çerçevesinde her 

ay düzenli olarak bir öğrenci velisine 3 yıldır sürdürülmekte olan proje çerçevesinde “VELĠ GURUR 

MEKTUBU” gönderildi. Böylece; baĢ döndürücü değiĢim çağında, binlerce yıllık deneyimlerden süzülüp gelen 

geleneksel değerlerin korunmasını eğitimin en özel çalıĢma alanlarından biri haline getirmeye çalıĢtık. Özetle; 

geçmiĢten devralınan geleneksel kültürel değerleri yeni hayat biçimleri içerisinde hem faydalı bir Ģekle 

dönüĢtürmek hem de yeni kültürel değerleri geleneksel kültür sistemi içerisine yerleĢtirmek istedik. Yani bir 

taraftan muasır medeniyeti yakalarken aynı zamanda da kendimiz olarak nasıl kalabiliriz sorusuna cevap aradık. 

 Bu projedeki temel amacımız “DEĞERLER EĞĠTĠMĠNĠN “okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi 

kadar gerekli ve önemli olduğunu vurgulamak ve bunu da aileden baĢlatmak ve yaygınlaĢtırmaktı. Ders 

kitaplarında yer alan vatan sevgisi, sabır, adil olma, özgür düĢünebilme, duyarlı olma, dürüstlük, estetik duyguların 

geliĢtirilmesi, hoĢgörü, saygı, sevgi gibi birçok değerin okullarda yapılacak etkinlikler ve uygulamalarla hayata 

geçirilmesi ve davranıĢa dönüĢtürülmesi gerektiğini göstermeye çalıĢtık. Bunu da velilerle baĢardık.  

                                                                                           

           

           ÖĞRENCİLERİMİZ ÇANAKKALE                                   ÖĞRENCİLERİMİZ GAZİLERİMİZLE                                                   ÖĞRENCİLERİMİZE                                             

              ORATORYOSU DÜZENLEDİ                                                            BULUŞTU                                                                       VELİ GURUR MEKTUBU                                                                                        
ÇANAKKALEDE AHDIMIZ VAR ADLI OROTORYO

 

 
                 ÖĞRENCİLERİMİZ  ŞEHİTLİKTE                                                                          MÜZE ZİYARETİ                                                                VELİ GURUR MEKTUBU 
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81 ĠL 81 FĠDAN HEPĠMĠZĠN BU VATAN PROJESĠ 

(GÜLÇOCUK ANAOKULU) 

Denizli ili Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren AyĢe Yusuf Erdemir Anaokulu 

Müdürlüğünün; milli birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak çocuklarımıza doğa ve vatan 

sevgisini kazandırmak amacıyla 21-26 Mart 2018 tarihleri arasında, Türkiye geneli resmi/özel tüm 

anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlediği "81 Ġl 81 Fidan Hepimizin Bu Vatan" projesine 

okulumuz adına yöremize uygun olan sarıçam fidanı göndererek ilimizi temsil ettik. 
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OKUL HAYATIN TA KENDĠSĠDĠR PROJESĠ 
(FAHRETTĠN KIRZIOĞLU BĠLĠM SANAT MERKEZĠ) 

 

Okul yaĢama hazırlık değil yaĢamın ta kendisidir sloganıyla oluĢturduğumuz projemizin 

çatısı altında birçok hedefimize ulaĢmıĢ bulunuyoruz. Özellikle çalıĢmaları projeye dayalı olan bir 

bilim sanat merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemek için 2017-2018 eğitim-öğretim 

yılında birçok projeyi bütüncül bir çatı altında gerçekleĢtirmeyi baĢardık. 
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      Yaparak-yaĢarak öğrenme maksatlı yaptığımız geziler aynı zamanda Tübitak 4006 projesinde 

tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflarla sergileme amacınada hizmet etmiĢtir. Gezilerde elde 

edilen ürünlerin yanı sıra toplamda 20 projenin yürütüldüğü TÜBĠTAK 4006 bilim Ģenliği 

baĢarıyla tamamlanmıĢtır. 

      Yıl boyunca çalıĢma yürüttüğümüz atölyelerde yaptığımız görsel sanatlar, model uçak, 

origami ve robotik çalıĢmalarımıza ait ürünlerimizi sergileyerek öğrenci ve öğretmenlerden oluĢan 

koromuzun “Benim ġehrim Benim Avazım” temalı konseriyle yıl sonu etkinliğimizi tamamladık. 

      TÜBĠTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında uygulanmaya hak 

kazanan “Doğayı,  Çocuk Oyunlarını ve Tarihimi Kamerama Aldım” isimli projemizin 1. Dönem 

(25 Bilsem Öğrencisi katılımcı) faaliyetleri 18 Haziran 2018 Tarihinde baĢlamıĢtır. Eylül 2018 

tarihinde 2. Dönem (25 Kars Merkez Lise öğrencisi katılımcı), Ocak 2019 tarihinde de 3. Dönem 

(25 Türkiye geneli Bilsem Öğretmeni katılımcı) faaliyetleri gerçekleĢtirilerek tamamlanacaktır. 

Projemiz Ġlimizin ilk 4004 projesi olma özelliği taĢımakta ve gerçekleĢtirilecek faaliyetler 

sonucunda Ġlimizin kültürel öğelerini anlatan bir belgesel ortaya çıkacaktır. Kafkas Üniversitesi ve 

Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğünün ortaklığı ve destekleriyle sürdürülmekte olan projemizde 

katılımcılara hem fotoğrafçılık eğitimi hem de video programları ile ilgili eğitimler verilmektedir.  
 

MESLEK LĠSELĠLER AĠLELERLE BULUġUYOR PROJESĠ 
(ATATÜRK MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ) 

 

Atatürk Kız Meslek Ailelerle Gönül Köprüsü Kuruyor sloganı ile baĢladığımız bu projede 

okulumuzda bulunan bölümler, bölümlerinin gerektirdiği iĢleri ellerindeki tüm imkânları 

kullanarak okulumuzun bulunduğu mahalledeki bir ailemize yardımda bulunmuĢtur. Okulumuz 

bölümlerinde Yiyecek ve Ġçecek Bölümü, ailenin günlük yemek ihtiyaçlarını karĢılayarak ailemizi 

çok mutlu etmiĢtir. Güzellik ve Saç Bakımı Bölümümüz ise ailemizin saç kesimi, tırnak bakımı 

gibi kiĢisel ihtiyaçlarını gidermelerinde yardımcı olmuĢtur. Giyim ve Tasarım Bölümümüz ailenin 

örtü, kırlent gibi ihtiyaçlarını gidermiĢlerdir. Çocuk GeliĢimi Bölümü ailenin kızlarına kitaplar, 

kalemler hediye ederek küçük kızımızı çok mutlu etmiĢtir. BiliĢim Teknolojileri Bölümümüz ise 

aileye yardım alabilecekleri kurum ve kuruluĢları anlatarak ailenin daha da bilgilenmesine 

yardımcı olmuĢtur. Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize çok teĢekkür eder, böyle bir projede 

yer almaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu bilmenizi isteriz. 

Ġhtiyacı olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarına saç bakımları, saç kesimi, yüz boyama, 

drama etkinliği yapılmıĢtır. Ayrıca okuma yazma bilmeyen velilerin Halk Eğitim Merkezlerinde 

eğitim almalarına dair bilgilendirme yapılmıĢtır. 
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      Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak stratejik planlama çalıĢmaları kapsamında 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının 16/09/2013 Tarihli ve 2013/26 Sayılı 

Genelgesine göre 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanarak kurum web sitemizde yayınlanmıĢtır. 

Ayrıca ilimiz merkez okullarından plan hazırlaması gereken 79 okul da 2015-2019 Stratejik 

Planını hazırlayarak gerekli kontrol ve onay iĢlemlerinin ardından uygulanmak üzere okul/kurum 

web sitelerinde yayınlamıĢlardır. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz de 2015-2019 Stratejik 

Planlarını tamamlayarak gerekli onay iĢlemlerinin ardından uygulanmak üzere web sitelerinde 

yayınlamıĢlardır. 

Ar-Ge Birimimizce 2015-2019 Stratejik Planının 2017 Mali Yılı Performans Programı 

hazırlanarak Stratejik Planımızın izleme ve değerlendirme çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.  

  

Ayrıca Stratejik Planın güncellenmesine 

iliĢkin 21.11.2017 tarih ve 19681222 sayılı 

Bakanlığımızın yazısı doğrultusunda Orta Vadeli 

Program ve 65. Hükümet Programı ile 

Müdürlüğümüz stratejik planı arasındaki farklılıkları 

gidermek için Ġl ve Ġlçe Stratejik Planlarımız 

güncellenmiĢ olup Bakanlığımız Strateji GeliĢtirme 

BaĢkanlığına gönderilmiĢtir. 
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TÜBĠTAK 4006 BĠLĠM FUARLARI 

“TÜBĠTAK 4006 Bilim Fuarları”, 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin 

eğitim/öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular 

üzerine araĢtırma yaparak araĢtırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve 

izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluĢturmayı amaçlamaktadır.  

 

TÜBĠTAK 4006 Bilim Fuarları ile hedeflenen genel amaçlar Ģunlardır:  

 

• Bilimin ve bilimsel çalıĢmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teĢvik edilmesi,  

• Bilimin günlük hayatla iliĢkilendirilmesi,  

• AraĢtırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak 

genç bireylere kazandırılması,  

• Farklı geliĢimsel ve biliĢsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması,  

• Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaĢma konusunda yeni ortam ve olanakların 

yaratılması,  

• Öğrenciler üzerindeki yarıĢma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön 

plana çıkarılması,  

• Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eĢit katılımının 

sağlanması,  

• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalıĢmaların 

öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaĢayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır.  

 

      2017/2018 eğitim öğretim yılında Tübitak  4006 Bilim Fuarına Müdürlüğümüze bağlı 66 okul 

baĢvuruda bulunmuĢtur. 
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TÜBĠTAK 4006 BĠLĠM FUARLARI YAPAN OKULLARIMIZ 

      2017/2018 eğitim öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı 62 okulumuzda Tübitak  4006 Bilim 

Fuarları gerçekleĢtirilmiĢtir.  Fuarlarda öğrencilerimizin yapmıĢ oldukları birbirinde güzel projeler 

sergilenmiĢtir. 
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ÖRNEK PROJELER 

BİZ ANADOLUYUZ PROJESİ 

ĠçiĢleri Bakanlığı ve Kars Valiliği tarafından organize edilen “Biz Anadoluyuz Projesi” iller 

arasında kardeĢlik köprüsünün kurulması,  kardeĢlik ruhunun geliĢtirilmesi, iller arasında kültürel 

ve ortak değerlerin paylaĢılması hedefiyle hayata geçirildi.  

BİZ ANADOLUYUZ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN HAREKETLİLİK  

SIRA 
NO 

ÖĞRENCİ 
GÖNDEREN İL  

ÖĞRENCİ MİSAFİR 
EDEN İL 

TARİH 
ÖĞRENCİ 

SAYISI 
GÖREVLİ 

SAYISI 

1 KARS NEVŞEHİR 04-06/11/2017 182 10 

2 KARS 
ÇANAKKALE-

İSTANBUL 
10-14/03-2018 100 10 

3 KARS ÇANAKKALE 16-20/03/2018 5 1 

4 KARS SAKARYA 04-07/05/2018 101 7 

5 KARS MUŞ- BİTLİS 10-13/05/2018 5 1 

6 KARS İSTANBUL 27-30/05/2018 20 2 

7 KARS YALOVA 11-14/05/2018 101 7 

8 EDİRNE KARS 11-14/05/2018 104 7 
 

ĠçiĢleri Bakanlığı ve Kars Valiliği tarafından iller arasında kültürel ve ortak değerlerin 

paylaĢılması, kardeĢlik duygularının geliĢtirilmesi ve gençlerin kötü alıĢkanlıklardan uzak 

tutulması amacıyla uygulamaya konulan “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında ilimizden 

NevĢehir, Çanakkale, Ġstanbul, Sakarya, Yalova, MuĢ-Bitlis illerine toplamda 614 öğrenci 

gönderildi. Ġlimizde ise Edirne’den gelen 104 öğrenci ve 7 görevli öğretmen misafir edildi.  

Ziyarette öğrenciler, gezilen illerin tarihi ve turistik yerleri ile doğal güzellikleri hakkında 

bilgi edinerek, yeni yerler görme ve tanıma fırsatı sunan projeden duydukları memnuniyeti dile 

getirdiler. 

BĠZ ANADOLUYUZ PROJESĠ ÇANAKKKALE - ĠSTANBUL GEZĠSĠ 
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BĠZ ANADOLUYUZ PROJESĠ EDĠRNE’DEN KARS’A 
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BĠZ ANADOLUYUZ PROJESĠ ĠSTANBUL GEZĠSĠ 

 

BĠZ ANADOLUYUZ PROJESĠ MUġ-BĠTLĠS GEZĠSĠ 
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BĠZ ANADOLUYUZ PROJESĠ NEVġEHĠR GEZĠSĠ 
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BĠZ ANADOLUYUZ PROJESĠ SAKARYA GEZĠSĠ 
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BĠZ ANADOLUYUZ PROJESĠ YALOVA GEZĠSĠ 
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SARIKAMIŞ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

 
BaĢvuru Sahibi Okul/Kurum Adı: SarıkamıĢ Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  

Proje Ortakları: Helix-Helezon (Viyana)-STK 

Hibe Programı: Erasmus Plus 

Proje Adı: SarıkamıĢ Eğitim Yöneticilerinin GeliĢtirilmesi 

Proje Konusu: SarıkamıĢ’taki 5 okulun müdür ve müdür yardımcılarının yönetim ve eğitim 

kalitelerini arttırmak 

Proje Bütçesi: 17.460 Euro 

Proje BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi: 01/10/2017-30/09/2018 

GerçekleĢtirilecek Hareketlikler:  

Viyana-Avusturya  /    Mart 2018  / 10 Müdür-Müdür Yrd. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI 
ARPAÇAY'IN ZEKĠ ÇEVĠK VE AHLAKLI 

ÖĞRENCĠLERĠ ÖDÜLLENDĠRĠLĠYOR 

YÜRÜTÜCÜ KURUM ARPAÇAY ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 132.965,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor 

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

Ġlçemizin merkez ve köylerinde yaĢayan öğrencileri, bulunduğu konum itibariyle 

dezavantajlı bir bölgede yaĢamlarını sürdürüyorlar. Bu sebeple onları güdüleyecek ya da 

motivasyonlarını arttıracak sosyal faaliyetler yetersiz ve neredeyse yok denecek seviyededir. 

Bizler bu projemizle çocuklarımızı denemelerle baĢarılı ve zeki, spor müsabakalarıyla çevik, 

doğa hayvan ve çevre bilinciyle ahlaklı birer birey olarak yetiĢmelerini destekleyeceğiz. 

Projemizle gerçekleĢtirmek istediğimiz,  sözel ve sayısal zeka baĢarıları yanında farklı zeka 

tiplerine sahip çocuklarımızı da  kazanmaya çalıĢmak, yeteneklerini keĢfetmelerini sağlamaktır.      

Projemizin ilk basamağında ilçemizdeki ortaokul öğrencilerimize 2 ayda bir denemeler 

uygulanacak, ilk 3'e girerek baĢarı gösteren öğrencilerimizi tablet ve kırtasiye malzemeleriyle 

ödüllendirilecektir. Denemeler sonunda sınavlarımıza katılan 200 öğrencimizi sinemayla 

buluĢturacağız. Ardından 2. dönemin baĢı itibariyle futbol, voleybol, atletizm ve masa tenisi 

turnuvalarımız baĢlayacaktır. YaklaĢık 4 ay sürecek turnuvalar sonucunda branĢ bazında 

dereceye giren 150 civarında öğrencilerimizi kupa, madalya ve tüm katılımcıları SarıkamıĢ 

pikniği ile ödüllendireceğiz. Projemizin ahlak kısmında ise doğa hayvan çevre ve merhamet 

duygusunu aĢılamak amacıyla okullarımızdan bu alanda öğrencilerimize bir pano 

hazırlatmalarını isteyerek güzel fikirler çıkaran ve düzenleyeceğimiz Ģiir, resim, kompozisyon 

yarıĢmalarında dereceye giren çocuklarımıza tablet ve ardından ilçemizde bulunan Kuyucuk 

Gölü kenarında bilir bir kiĢiyle kuĢ gözlemi yaptırılarak ardından doğa yürüyüĢü etkinliği 

uygulanacaktır. Tüm bu çalıĢmalarımız sonucunda bir komisyon oluĢturularak sınavlarda 

ilçemizi baĢarıya taĢımıĢ ve yapılan etkinliklerde 1.lik elde etmiĢ 35 öğrencimizi  Erzurum-

Sivas-Amasya-Ankara-Antalya gezisi ile ödüllendireceğiz. Erzurum-Sivas-Amasya-Ankara 

illerinde çocuklarımıza milli mücadele ruhunu aĢılarken Antalya ilinde çocuklarımızı doğa 

sporlarıyla buluĢturacağız. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI BĠLGĠ  DOLU  9  SANDIK 

YÜRÜTÜCÜ KURUM SELĠM ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 130.260,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor 

SÜRESĠ 9 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

 

TRA2 Bölgesinde olan Kars Ġlimizde Ġlköğretimin zorunlu hale gelmesi ve taĢımalı eğitim 

olanaklarının iyileĢtirilmesi ile ilköğretim alanında okullaĢma oranı %94,23’tür. Selim Ġlçemizde 

taĢımalı eğitim kapsamında 22 köyden 9 taĢıma bölgesindeki (Benliahmet, Cumhuriyet 

Ġlköğretim, Karahamza, BölükbaĢ, Eskigazi, Koyunyurdu, Beyköy, Kırkpınar, Selim Ġmam-

Hatip Ortaokulu)  ilköğretim kurumlarında 485kız, 568 erkek olmak toplam 1053 öğrenci 

öğrenim görmektedir. 

Ġlçemiz taĢıma merkezi okullarımıza taĢımalı gelen öğrencilerin çeĢitli nedenlerden dolayı 

ders dıĢı etkinliklere (sanatsal, kültürel, sportif faaliyetler vb.) katılamamasıyla bireysel ve 

sosyal anlamda kendilerini ifade etmede zorlandıkları görülmüĢtür. 

Projemiz, çeĢitli nedenlerden dolayı sosyal dıĢlanmaya maruz kalabilecek öğrencileri de 

kapsayacak Ģekilde 9 taĢıma bölgesindeki öğrenim gören tüm öğrencilerimiz ile velilerinin 

toplumsal bütünleĢmenin sağlanması amacıyla okullarımızda zengin bir kütüphane 

oluĢturulacak, Çocuklara götürülen hizmetin kalitesini yükseltmek hedefiyle, taĢınan 

öğrencilerin okula uyumlarını güçlendirmek için oluĢturulan kütüphanenin ders dıĢı zamanlarda 

ailelerinde okullarımızdan etkin bir Ģekilde faydalanmalarını sağlayacak; spor(voleybol, futbol, 

badminton, atletizm)  ve güzel sanatlar( el sanatları) kursları düzenlenecek. 

Ayrıca kütüphanelerde ders dıĢı hafta içi ve hafta sonu zamanlarda özellikle kadınlara 

yönelik okuma-yazma kursları düzenlenecek, okuma kampanyası ile sözel becerilerin geliĢmesi 

sağlanacak. 

Projemizdeki kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla dezavantajlı çocukların, 

gençlerin ve kadınların sosyal hayatın gerekliliklerine uyumu artacak, kendilerini daha iyi ifade 

etmelerine olanak sağlanacaktır. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI ENGELSĠZ YAġAM MERKEZĠ 

YÜRÜTÜCÜ KURUM KAĞIZMAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 124.810,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Sosyal Ġçerme 

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

 

Merkez ve köyleriyle birlikte yaklaĢık 46 bin nüfusa sahip Kağızman ilçemizde genç 

nüfusun fazlalığı, 20’li yaĢlara varmadan ekonomik özgürlük sağlamadan yapılan evlilikler, 

evlenen çiftin anne-babanın yanında yaĢamak zorunda kalması ve bazı çiftlerin engelli çocuklara 

sahip olmaları gibi nedenlerle boĢanmaların da artması hayatlarını daha da zorlaĢtırmaktadır.  

Ġlçemizdeki asıl sorun engelli çocuğa sahip olmak değil engelli çocukla nasıl yaĢanacağının 

bilinmemesi ve engelli çocuklara sahip olan çiftlerimizin bilinçlenecekleri, destek alabilecekleri 

bir merkezin olmamasıdır. Ġlçemizin bu sorunu için engelli bireylerin eğitim öğretim görüp 

nitelikli zaman geçireceği, engelli bireyler eğitilirken ailelerinin bilinçlenip destekleneceği ve 

hazırlayacağımız planla haftanın belirli gün ve saatlerinde aileler çocuklarını merkezimize 

bırakarak rahat bir nefes almaları ve hafta boyu yaĢadıkları stresi az da olsa atmaları 

sağlanacaktır. Bu merkezde; ailelere sahip oldukları engelli bireyin; engelinin türü, özellikleri, 

engelli bireyle nasıl iletiĢim kuracakları, engelli bireyin eğitimi, ailelerin karĢılaĢabileceği 

güçlükler ve nasıl bir yaklaĢım izleyeceği, engelli bireye sahip olmanın yarattığı travmatik 

durumla baĢ etme, engelli bireylerin ve ailelerinin hakları konularında bilinçlendirilecektir. 

Bunun yanı sıra evlilik yaĢına gelmiĢ, evlilik sürecinde olan ya da yeni evli çiftlerimize aile içi 

iletiĢim, sağlıklı ve huzurlu aile olabilme, çocuk sahibi olma sürecinde dikkat edilecek noktalar, 

çocuk yetiĢtirme gibi konularda bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitimler almalarına imkân 

sağlanacaktır. Ayrıca engelli bireylerin ve ailelerinin diğer bireyler ve aileler tarafından kabul 

görmesi, doğru bilinen yanlıĢların düzeltilmesi, engelli birey ve ailesinin toplumla kaynaĢması 

için engelli bireylere sahip olmayan ailelere de çeĢitli etkinlikler, aile eğitim programları 

seminerlerle merkezle bağlantı kurmaları ve çalıĢmalara destek vermeleri sağlanacaktır. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI 
GEÇMĠġĠNĠ VE SANATINI UNUTMA GELECEĞE 

GÜVENLE BAK 

YÜRÜTÜCÜ KURUM SUSUZ ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 108.706,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Ġstihdam  

SÜRESĠ 12AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

 

TÜĠK verilerine göre Ġlçemiz toplam nüfusu bir önceki sayım sonuçlarına göre yaklaĢık 

2000 kiĢi azalmıĢtır. Ġlçeden göçün engellenmesi, aile ekonomisini güçlendirmek, yaĢam 

standardını artırmak, ilimiz ve bölgemiz turizmine katkı sağlamak amacıyla çeĢitli alanlarda 

üretimin artırılması, desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, geçmiĢ yıllarda ilçemizde ve 

bölgemizde üretimi yapılan Yün Halı Dokumacılığı ve Arı YetiĢtiriciliğinin canlandırılması 

hedeflenmektedir.   

Geleneksel el sanatlarımızdan olan Yün Halı Dokumacılığının zaman içinde unutulmasını 

önlemek ve yeniden aile ekonomisine katkı sağlaması amacıyla turizme yönelik hediyelik halı 

dokumacılığı 20 kursiyere öğretilecek, proje tamamlandıktan sonra bireysel olarak ve atölyede 

üretime devam edilerek katılımcıların gelir elde etmelerine imkan sağlanacaktır. 

Ġnsan beslenmesinde ve aile ekonomisinde önemli bir yere sahip olan bal üretimini artırmak 

ve Arı YetiĢtiriciliğini geliĢtirmek üzere 12 kursiyere eğitim verilecek, eğitimlerde kullanılan 5 

er adet arı ile üretime devam etmeleri sağlanacaktır.  

Eğitimlere katılan 32 kursiyer bireysel ve ortak üretimler yaparak 32 ailenin ekonomisine 

direk etki sağlarken dolaylı olarak ilçe ve il ekonomisine de katkı sağlaması da 

hedeflenmektedir.  

300 kiĢiye 'Geleneklerimiz, değerlerimiz ve aile yapısına etkileri ' temalı panel/seminer 

verilerek toplumsal dayanıĢma bilinci oluĢturulacak. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI GELECEĞĠMĠZĠN UMUTLARI 

YÜRÜTÜCÜ  KURUM KARS ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 254.650,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / SOSYAL ĠÇERME 

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

 

         Çocukların geliĢiminde ve sosyalleĢmesinde okul öncesi eğitimin artan önemi 

günümüzde yaygın olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen ilimiz köylerinde ve 

kırsalında yaĢayan ailelerimizde okul öncesi eğitimin gerekliliği konusunda bilgi ve bilinç 

zayıftır. Ayrıca köylerimizde sosyo-ekonomik düzeydeki düĢüklük daha fazla olduğu 

için, köylerde ve kentin kırsalında yaĢayan öğrencilerimiz ve çocuklarımız eğitimde eĢit 

olanaklara sahip değillerdir. Çocuklarımızın ruhsal geliĢimlerinde önemli rol oynayan ve 

ileriki yaĢamlarında baĢarılarına önemli oranda etki edecek ana sınıflarımız donanım 

açısından eksik ve yetersizdir. Öncelikli hedefimiz düzenlenecek konferanslar ile okul 

öncesi eğitimin önemini proje kapsamında yer alacak köy halkına anlatmak ve bu bilinci 

yaygınlaĢtırmaktır. Projemiz ile Sosyal Destek Programının Eğitimde Fırsat EĢitliği 

Sağlama önceliği kapsamında kent kırsalında ve köylerinde bulunan,  dezavantajlı ve 

sosyo-ekonomik düzeyi düĢük bölgelerde yer alan 10 okulumuzun okul öncesi sınıflarına 

oyuncak, eğitim materyali ve donanım kazandırarak her çocuğun hakkı olan uygun 

geliĢim ortamları oluĢturulacaktır. Böylece bu bölgelerde bulunan çocuklarımız da 

kentlerde daha iyi ve daha fazla donanımlı ilköğretim okullarına giden akranları gibi okul 

öncesi eğitimi alabileceklerdir. Bu proje sayesinde oluĢturulacak donanımlı sınıflar 

vasıtasıyla toplamda yaklaĢık 250 öğrencinin geliĢmiĢlik seviyeleri arttırılacak ve 

yaklaĢık 500 ailede okul öncesi eğitiminde bir farkındalık oluĢturulacaktır. Dolayısıyla 

okul öncesi eğitimde okullaĢma oranının artmasına katkıda bulunulacaktır. Projenin son 

ayında Ġl Kültür Müdürlüğünde proje kapsamındaki anasınıfı öğrencilerimizin yer alacağı 

müzik ve Ģiir dinletisi düzenlenecektir. Proje bitiminde proje çıktıları kamuoyuyla 

paylaĢılacaktır. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI GELĠYORUZ ġARTLARIMIZ EġĠT 

YÜRÜTÜCÜ KURUM SELĠM ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 212.350,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Sosyal Ġçerme 

SÜRESĠ 10 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

 

TRA2 bölgesinde Kars'ta ilköğretim alanında okullaĢma oranı %94,23'tür. Kars'ta genel lise 

ve meslek lisesi okullaĢma oranları incelendiğinde, ortaöğretim okullaĢma oranı %,64,57’dir. 

Kars Selim Ġlçesinde 2812’si erkek, 2684’ü kız olmak üzere toplam 5496 öğrenci öğrenim 

görmektedir. Selim merkez ve bağlı köylerinde hafta sonları  23 kurs merkezinde MEB 

Destekleme ve YetiĢtirme Kursları açılmaktadır. Ġlköğretim taĢımalı eğitim kapsamında, 

Selim'in 22 köyünde toplam 268 öğrenci 9 taĢıma bölgesi okullarda öğrenim görmekte, bu 

bölgede hafta sonu açılan MEB Destekleme Kurslarına bu öğrenciler katılamamaktadır 

Destekleme kurslarına taĢımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin hafta sonu kurs 

merkezlerine ulaĢım sıkıntılarından dolayı kurslara katılamamalarından dolayı eğitimde fırsat 

eĢitliğinden mahrum kalmaktadırlar. Özellikle kız çocuklarının ilgi, istidat ve kabiliyetleri 

yönünden yetiĢtirilerek hayata ve üst öğrenime hazırlamalarında akranlarından geride 

kalmaktadırlar. 

Projemiz ile; 

•  Özellikle kız çocuklarına götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal 

bütünleĢmenin sağlanması amacıyla, taĢımalı eğitim kapsamındaki 22 Köyde öğrenim gören 

ilköğretim 6.7.8. sınıflarda dezavantajlı durumdaki 160 kız öğrencinin ulaĢımlarının ve 

iaĢelerinin karĢılanarak destekleme kurslarına katılımı sağlanacak.  

•Kitap okuma etkinlikleri ile sözel yetenekleri geliĢecek, merkezi sınavlar öncesinde yemek 

ve sinema programları ile motivasyonları artacak. 

 •Öğrencilere mesleki ve eğitsel rehberlik  kapsamındaki ek çalıĢmalar ile ilgi, istidat ve 

kabiliyetlerini geliĢtirerek gerekli bilgi, beceri ve davranıĢlar kazandırmak suretiyle daha iyi bir 

üst öğrenime geçiĢleri sağlanacak. 

  •ÇeĢitli nedenlerden dolayı dezavantajlı 180 öğrenciye eğitimde fırsat eĢitliği sağlanacak.  

•Akademik baĢarının elde edilmesiyle velilerin özellikle kız çocuklarını ortaöğretime 

devamı sağlanacak.  Ġlçemizdeki ortaöğretimde okullaĢma oranında %5'lik artıĢ gerçekleĢecektir. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI MUTLU ÇOCUKLAR UMUTLU YARINLAR 

YÜRÜTÜCÜ KURUM SUSUZ ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 129.600,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor 

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

 

           Projemiz Susuz Ġlçemizde toplam 4 köyde uygulanacaktır. Projenin amacı oyun alanı 

bulunmayan köylerimizde çocuklar için oyun alanı oluĢturmaktır. Oyun döneminin çocukların, 

psikomotor, sosyal ve hatta biliĢsel geliĢiminde çok önemli rol oynadığı bilinmektedir. 

Köylerimizde doğal oyun alanında bulunan çocuklarımıza oyun parkları da sunarak geliĢimleri 

açısından daha fazla uyaranlarla geliĢimlerine katkıda bulunmak temel hedeflerimiz arasındadır. 

Bununla beraber çocuklarımızı sağlam bir gelecek için ruh sağlığı, beden sağlığı güçlü bireyler 

olarak yetiĢtirmeyi hedeflemekteyiz. Köyde yaĢayan çocukların oyun imkânları ve sosyal 

çevreleri kısıtlıdır. Yapmayı planladığımız oyun parkları ile hem çocuklara oyun alanları 

oluĢturmuĢ hem de kendileri ve ailelerinin sosyalleĢebilecekleri ortamlar sunmuĢ olacağız. 

Projemizde yapacağımız parklar 400 çocuğa ulaĢacaktır. Proje ile 4 köye çocuk oyun grubu 

kazandırılması ve çevre düzenlemelerinin yapılması planlanmıĢtır. Oyun grubunun yaptırılacağı 

köy seçilirken dikkat edilecek en önemli husus geçmiĢte oyun parklarının yapılmadığı 4 köyün 

seçilmesidir.  Projede hedef çocuklarda sosyalleĢmeyi sağlamak, parkta oyun oynamanın verdiği 

mutluluğu tattırmaktır. Proje kapsamında yapılacak bir diğer etkinlik ise okul düzeyinde 

dezavantajlı çocukların yüzme sporu ile tanıĢtırılması ve serbest stil yüzmeyi öğrenmesidir. Bu 

amaçla 4 köy kapsamında 60 öğrenci Ģehir merkezine taĢıma ile Gençlik Spor Ġl Müdürlüğünün 

kapalı spor salonunda yüzme kursuna alınacaklardır. Proje sonunda 4 köyde baĢarılı ve 

dezavantajlı olan 60 öğrencinin ise Karadeniz gezisine katılarak ülkemizi tanımalarına olanak 

sağlanacaktır. Yapılan proje ile gençlerin pilot köylerde sosyal ve kültürel anlamda geliĢmeleri 

hedeflenmektedir. Yapılan park alanından tüm köy halkının faydalanması amaçlanmaktadır. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI SAĞLAM KAFA, SAĞLAM VÜCUTTA BULUNUR 

YÜRÜTÜCÜ KURUM KARS ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 281.150,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor 

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

 

Ġlimizde yapılan sportif turnuvalara yeterli katılımın sağlanamadığı, özellikle ortaöğretim 

çağına gelen öğrencilerimiz arasında çok az sayıda sporcu olduğu gözlenmektedir. Bunun temel 

sebeplerinden biri de çocuklarımızın sporla ve spor aletleriyle çok geç tanıĢmıĢ olmasıdır. 

Yapılan keĢifler neticesinde birçok okulumuzda öğrencilerin spor yapabilmeleri için gerekli 

donanımın olmadığı anlaĢılmıĢtır. Bu araĢtırmalar neticesinde projemiz ile 15 okulumuza 

basketbol potaları, voleybol direkleri, futbol kaleleri ve çeĢitli spor malzemeleri (basketbol, 

voleybol, futbol, masa tenisi, hentbol, badminton, satranç, vs. branĢlar) kazandırmayı ve 

voleybol, basketbol ve futbol kursları açmayı hedeflemekteyiz. Böylece merkezdeki ve merkeze 

bağlı köylerimizin hemen hemen tamamında spor alanı ihtiyacını gidermeyi, bu okullarda 

öğrenim gören öğrencilerimizin spor yaparak güzel zaman geçirmelerini, kötü alıĢkanlıklardan 

uzak durmalarını sağlamayı ve eğitimlerini desteklemeyi, yine bu okulların bulunduğu 

bölgelerde bulunan örgün eğitim dıĢında kalan gençlerin de spor yapmalarını sağlamayı 

planlamaktayız. Daha sonra bu çalıĢmaların yapıldığı okullar arasında futbol, voleybol ve 

basketbol turnuvaları düzenlenerek öğrencilerin kaynaĢmaları ve çeĢitli hediyelerle 

ödüllendirilmeleri sağlanacaktır. Her okulda isteği doğrultusunda 1 branĢta kurs açılacaktır. 

Toplamda 5 adet futbol, 5 adet voleybol ve 5 adet basketbol kursu açılacaktır. Bu sayede 

toplumsal bütünleĢmenin sağlanmasına katkıda bulunulmuĢ olunacaktır. Risk altındaki 

çocuklarımızın sportif faaliyetler ile kötü alıĢkanlıklar edinilmesinin önüne geçilecektir. Proje 

bitiminde proje çıktıları kamuoyu ile paylaĢılacaktır. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI SAHNE ZAMANI 

YÜRÜTÜCÜ  KURUM KARS ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 240.500,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor 

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

 

Çocukların geliĢiminde ve sosyalleĢmesinde okul öncesi eğitimin artan önemi günümüzde 

yaygın olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen ilimiz köylerinde ve kırsalında yaĢayan 

ailelerimizde okul öncesi eğitimin gerekliliği konusunda bilgi ve bilinç zayıftır. Ayrıca 

köylerimizde sosyo-ekonomik düzeydeki düĢüklük daha fazla olduğu için, köylerde ve kentin 

kırsalında yaĢayan öğrencilerimiz ve çocuklarımız eğitimde eĢit olanaklara sahip değillerdir. 

Çocuklarımızın ruhsal geliĢimlerinde önemli rol oynayan ve ileriki yaĢamlarında baĢarılarına 

önemli oranda etki edecek ana sınıflarımız donanım açısından eksik ve yetersizdir. Öncelikli 

hedefimiz düzenlenecek konferanslar ile okul öncesi eğitimin önemini proje kapsamında yer 

alacak köy halkına anlatmak ve bu bilinci yaygınlaĢtırmaktır. Projemiz ile Sosyal Destek 

Programının Eğitimde Fırsat EĢitliği Sağlama önceliği kapsamında kent kırsalında ve köylerinde 

bulunan,  dezavantajlı ve sosyo-ekonomik düzeyi düĢük bölgelerde yer alan 10 okulumuzun 

okul öncesi sınıflarına oyuncak, eğitim materyali ve donanım kazandırarak her çocuğun hakkı 

olan uygun geliĢim ortamları oluĢturulacaktır. Böylece bu bölgelerde bulunan çocuklarımız da 

kentlerde daha iyi ve daha fazla donanımlı ilköğretim okullarına giden akranları gibi okul öncesi 

eğitimi alabileceklerdir. Bu proje sayesinde oluĢturulacak donanımlı sınıflar vasıtasıyla 

toplamda yaklaĢık 250 öğrencinin geliĢmiĢlik seviyeleri arttırılacak ve yaklaĢık 500 ailede okul 

öncesi eğitiminde bir farkındalık oluĢturulacaktır. Dolayısıyla okul öncesi eğitimde okullaĢma 

oranının artmasına katkıda bulunulacaktır. Projenin son ayında Ġl Kültür Müdürlüğünde proje 

kapsamındaki anasınıfı öğrencilerimizin yer alacağı müzik ve Ģiir dinletisi düzenlenecektir. 

Proje bitiminde proje çıktıları kamuoyuyla paylaĢılacaktır. 
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Avrupa’daki okullar için oluĢturulmuĢ bir topluluk olan eTwinning iletiĢim kurmak, 

iĢbirliği yapmak, projeler geliĢtirmek ve paylaĢmak için Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullara 

yönelik bir platform sunmaktadır. 

eTwinning, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve 

hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını 

kolaylaĢtırarak Avrupa´da okul iĢbirliğini teĢvik etmektedir. eTwinning Portalı 

(www.etwinning.net) ana toplanma noktası ve çalıĢma alanıdır. Yirmi beĢ dilde mevcut olan 

eTwinning Portalının bugün yaklaĢık olarak 230.000 bireysel üyesi bulunmaktadır. Portal, 

öğretmenlerin ortak bulması, proje oluĢturma, fikirlerini paylaĢması, en iyi uygulama alıĢveriĢinde 

bulunması ve eTwinning platformunda bulunan çeĢitli özelleĢtirilmiĢ araçları kullanarak hemen 

birlikte çalıĢmaya baĢlaması için çevrimiçi araçlar sağlamaktadır. 

 

OKUMAK YAġAMAKTIR – I’M READĠNG – I’M LĠVĠNG  

İl: Kars 
İlçe: Sarıkamış 
Okul: Uzungazi İlkokulu 
Proje Yürütücüsü: Gülşen KILIÇ- Okul Müdürü 
 

Kuruculuğunu Fransa ve Rize Çayeli Ġshakoğlu Ġlkokulunun yaptığı Ulusal ve Uluslararası 

E twinning “Okumak YaĢamaktır” projesinde 81 il ve 17 Avrupa ülkesinden ortaklar 

bulunmaktadır. Projede Kars Ġlini temsil etmek üzere Kars SarıkamıĢ Uzungazi Ġlkokulu 

öğrencileriyle katılmıĢtır. Projeyi  Uzungazi Ġlkokulu  Müdürü GülĢen KILIÇ  yürütmektedir.    

Proje 6 -11 yaĢ grubunu kapsamaktadır. Projede her il ve ülke kendine ait bir slogan 

oluĢturacaktır. Bu slogan eĢliğinde  her il ve Avrupa ülkeleri kendi yerlerini temsil eden tarihi, 

kültürel, doğal güzelliklerin bulunduğu mekanlarda kitap okuma etkinliği gerçekleĢtirecek ve 

sloganını seslendirecektir. Bu belirlenen mekanlarda ayrıca profesyonel çekimler yapılacaktır. 

Projenin amacı kitap okuma bilincini çocuklara aĢılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini 

çekmek, dünyaya mesaj vermektir. Bu kapsamda tüm il ve ortak Avrupa ülkeleriyle ortak bir 

havuz oluĢturulmuĢtur. Tüm yapılan fotoğraf çekimleri bu ortak havuzda toplanacaktır.Proje 

sonunda havuzda toplanan tüm Ġl ve Avrupa ülkelerinin fotoğraflarıyla 28 Mayıs 2018 tarihinde eĢ 

zamanlı bir organizasyonla fotoğraf sergisi açılacaktır. Böylece kitap okuma bilinciyle beraber her 

ilin ve Avrupa ülkelerinin tarihi, kültürel, doğal mekânları tüm dünyada tanıtılacaktır. Kars 

SarıkamıĢ Uzungazi Ġlkokulu sloganını “Okumadığın gün karanlıktasın!” olarak belirlemiĢtir. 

Çekimlerini ve kitap okuma etkinliğini Kars Ani Örenyeri, Kars Kalesi, 12 Havariler Kilisesi, 

Fethiye Cami, SarıkamıĢ Katerina KöĢkü, SarıkamıĢ ġehitliği, Cer Atölyeri ve, Sarıçam 

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/tr/pub/index.htm
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ormanlarında yapmıĢtır. Bu proje kapsamında ayrıca Kars ilimiz ve SarıkamıĢ ilçemizin doğal, 

kültürel, tarihi mekanları en güzel Ģekilde uluslararası platformda tanıtılacaktır.  

HEDEFLER 

1.Dünyada kitap okumaya dikkat çekmek 

2.Okuma sevgisi ile kültürel tanıtımı birleĢtirmek. 

3.Öğrencilerin analitik düĢünen, düĢündüğünü doğru ve açık bir Ģekilde ifade eden algılama gücü 

yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayan ve tartıĢan, doğuların çeĢitli bakıĢ açılarıyla ortaya 

çıkacağını kavramıĢ, güzellik duygusu ve estetik anlayıĢı geliĢmiĢ, kültürlü, milli ve manevi 

değerlere sahip, yüksek karakterli bireyler olarak yetiĢtirilmesine katkı sağlamak, 

4.Kitap okuma alıĢkanlığı kazandırılmıĢ bir toplum oluĢturmak, 

5.Kitap okuma sayesinde düĢünce eğitimini desteklemek, böylece akıcı konuĢma etkili 

yazma,yorumlama gibi becerileri geliĢtirmek. 
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I WILL PLAY IF YOU TELL – ANLATIRSAN OYNARIM  
 

Ġl: Kars 

Ġlçe: SarıkamıĢ 

Okul: Uzungazi Ġlkokulu 

 Bu proje, oyunları baĢkaları tarafından video yoluyla söyleyerek bir oyun oynamaya 

istekli bir öğrenci ile baĢlar. Sonra, videonun sonunda, sloganımızı söyleyerek "ben oynayacağım, 

eğer söyleyeceksin" oyuna yeni baĢlıyor. Oyun sürecini oynuyorum. Ardından bir aday okul 

oyunu oynamaya baĢlar. Bu aĢamada, resimleri / videoları (dilediğiniz gibi) çekmek ve yüklemek 

önemlidir. Ġkiz boĢluk ve bu süreç böyle devam edecek. Geleneksel veya kültürel oyun kaydı da 

dahil olmak üzere bir video göndermek de önemlidir. “Ben oynayacağım, söyleyeceksin” 

projesine katılmayı kabul eden her okul, diğerlerinin söylediği tüm oyunları oynamalıdır. 

Amacımız insanları anlatarak bağlamak. Kültür oyunlarını oynuyorum ve huzurlu bir atmosfer 

yaratıyorum. 

HEDEFLERĠ : 

-Geleneksel ve farklı bölgelerde bilinmeyen oyunların tekrar gündeme gelmesi/ canlanması 

-Farklı coğrafyalarda yaĢayan çocuklar için anlamlı bir ortak bağın kurulması 

-Öğrencilerin dil ve sosyal alan baĢta olmak üzere tüm geliĢim alanlarına katkı sağlamak 

-Sevdiği oyunları hiç tanımadığı yaĢıtlarıyla paylaĢması sonucunda paylaĢım duygusunun 

geliĢmesi 

-Öğrencilerin hem anlatıp hem de uygulaması tam olarak onların aktif katılımlarını sağlamaktadır. 

BEKLENEN SONUÇLAR: 

-Öğrencilerin farklı kültür ve diller ile iletiĢim kurması 

- UnutulmuĢ kültürel oyunların tekrar canlanması 

 -Öğrencilerin özgüven duygusunun geliĢtirilmesi 
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ĠLĠMĠZDE UMRE HEDĠYELĠ YARIġMANIN ÖDÜL TÖRENĠ YAPILDI 

 

Kars Anadolu Ġmam Hatip Lisesinde Ġstanbul Sancaktepe Ġmam Hatip Mezun ve 

Mensupları Derneği (SĠMMDER) tarafından ödül töreni düzenlendi. 

 

Ġstanbul Sancaktepe Ġmam Hatip Mezun ve Mensupları Derneği tarafından yaklaĢık 2 ay 

önce duyurusu yapılan “Umre" hediyeli yarıĢmanın ödül töreni bugün Kars Anadolu Ġmam Hatip 

Lisesi Çok Amaçlı Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda yapıldı. Kars Milli Eğitim Müdürü 

Gökhan ALTUN, Ġl Müftüsü Mehmet GENÇ, ÖNDER Kars Ġl BaĢkanı Doğan YILDIZ, 

SĠMMDER Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan ġĠMġEK ve Muktedir BOZDAĞ, Ġmam Hatip Liseleri 

Müdürü Abdullah ARAS, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda yarıĢmada dereceye 

giren öğrencilere ödülleri verildi. Toplamda 5 öğrenciye Umre, 10 öğrenciye Ġstanbul gezisi, 2 

öğrenciye telefon ve 2 öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi. 

https://kars.meb.gov.tr/www/umre-hediyeli-yarismanin-odul-toreni-yapildi/icerik/1777
https://kars.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_05/10091902_6.jpg
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ĠLĠMĠZDE 15 TEMMUZ PROGRAMI YAPILDI 

Milli Eğitim Bakanlığının yazısı ekindeki 15 Temmuz programı takvimi doğrultusunda 

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı baĢından sene sonuna kadar, ilimizdeki tüm ilkokul, ortaokul ve 

lise öğrencileri arası resim, Ģiir, afiĢ, kompozisyon, deneme yarıĢmaları sonuncunda dereceye 

giren öğrenciler ve öğretmenlerin kaleminden 15 Temmuz deneme yarıĢması sonucunda dereceye 

giren öğretmenler 23.05.2018 tarihinde Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda 

yapılan programda ödülleri verilmiĢtir. 
 

 

 

 

 

 

https://kars.meb.gov.tr/www/15-temmuz-programi-yapildi/icerik/1782
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ĠLĠMĠZDE KUDÜS’Ü ANLAMAK VE ANLATMAK PROGRAMI DÜZENLENDĠ 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak 

Programı Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzendi. 

 
 

Programa Ġl Milli Eğitim Müdürü Gökhan ALTUN, Ġl Müdürleri, Milli Eğitim ġube 

Müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan program saygı duruĢu ve 

Ġstiklal MarĢının okunmasıyla baĢladı. Kafkas Üniversitesinden Doç. Dr. Alpaslan KARTAL’ın 

konuĢması ile program devam etti. 

Daha sonra Kudüs konulu mektup ve Ģiirlerin okunmasının ardından Kudüs’ü konu alan 

tiyatro oyunu oynandı.“Kudüs’e Mektup” konulu mektup yazma ve “Kudüs” konulu maket 

yarıĢmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildikten sonra, Günümüzde Kudüs konulu 

fotoğraf sergisinin açılıĢı yapıldı. 

 

 

https://kars.meb.gov.tr/www/kudusu-anlamak-ve-anlatmak-programi-duzenlendi/icerik/1776
https://kars.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_05/08155551_8.jpg
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ĠLĠMĠZDE KADINA YÖNELĠK ġĠDDETLE MÜCADELE, ERKEN YAġTA VE ZORLA 
EVLĠLĠK, TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠ SEMĠNERĠ VERĠLDĠ 

2018 yılında yürürlüğe giren Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Kars Ġl Eylem Planı 

kapsamında; Okul Müdür Yardımcılarımıza ve Okul Müdürlerimize Aile ve Sosyal Politikalar Ġl 

Müdürlüğü uzmanları tarafından "Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele, Erken YaĢta ve Zorla 

Evlilik, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği" konularda eğitim semineri verilmiĢtir. 

 

ĠLĠMĠZDE 12 MART ĠSTĠKLAL MARġI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKĠF ERSOY’U 
ANMA GÜNÜ PROGRAMI YAPILDI  

Ġlimizde “Ġstiklal MarĢı’nın Kabulünün 97. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma 

Günü” dolayısıyla program düzenlendi. 

 

 

https://kars.meb.gov.tr/www/12-mart-istiklal-marsinin-kabulu-ve-mehmet-akif-ersoyu-anma-gunu-programi-yapildi/icerik/1762
https://kars.meb.gov.tr/www/12-mart-istiklal-marsinin-kabulu-ve-mehmet-akif-ersoyu-anma-gunu-programi-yapildi/icerik/1762
https://kars.meb.gov.tr/www/12-mart-istiklal-marsinin-kabulu-ve-mehmet-akif-ersoyu-anma-gunu-programi-yapildi/icerik/1762
https://kars.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_04/18143323_IMG_5920_-_Kopya.jpg
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Ġl Kültür Müdürlüğü Salonunda gerçekleĢtirilen kutlama programına Vali Rahmi DOĞAN, 

Garnizon Komutanı Tuğgenaral Turan ĠNAN, Belediye BaĢkanı Murtaza KARAÇANTA, KAÜ 

Rektörü Prof. Dr. Sami ÖZCAN, Emniyet Müdürü Ümit BĠTĠRĠK, Ġl Milli Eğitim Müdürü 

Gökhan ALTUN  ile daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı’nın okunmasıyla baĢlayan programda sırasıyla Mehmet Akif 

ve Gençlik konulu slâyt gösterisi, Mehmet Akif’in edebi yönü, Akif’in hayatı canlandırıldı. 

Ġlimiz Valisi Rahmi DOĞAN, millet olarak Ġstiklal MarĢı´nın ruhunu ve onu yazan Mehmet 

Akif´in ideallerini en doğru biçimde anlamak, yaĢamak ve gelecek nesillerimize en güzel Ģekilde 

anlatmak olduğunu belirtti. 

Rahmi DOĞAN, “Bugün, aziz milletimizin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını 

destanlaĢtıran, Milli Mücadele döneminin manevi havasını her mısrasın da yansıtan Ġstiklal 

MarĢ’ımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 97. yıl dönümü. Türk Milletini ortak 

düĢünce ve değerler düzleminde buluĢturan bu eĢsiz eser; Türk tarihinin, kültürünün, vicdanının, 

milletimizin hür ve gür sesinin Mehmet Akif Ersoy’un ruh süzgecinden geçerek eĢsiz bir Ģahesere 

dönüĢtüğü, O’nun kaleminden Türk Milleti´nin dünyaya bildirisi ve bağımsızlığının tescilidir” 

dedi. 

 

Ġstiklal MarĢı’nın Kabulünün 97. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü 

Programı nedeniyle düzenlenen kompozisyon, Ģiir, resim ve Ġstiklal MarĢı’nı ezbere en güzel 

okuma yarıĢmalarında birinci olan öğrenciler tek tek sahne aldı. Öğrencilerin okudukları Ġstiklal 

MarĢı salondakileri duygulandırdı. Program öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle son buldu.  
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ĠLĠMĠZDE OKUMA YAZMA SEFERBERLĠĞĠ 

CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve eĢi Emine ERDOĞAN’ın okuma yazma 

seferberliği çağrısı üzerine ilimizde okuma yazma kursu baĢladı. Kurs ilimizde yoğun ilgi gördü. 

  
Okuma yazma seferberliği kapsamında ilimizde ders baĢı yapan binlerce kiĢi okuma yazma 

öğreniyor. 14 yaĢ ve üstü okuma yazma bilmeyen vatandaĢlar için Milli Eğitim Bakanlığının 

öncülüğünde projelendirilen eğitim programı baĢladı. CumhurbaĢkanı Recep Tayyip ERDOĞAN 

ve eĢi Emine ERDOĞAN´ın himaye ve desteğiyle hayata geçirilen projenin ilk etabında ilimizde 

231 kurs, 266 erkek 2 bin 370 kadın toplam 2 bin 636 kiĢi baĢvuru yaptı.  

Kars Valisi Rahmi DOĞAN ve eĢi Gülden Gülüzar DOĞAN, bugün Namık Kemal 

Ġlkokulunda baĢlayan kursları ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Okul giriĢinde Kars 

Milli Eğitim Müdürü Gökhan ALTUN, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yener KAYA, Halk 

Eğitim Merkezi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürü Acihan KOÇOĞLU, Namık Kemal Ġlkokulu 

Müdürü Cengiz DAYFUN tarafından karĢılanan Vali DOĞAN, mevcut devam eden iki sınıfı da 

gezerek yaĢları ortalama 30 ila 80 olan kursiyerlerle bir araya geldi. 

Vali DOĞAN Milli Eğitim Müdürümüz Gökhan ALTUN’dan  ilimiz genelinde okuma 

yazma seferberliği kapsamında baĢlayan kurslar hakkında bilgi aldı. 

Vali DOĞAN, kursiyerlerle yürütülen okuma yazma seferberliği hakkında sohbet etti. Vali 

DOĞAN kursiyerlerin 2 günlük eğitimde aldıkları ilerlemeden büyük memnuniyet duyduklarını, 

80 saatlik bu seferberlik sonunda Kars genelinde 2 bin 636 kursiyerin okuma yazma öğreneceğini 

kaydetti. 

Okuma yazmanın büyük bir nimet olduğunu belirten Vali DOĞAN ve eĢi Gülden Gülüzar 

DOĞAN daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kursta bulunan kadınların 

Kadınlar Gününü kutlayarak karanfil hediye etti. 

 

https://kars.meb.gov.tr/www/ilimizde-okuma-yazma-seferberligi/icerik/1760
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ĠLĠMĠZDE TÜRKĠYE-AZERBAYCAN KARDEġLĠĞĠ KIZILAY ANAOKULU AÇILIġI 
YAPILDI 

BaĢbakanlık himayesinde 81 ilde 81 anaokulu projesi kapsamında Türk Kızılay’ı giriĢimleri 

ile yapılan “Türkiye-Azerbaycan KardeĢliği Kızılay Anaokulu” görkemli bir törenle açıldı. 

 

Mehmetçik Ġlkokulu bahçesindeki açılıĢa BaĢbakan Binali YILDIRIM, eĢi Semiha 

YILDIRIM, Milli Eğitim Bakanı Ġsmet YILMAZ ve UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı 

Ahmet ARSLAN  telekonferans ile katıldı. 

BaĢbakan Binali YILDIRIM, törende yaptığı konuĢmasında, Türkiye´deki okul öncesi 

eğitimin son 15 yılda 4-5 kat arttığına dikkat çekti.“81 il 81 Anaokulu” projesinin sosyal 

sorumluluk projesi olduğunu belirten Yıldırım, eğitime ve insana yapılan yatırımın dünyadaki en 

anlamlı ve dönüĢü fazla olan yatırım olduğunu söyledi.“Türkiye-Azerbaycan KardeĢliği  3 

derslikli Kızılay Anaokulu” BaĢbakan YILDIRIM’ın telekonferans sistemi ile bağlanmasıyla 

açılıĢı gerçekleĢtirildi. 

AçılıĢ, Vali Rahmi DOĞAN, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin BEYRĠBEY, Belediye 

BaĢkanı Murtaza KARAÇANTA,  Azerbaycan Kars BaĢkonsolosu Nuru GULĠYEV, Kafkas 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami ÖZCAN, Milli Eğitim Müdür Vekili Osman URLUNÇ, 

Kızılay Kars ġube BaĢkanı Necati DALLI, AK Parti Ġl BaĢkanı Adem ÇALKIN, Emniyet Müdürü 

Ümit BĠTĠRĠK, Ġl Jandarma Komutanı Albay Osman KILIÇ ve davetliler tarafından yapıldı. 

 

 

https://kars.meb.gov.tr/www/turkiye-azerbaycan-kardesligi-kizilay-anaokulu-acilisi-yapildi/icerik/1750
https://kars.meb.gov.tr/www/turkiye-azerbaycan-kardesligi-kizilay-anaokulu-acilisi-yapildi/icerik/1750
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ĠLĠMĠZDE “GENÇ BĠLALLER” EZAN OKUMA YARIġMASI VE “KUR´AN´IN GENÇ 
MUHAFIZLARI” HAFIZLIK YARIġMASI YAPILDI 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü´nün imam hatip liseleri arasında 

düzenlediği "Genç Bilaller Ezan Okuma " ve "Kur´an´ın Genç Muhafızları " yarıĢmaları Kars il 

finali Digor ilçemizde yer alan Digor Anadolu Ġmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Türk 

Telekom Yatılı Bölge Ortaokulundaki konferans salonunda yapıldı. 

  

Digor Kaymakamı Sayın Mustafa GÜNGÖR´ünde katılımıyla gerçekleĢen yarıĢmamızda 

il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden, il/ilçe müftülüğünden ve diğer ilçe okullarından değerli 

misafirlerimizde yer aldı. 

“Genç Bilaller” Ezan Okuma yarıĢmasına toplam 9 öğrenci katıldı. YarıĢmanın sonuçları 

Seçici Kurul Üyelerinin oylarıyla belirlendi. Kars Anadolu Ġmam Hatip Lisesi öğrencisi 

Muhammed Ġkbal GÜL birinci, Selim Osman Bakırcı Anadolu Ġmam Hatip Lisesi öğrencisi Sedat 

YILDIZ  ikinci, Digor Anadolu Ġmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer ÖZYAKIġIR yarıĢmayı 

üçüncü olarak tamamlamıĢtır. 

“Kur´an´ın Genç Muhafızları” Hafızlık yarıĢmasına toplam 2 öğrenci katıldı. YarıĢmanın 

sonuçları Seçici Kurul Üyelerinin oylarıyla belirlendi. SarıkamıĢ Anadolu Ġmam Hatip Lisesi 

öğrencisi Emre KALELĠ birinci, Kars Ġmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Fatih 

ĠRENCĠ yarıĢmayı ikinci olarak tamamladı. 

 Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. 

  “Genç Bilaller” Ezan Okuma yarıĢmasında birinci olan Kars Anadolu Ġmam Hatip Lisesi 

öğrencisi Muhammed Ġkbal GÜL ve “Kur´an´ın Genç Muhafızları” Hafızlık  yarıĢmasında birinci 

olan SarıkamıĢ Anadolu Ġmam Hatip Lisesi öğrencisi Emre KALELĠ Ġlimizi MuĢ’ta düzenlenecek 

olan bölge finalinde temsil edecekler. 

 

https://kars.meb.gov.tr/www/genc-bilaller-ezan-okuma-yarismasi-ve-kuranin-genc-muhafizlarhafizlik-i-yarismasi-yapildi/icerik/1725
https://kars.meb.gov.tr/www/genc-bilaller-ezan-okuma-yarismasi-ve-kuranin-genc-muhafizlarhafizlik-i-yarismasi-yapildi/icerik/1725
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Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Cumhuriyet Mahallesi  

Hükümet Konağı 

KARS 

 

Telefon: 0 (474) 212 82 26  (146)    

               0 (474) 223 77 13 

Faks     : 0 (474) 212 82 29  

 

e-posta : arge36@meb.gov.tr 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adı Soyadı Görevi Görevli Olduğu 

Ekip 
E-posta 

Ali BEYAZOĞLU ġube Müdürü Birim Yöneticisi alibeyaz04@hotmail.com 

Öztürk DEMĠR ġef Birim ġefi ozturkdemir@meb.gov.tr 

Orhan TOPKAYA Öğretmen ASKE 

(SP Koord.) 

orhantopkaya3635@gmail.com 

 

Öznur ULU Öğretmen ASKE oznurulu36100@gmail.com 

Nigar GÖNÜLALAN 

ÖZTÜRK 

Öğretmen ASKE nigar23@mynet.com 

 

Sertan SEFERTAġ Öğretmen ASKE kartal3600@hotmail.com  

Kader GÜMÜġ Öğretmen  PEK fate_silver@msn.com 

Aytek ALP Bilgisayar ĠĢl. Birim ÇalıĢanı aytek_36@hotmail.com 

Olcay IĞDIR Teknisyen Birim ÇalıĢanı rehberci_53@hotmail.com 
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