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DeğiĢen ve geliĢen dünyaya ayak uydurmak hatta dünyanın bir adım ötesine geçmek için 

yapılacak en önemli Ģey eğitim öğretime verilen önemi artırmak; eğitimi bilimle, sanatla, sporla 

kuĢatarak bu eğitim anlayıĢıyla bireyler yetiĢtirmektir. 

Biz biliyoruz ki daha güçlü Türkiye için kaynağı insan olan yatırımlar yapacağız. Ancak bu 

kaynağı da güçlü, kaliteli, süreci yaĢamla iç içe olan, hayata hazırlayan bir eğitimle donatmamız 

gerekir. Her geçen gün yeni bir adım daha attığımız eğitim yolculuğunda hedefe ulaĢmak; kendini 

yenilemekle, değiĢmekle, teknolojiyi, bilimi, sanatı, sporu yakından takip ederek etkin katılımla 

mümkündür. Bu eğitim öğretim döneminde de öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz 

özverili çalıĢmalarıyla etkin katılım sağlarken bize de bunları sergilemenin gururunu yaĢamak 

düĢmüĢtür. 

AR-GE Bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen Müdürlüğümüz AR-GE Birimi 

çalıĢanlarına teĢekkür ederim. 

                                                                                                          Gökhan ALTUN 

                                                                                                      Ġl  Milli Eğitim Müdürü 
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Bir insanın hayat Ģartlarının belirlenmesinde, görgü ve terbiyesinde, günlük hayata geçirdiği 

bilgilerde en önemli etken eğitim ve öğretim olarak karĢımıza çıkmaktadır. Çağımızdaki 

teknolojik geliĢmeler kas gücü yerine beyin gücünün önemini ortaya çıkarmıĢ, bilgiye ulaĢan, 

bilgiyi yorumlayıp kullanabilen ve teknolojik geliĢmelere açık olan eğitilmiĢ insan gereksinimini 

ön plâna çıkarmıĢtır. Sürekli değiĢen ve geliĢen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim 

öğretim anlayıĢını sistematik bir Ģekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz yolları ve 

uygulanan yöntemleri en etkin Ģekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır.  

Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak en büyük amacımız yalnızca iyi eğitim almıĢ bireyler 

yetiĢtirmek değil onların girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ıĢık tutan, hayata hazır, 

hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek Ģekilde yetiĢtirilmesine yardımcı olmaktır.  

2017 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. 2018 Ocak ayında yayınlayacağımız 

bültende buluĢmak dileği ile sağlıcakla kalınız...                                                                                               
                                                                                                                                              Ali BEYAZOĞLU 

                                                                                              Milli Eğitim ġube Müdürü 
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 Kurumumuzun geliĢmesini, üstlendiği misyonu en iyi Ģekilde yerine getirmesini ve 

vizyonunu gerçekleĢtirmesini sağlayacak yeni bilgileri edinme ve o bilgileri kullanmada öncülük 

eden Ar-Ge birimimiz  4 ASKE (AraĢtırma, Stratejik  Planlama ve Kalite GeliĢtirme Ekibi), 2 

PEK (Projeler Ekibi) personeli ile çalıĢmalarımızı sürdürmektedir.  

AraĢtırma, Stratejik  Planlama ve Kalite GeliĢtirme Ekibi(ASKE),  Bakanlığımızın Stratejik 

Planı doğrultusunda 2015-2019 Stratejik Planını tamamlayarak Müdürlüğümüz web sitesinde 

yayınlamıĢtır. Ayrıca 2016 Mali Yılı Performans Programını tamamlayarak, performans 

değerlendirme çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Proje Koordinasyon Ekibi (PEK) ise Sosyal Destekleme 

Programı kapsamında projelerini sürdürmektedir. Ayrıca ERASMUS+ ve AB kaynaklı projeleri 

de devam etmektedir. 

         Projeler ve Stratejik Planlama çalıĢmaları ile ilgili detaylı bilgilere ve görsellere bültende yer 

verilmiĢtir. Müdürlüğümüz AR-GE birimi 6 kiĢi ile Projeler ve Stratejik Planlama ile ilgili 

görevlerini sürdürmektedir. 

                                                           Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü  

                                                                                                            AR-GE Birimi  
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STEM EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROJESİ 

(FAHRETTİN KİRZİOĞLU BİLİM VE SANAT MERKEZİ) 

 

SERHAT Kalkınma Ajansı'nın Teknik Destek Programına Fahrettin Kirzioğlu Bilim ve 

Sanat  Merkezi tarafından "STEM Eğitici Eğitimi" adı altında bir teknik destek projesi sunulmuĢ 

ve proje baĢarılı bulunarak uygulamaya hak kazanmıĢtır. 9-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında, 

Fahrettin Kirzioğlu Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan öğretmen ve idarecilerin tamamı, 7 

ilçeden birer alanla ilgili öğretmen ve merkez ilçeden 3 öğretmen olmak üzere toplam 20 kiĢiye 

STEM Eğitici Eğitimi verilerek sertifikalandırılmıĢtır. Kars Ġlinde görev yapan öğretmenlerin 

geliĢmiĢ dünya ülkelerinde ve ülkemizde yaygınlaĢmıĢ olan STEM eğitimi alanında bilgi beceri 

ve yeterlilikleri için ilgili alanda eğitim almaları, böylece öğretmenlerin STEM hakkında yeterli 

bilgi edinebilecekleri, ufuklarını açıcı, vizyon geliĢtirici, moral ve motivasyon kazandırıcı ve 

öğrencilerini bu alanda yasayacakları müthiĢ geleceğe donanımlı ve hazırlıklı bir Ģekilde 

yetiĢtirilmelerini sağlayacak bir eğitimin verilmesi hedeflenmiĢtir. Bu eğitim sayesinde ilimizde 

daha önce gerçekleĢtirilmemiĢ STEM eğitimi gerçekleĢtirilmiĢ ve okullarımızda TÜBĠTAK baĢta 

olmak üzere teknoloji alanında destek veren birçok hibe fonundan yararlanmak için adım atılmıĢ, 

öngörü kazanılmıĢtır. Bu kapsamda; 

 

 

 

STEM materyallerinin ilgili alan derslerinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen, Matematik, 

BiliĢim Teknolojileri ve Teknoloji Tasarım kullanım alanları ve örnek öğretim programı hakkında 

öğretmenlerimizin donanımı sağlanmıĢtır. 

 

STEM Eğitimi Hakkında Genel Bilgi STEM Eğitiminin Derslere Entegre Edilmesi 

Dünyada STEM Eğitimi Uygulamaları Hesaplamalı Düşünme 

STEM Eğitimi Materyal Tanıtımı  3D Yazıcılar ile Modelleme 

Bilimsel Bilgi ve Beceriler STEM Eğitiminde Kodlama 

5E Yaklaşımı  Robotiğe Giriş 

Proje Tabanlı Öğrenme Etkili Sunum Teknikleri 

Sorgulama Tabanlı Öğrenme STEM Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 

Modelleme STEM Atölye Uygulamaları 
 

Bağlam Temelli Öğrenme  
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BİLİNÇLİ ÇOCUKLAR BİLİNÇLİ GELECEK  PROJESİ 
(75. YIL ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE İŞ UYGULAMA MERKEZİ) 

 

          2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı baĢlarken eğitim öğretim yılı içerisinde proje üretmek ve 

uygulamak üzere okulumuz bünyesinde üç öğretmen ve iki idareciden oluĢan bir Proje Yürütme 

Ekibi oluĢturulmuĢtur. Yapılan toplantılar sonucunda zihinsel engelli öğrencilerin toplum ve 

özellikle kendi yaĢ grupları içerisindeki yeri, karĢılaĢtıkları olumsuz tutum ve davranıĢlar ve 

bunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla bir farkındalık projesi üzerine çalıĢılmasına karar 

verilmiĢtir. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli yazıĢmalar yapılarak projenin uygulanmasına 

yönelik olur yazısı alınmıĢ ve 2017 Yılı Nisan Ayının ilk haftası proje faaliyetleri uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır.                                                                      

          Projemizin uygulama aĢamasında Halit PaĢa Ġlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu ve Atatürk 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iĢbirliğine gidilerek karĢılıklı öğrenci ziyaretleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Projenin en önemli aĢaması olan bu ziyaretlerde normal geliĢim gösteren 

çocuklarla özel gereksinimli çocukların paylaĢımda bulunmaları, birbirlerini tanımaları ve özel 

gereksinimli çocuklara ön yargı ve olumsuz tutumların ortadan kaldırılması amaçlanmıĢtır. Ayrıca 

bu projenin farkındalık ile ilgili daha geniĢ kapsamlı çalıĢmalara ön ayak olabileceği yapılan 

toplantılarda sıkça dile getirilmiĢtir. Nisan ayının ilk haftası baĢlayan bu ziyaretler mayıs ayının 

ilk haftasına kadar sürmüĢtür. Proje çalıĢmaları kapsamındaki ilk ziyaret Halit PaĢa Ġlkokulu 

öğrencileri tarafından okulumuza gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu ziyarette iki okul öğrencileri puzzle 

boyama etkinliği yapmıĢlardır. Sonraki haftalarda okulumuz öğrencileri Halit PaĢa Ġlkokulu‟nu 

ziyaret ederek okulun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıklarına misafir olarak 

katılmıĢlardır. Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri ile müzikli etkinlikler ve bez boyama 

çalıĢmaları yapılmıĢ, beraber tiyatro oyunu izlenmiĢtir. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

öğrencileri ile el sanatları ile ilgili çalıĢmalar yapılmıĢtır.                                 
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Yapılan bu çalıĢmalarda normal geliĢim gösteren çocuklarla özel gereksinimli çocukların 

iyi vakit geçirebildikleri, birbirleriyle iletiĢim kurup arkadaĢ olabildikleri gözlemlenmiĢtir. 

Yapılan anket ve değerlendirmeler sonucunda öğrenci tutum ve davranıĢlarında olumlu yönde 

geliĢmeler kaydedildiği görülmüĢtür. Okul ortamı dıĢındaki sosyal çevrelerde de benzer çalıĢmalar 

yapılarak engelli bireylerin topluma adaptasyonu ve bireysel farklılıklarının kabullenilmesi 

hususunda yol katedileceği öngörülmektedir.                                            
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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 2016 Mali Yılı Performans Programı 

hazırlanarak Stratejik Planımızın izleme ve değerlendirme çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.  
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“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.  

  Tübitak tarafından Müdürlüğümüze bağlı 13 okulda bilim fuarı düzenlenmesi 

kararlaĢtırılmıĢtır. Müdürlüğümüze bağlı 13 okulda Tübitak Bilim Fuarı açılmıĢtır. Fuar açan 13 

okulda toplam 230 proje sergilenmiĢtir. 
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4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI AÇAN OKULLARIMIZ 

 

   

      Dikme Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu                                        Kars Ġmam Hatip Ortaokulu 

 

PROJE NO İLÇE OKUL ADI TARİH 

417B010 MERKEZ DİKME HACI YASEMEN YILMAZEL ORTAOKULU 22-23 Mayıs 2017 

517B630 MERKEZ KARS İMAM HATİP ORTAOKULU 1 Haziran 2017 

517B695 SELİM OSMAN BAKIRCI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 23-24 Mayıs 2017 

517B939 MERKEZ KARS FEN LİSESİ 2 Mayıs 2017 

617B344 SELİM BÜYÜK OLUKLU İMAM HATİP ORTAOKULU 9 Mayıs 2017 

117B467 MERKEZ ZİYA GÖKALP ORTAOKULU 15 Mayıs 2017 

217B666 MERKEZ MİHRALİBEY ORTAOKULU 24 Mayıs 2017 

417B038 MERKEZ FAHRETTİN KİRZİOĞLU BİLİM VE SANAT MERKEZİ 8-9 Haziran 2017 

417B771 MERKEZ KARS ALPASLAN ANADOLU LİSESİ 18 Mayıs 2017 

317B205 MERKEZ HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN ANADOLU LİSESİ 4 Mayıs 2017 

117B962 SELİM KARAHAMZA ZEKERİYA ATİLLA ORTAOKULU 1-2 Haziran 2017 

217B079 AKYAKA 70. YIL HÜSEYİN ÖZTÜRK ORTAOKULU 25-26 Mayıs 2017 

317B238 SARIKAMIŞ HALİT PAŞA ORTAOKULU 22 Mayıs 2017 
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  Selim Osman Bakırcı Anadolu Ġmam Hatip Lisesi                                         Kars Fen Lisesi 

 

      

      Selim Büyük Oluklu Ġmam Hatip Ortaokulu                                           Ziya Gökalp Ortaokulu 

  

      

                        Mihralibey Ortaokulu                                            Fahrettin Kirzioğlu Bilim Sanat Merkezi 
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                  Kars Alpaslan Anadolu Lisesi                                  Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi 

 

          

       Selim Karahamza Zekeriya Atilla Ortaokulu                      Akyaka 70.Yıl Hüseyin Öztürk Ortaokulu 

 

                                                                       Sarıkamış Halitpaşa Ortaokulu 
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HUZURLU OKUL HUZURLU TOPLUM PROJESĠ (HOHUT) 

 Huzurlu Okul Huzurlu Toplum projesi bilgilendirme ve genel değerlendirme toplantısı 

Valimiz Sayın Rahmi DOĞAN baĢkanlığında Kars Valiliği Gazi Salonunda gerçekleĢtirildi. 

Proje tanıtım videosunun izlenmesinin ardından proje koordinatörleri Ali Kasım BULUT, 

Kader GÜMÜġ ve Baycan SELÇUK tarafından projenin sunumu yapıldı. Toplantıda;  2014-2015 

eğitim öğretim yılında baĢlatılan projenin bugün itibarıyla hangi aĢamada olduğu ve bundan 

sonraki çalıĢmaların neler olacağı hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Valimiz Sayın Rahmi DOĞAN, proje hakkında gerçekleĢtiren sunumun ardından projenin 

iĢleyiĢinin ve hedefinin doğru olduğuna dikkat çekerek emeği geçenleri tebrik etti. Sayın Valimiz, 

projede revizyona gidilebileceğini ifade ederek, projeyi beğendiğini ve öğrenci baĢarı sisteminin 

projeye eklenmesiyle projenin daha da anlam kazanacağını kaydetti. Valimiz Sayın Rahmi 

DOĞAN, „Ġlk defa katıldığım bu projede bazı eksiklikler var proje içerisinde öğrencinin baĢarısı 

da eklenebilir ve takip edilebilir‟ Ģeklinde değerlendirmede bulunarak, projede görev alan 

öğretmenlerin proje ile ilgili eksik gördükleri veya projede olması gerekenlerin neler olduğunu 

toplantıya katılanlara sordu. Sayın Valimiz, projeye ek olarak öğrencinin özel yaĢamının dıĢında 

okul baĢarısının da eklenmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi. 

Huzurlu Okul Huzurlu Toplum Projesinde; öğrencilerin yaĢadığı problemlerin 3T (TeĢhis, 

Tedbir, Tedavi) tekniğine göre çözüme kavuĢturulması temel hedef olup, öğrencinin problemi, 

öğretmen tarafından otomasyon sistemi üzerinden kaydedildiği andan itibaren, problemin 

muhatabı olan kurumlar tarafından kademeli olarak çözüme ulaĢtırılması amaçlanıyor. Ayrıca; 

özellikle ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde öğrenci-aile-öğretmen iletiĢiminin sağlanarak nifak 

tohumunu toplumumuza serpmeye çalıĢan mihraklara karĢı devletimizin varlığını ve halkımızın 

yanında olduğunu hissettirme adına büyük bir önem taĢımaktadır.  

Valimiz Sayın DOĞAN baĢkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Mehmet Halis 

AYDIN, Kağızman Kaymakamı Musa ÜÇGÜL, SarıkamıĢ Kaymakamı Yusuf Ġzzet KARAMAN, 

Özel Ġdare Genel Sekreteri Erdinç DOLU, Belediye BaĢkanı Vekili Yakup YILDIZ, projede yer 

alan kurum amirleri ve proje sorumlusu öğretmenler katıldı. 
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TRA2/15/DFD/0028 REFERANS NUMARALI 

HUZURLU OKUL HUZURLU TOPLUM PROJESĠ 

Kasım ve Aralık 2016 aylarında 24 Formatör öğretmenimize 5 farklı ana baĢlıkta Kafkas 

Üniversitesi öğretim üyelerin tarafından eğitici eğitimleri verilmiĢtir. Daha sonra bu eğitimi alan 

formatörlerimiz yaygınlaĢtırma faaliyetlerinde bulunmuĢlardır. Eğitim baĢlıkları; 

1. Kadın haklarına iliĢkin bilinçlendirme faaliyetleri 

2. Aile içi Ģiddetle mücadeleye yönelik faaliyetler 

3. Madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik faaliyetler 

4. Aile içi iletiĢimi güçlendirmeye yönelik faaliyetler (çocuk eğitimi dahil) 

5. YurttaĢlık / kentlilik / birlikte yaĢam bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler 

 

Ayrıca proje kapsamında farklı zamanlarda, tüm formatörlerle toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Yine proje kapsamında tüm okul müdürleriyle ve projenin okul temsilcileriyle toplantılar 

yapılmıĢtır. 
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DOĞADAN GELECEK NESİLLERE PROJESİ 

(MEHMET AKİF  ERSOY ORTAOKULU) 

 

GiriĢ: 

ÇalıĢmanın Özgünlüğü: 

 Bu proje Fen Bilimleri dersindeki öğrenilen kavramların günlük hayatta kullanımına yönelik bir çalıĢmadır. 

Dersteki kavramların somutlaĢtırmasını sağlar. Fen okuryazarı bireylerin öğrendiklerini günlük yaĢantılarına 

aktarmaları ve bunu beceri haline getirmeleri temeline dayanır.  

 Öğrencileri gerek derste öğrendikleri kavram gerekse yaĢam alanları bu proje ile bağdaĢmaktadır. 

Öğrencilerin yaĢadıkları yerde geçim kaynağı olan hayvancılık büyük rol oynamaktadır. Bu hayvanlardan elde 

edilen süt ve süt ürünleri sayesinde hem fen kavramlarını daha iyi uygulama alanı oluĢturulabilecek hem de 

öğrenciler üretim yöntemlerini öğrenerek giriĢimcililik ruhu kazanacaklardır. 

 Okullarda bu konuda daha önce yapılmıĢ bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Öğrenciler Fen Bilimleri dersinde 

öğrendikleri „Oksijensiz Solunum‟ konusunu bu proje ile günlük hayata aktarmıĢ olacaklar. Hayvanlardan elde 

edilen sütü derslerde oksijensiz solunum olayı ile peynir üretiminde kullanacaklar. Böylelikle hem Fen Bilimleri 

konuları günlük hayata aktarmıĢ hem de beceri kazanmıĢ olacaklardır. 

 Öğrenciler de Fen Bilimleri dersinde öğrendikleri bu yöntemi uygulayarak hem fen kavramlarını daha iyi 

kavramıĢ olacaklar hem de kendilerini geliĢtirebilecekleri bir iĢ alanına yönelmiĢ olacaklar. 

 

ÇalıĢmaya Neden Ġhtiyaç Duyulduğu: 

 Bu proje öğrencilerin kavramları günlük hayata aktarmalarını ve konuları somutlaĢtırmalarını 

sağlayacaktır. Öğrencilerin yaĢadığı çevrenin süt ve süt ürünlerini üretmek için uygun olması bizleri bu projeye 

yönlendirdi. Ayrıca Kars‟ta çok çeĢitli peynir üretimi gerçekleĢtirildiği için öğrenciler de bu konuda daha istekli 

olacaklardır. Bu sayede hem Kars ilinde üretilen süt ve süt ürünleri değerlendirilecek hem de öğrencilere 

giriĢimcilik ruhu kazandırılacaktır. 

 

 
 

Problem Durumu : 

 Öğrencilerin „Oksijensiz Solunum‟ konusunu kavrayamamaları, yaĢadıkları çevrede üretilen süt ve süt 

ürünlerini verimli bir Ģekilde değerlendirememeleridir. Ayrıca öğrencilerin derslerde giriĢimcilik ruhunu yeterince 

kazanmıĢ olmamalarıdır. 
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ÇalıĢmanın Amacı: 

 Fen Bilimler dersi öğretim programının vizyonu; bireysel farklılıkları ne olursa bütün öğrencilerin fen 

okuryazarı olarak yetiĢtirilmesidir. Fen okuryazarlığı öğrencilerin; araĢtırma-sorgulama, eleĢtirel düĢünme, 

problem çözme ve karar verme becerilerini geliĢtirmeleri; yaĢam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve 

dünya hakkında merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan bilgi, beceri, tutum, değer ve anlayıĢın bir 

birleĢimidir. 

 Bu proje ile Fen okuryazarı bireylerin öğrendiklerini günlük yaĢantılarına aktarmaları ve bunu beceri haline 

getirmeleri amaçlanmaktadır. 

 ÇalıĢmanın Hedefleri: 

 1. Fen kavramlarının somutlaĢmasını sağlamak. 

 2. Konuların yakından uzağa öğretim ilkesiyle anlaĢılırlığını sağlamak 

 3. Ġlde üretilen ürünlerin kullanımını arttırmak  

 4. Öğrencilere giriĢimcilik ruhu kazandırmak 

 5. Beceri kazandırarak öğrenciler ve ailelerine iĢ kolu sağlamak 

 6. Öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerini arttırmak 

            7. Üretilen besinlerin organik olmasını sağlamak 

Yöntem ve Planlama : 

Yöntem: 

Bu projede ön test-son test yöntemi uygulanmıĢtır. Öncelikle öğrencilere ön test uygulandı ve sonuçlar 

değerlendirildi. Daha sonra oksijensiz solunum konusu ile ilgili olan proje uygulandı. Öğrenciler derste kaynamıĢ 

sütten peynir yaptılar. Bu sayede peynir elde ederek oksijensiz solunum basamaklarını da kavramıĢ oldular. Bu 

çalıĢmanın sonunda öğrencilere son test uygulandı ve sonuçlar değerlendirildi.  

 Planlama: 

 BaĢlama tarihi BitiĢ tarihi Sorumlu  Açıklamalar  

 

Faaliyet 1  

20.04.2017 

 

20.04.2017 

 

Fen Bilimleri 

Öğretmenleri 

Hazırlanan ön test 

öğrencilere 

uygulandı. 

 

Uygulama  
 

21.04.2017 

 

28.04.2017 

Fen Bilimleri 

Öğretmenleri 

Derste öğrencilere 

uygulama 

yaptırıldı. 

 

Faaliyet 2 
 

28.04.2017 

 

28.04.2017 

Fen Bilimleri 

Öğretmenleri 

Hazırlanan son 

test öğrencilere 

uygulandı. 

 

Uygulama: 

 Öncelikle hazırlanan ön test uygulandı ve test sonuçları değerlendirildi. Daha sonra derste proje uygulandı. 

Projenin uygulama basamakları aĢağıdaki gibi gerçekleĢtirildi; 

- Sütün hazırlanması 

- Sütün mayalanması 

- Pıhtının iĢlenmesi 

- Tuzlama  

- 1.  Sütün hazırlanması: 

Sağlıklı Ģartlarda elde edilen sütler 65 º C de 15–20 dakika ısıtılır. Süt ısıtılırken üzerinde oluĢan kaymak 

tabakasının hafif hafif hareket etmesi ile istenilen sıcaklığa ulaĢılmıĢ olunur. Bu durumda ocak iyice kısılır ve 15 -

20 dakika süt ocakta tutulur. 
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2.    Sütün mayalanması: 
Süt ağzı kapalı kaplarda mayalanma sıcaklığına kadar soğutulur. Mayalanma sıcaklığı 30–32 º C dir. Sıcak 

aylarda ise; 26–28 ºC‟dir. Sıcaklık düĢük olursa mayalanma süresi uzar ve pıhtı yumuĢak olur. Mayalanma 

sıcaklığına kadar soğutulan sütler, peynir mayası ile mayalanır. Fazla maya kullanılmamalıdır. Fazla maya hem 

sağlık açısından tehlikeli hem de pıhtının yumuĢak olmasına neden olur ve kaliteli peynir elde edilmez. 
  Mayanın kuvveti: 1 gr. Mayanın 35 º C de 40 dak. Mayalayabildiği sütün gr. olarak ifadesidir. Örneğin 1/5000 

kuvvetindeki maya: 1 gr. maya 35 º C de 40 dak. 5000 gr. (5 Kg) sütü pıhtılaĢtırabilir demektir. Mayalanan sütün 

üzeri örtülerek mayalanmaya bırakılır. 
       3.  Pıhtının iĢlenmesi: 
     PıhtılaĢma süresi 90–120 dakika arsında değiĢir. Kıvama gelen pıhtı süt salmaz kabına yapıĢmaz, bıçakla 

kesildiğinde sarı su ayrımı olur. Kıvama gelen pıhtı bıçakla kesilir. Kalıp içerisine ıslatılıp yerleĢtirilen cendere 

bezine dökülür, süzülür, baskılanır. Her 1 Kg. teleme için 1 Kg ağırlık düĢünülür. Baskıda kalma süresi yazın 2–3 

saat, kıĢın 3–4 saattir. Baskı iĢleminden sonra peynir alınarak 8 cm
2
‟lik dilimler halinde kesilir. 

         4.   Tuzlama: 

     Tuzlama ile peynir suyunun ayrılması, peynirin sertleĢmesi, olgunlaĢmanın düzenli olması ve dayanıklılığın 

artmasını sağlarız. Tuz oranı düĢmesin diye peynirler konulunca üzerine 1–2 avuç iri tuz serpilir. Peynir burada 

24–36 saat bekletilir. Bu sırada peynir kalıpları bünyelerine yeteri kadar tuz (%5–10) almıĢ olurlar. 
        Daha sonra salamuradan alınan peynirler muhafaza edileceği kalıplara doldurulur ve üzerine %13–15‟lik 

salamura ilave edilerek ağzı kapatılır, olgunlaĢmaya bırakılır. OlgunlaĢma 4–6 º C de en az 2ay, en fazla 6 aydır. 
NOT: Peynirin süzülmesi ile elde edilen su tekrar kaynatıldığında  (80 º C) LOR adı verilen çökelek elde edilir 

isteğe göre tuzlu veya tuzsuz olarak tüketilebilir. 
ÇalıĢmanın son kısmında ise hazırlanan son test uygulanarak sonuçlar değerlendirildi. 

Ġzleme ve Değerlendirme: 

Uygulama aĢamasındaki basamaklar izlenerek veriler toplandı. Elde edilen verilerin frekans analizleri 

yapıldı.Son test sonuçları ön test sonuçlarına göre daha yüksekti. Bu analizlere göre dersin kazanımlara ulaĢma 

düzeyi daha yüksek oldu. Böylelikle dersteki kavramlar daha somut ve anlaĢılır hale geldi. Öğrenciler yaparak 

yaĢayarak öğrenmiĢ oldular. Anlamlı ve kalıcı öğrenmeler gerçekleĢtirildi. Ayrıca üretilmiĢ olan süt ve süt ürünleri 

de değerlendirilmiĢ oldu.  

Sonuçlar: 

Yapılan çalıĢmalar sonucunda 1,2,3,4,6 ve 7 nolu hedeflere ulaĢılmıĢtır. Bu proje ile Fen kavramları 

somutlaĢtırılarak öğrencilerin daha kolay bir Ģekilde kavramaları sağlanmıĢtır. Fen okuryazarı bireyler 

yetiĢtirmeye yönelik önemli bir adım atılmıĢtır. Öğrenciler yaĢam alanlarından hareketle bu konuyu daha iyi 

incelemiĢlerdir. Bu durum ildeki sosyo-ekonomik yapıyla yakından ilgili olduğu için üretilen ürünlerin kullanımı 

tanıtımı artıĢ göstermiĢtir. Öğrencilere bu beceriler kazandırılmıĢtır. Bu sayede öğrenciler bir ürün elde ederek ve 

bu ürünü tanıtma faaliyetlerinde bulunarak giriĢimcilik ruhu aĢılanmıĢtır. Tanıtım faaliyetleri sonucunda 

öğrencilerin kendilerini ifade etme ve etkili iletiĢim kurma becerileri geliĢmiĢtir. Bu durum özgüvenlerinin 

geliĢmesine katkı sağlamıĢtır.Üretimde kullanılan süt doğal ortamdaki hayvanlardan elde edildiği için ve içerisine 

herhangi bir katkı maddesi konulmadığı için organik besinler üretilmiĢtir. 

5 nolu hedefe ulaĢılamamasının sebebi henüz projenin devamlılığının sağlanmıĢ olmamasıdır. Bu proje 

aileler ile iĢ birliği sağlanarak uygulandığında belirtilen hedefe de ulaĢılmıĢ olunacaktır. 

Yapılan proje geliĢtirilerek özellikle hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde uygulanırsa hem öğrenciler 

hem de yaĢadıkları çevre için olumlu etkileri olacaktır. Özellikle Yatılı Bölge Okullarında bu proje uygulanırsa 

hem doğal besin elde edilmiĢ hem de öğrenciler için besin değeri yüksek ürünler üretilmiĢ olur. Yatılı bölge 

okulları genellikle kırsal alanlarda yaygın olduğu için bu projenin uygulanabilirliği daha yüksektir. Kısaca bu 

proje diğer okullarda uygulanabilir ve iĢin içine öğrenciler dahil edilerek yaygınlaĢtırılabilir. 

Bu sonuçlara bağlı olarak giriĢimcilik konulu proje uygulamalarının her okulda rahatlıkla uygulanabileceği 

ve öğretmenlerin kendilerine özgü giriĢimci etkinlik, görev ve ödevler tasarlayabilecekleri söylenebilir. Ayrıca 

geliĢtirilen projelerin giriĢimci özelliklerden hangilerini geliĢtirmede daha etkili olduğunu belirlemeye yönelik 

araĢtırmalar yürütülebilir. 
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              ÜÇ KUŞAKLA EL ELE GÜVENLİ GELECEĞE PROJESİ 

PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI ÜÇ KUġAKLA EL ELE GÜVENLĠ GELECEĞE 

YÜRÜTÜCÜ  KURUM SUSUZ ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 110.000  

TÜRÜ SODES PROĞRAMI / SOSYAL ĠÇERME 

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

 

             Öğrencilere televizyon, telefon, bilgisayar ve internet gibi sanal alemden ibaret 

olmayan dünyada makineleĢmeden, sosyal yaĢamdan kopmadan yaĢayabilmenin 

gerekliliğini anne baba veya dede-ninesi ile çatıĢmaya girmeden yaĢamanın 

sorumluluğunu huzurlu geleceğe birlikte yürüyebileceği fikrini geliĢtirme imkanı 

sunmak. 

                                                   

      SONUÇ: 

      Projede planlanan Ģekilde tanıtım çalıĢması, il içi ve il dıĢı geziler yapıldı. Ġlçemize 

bağlı köylerde ve ilçe merkezinde yaĢlılar ve hastalar öğrencilerle birlikte ziyaret edildi. 

Aile içi iletiĢimi güçlendirme ve yurttaĢlık ve birlikte yaĢama bilincini geliĢtirme 

faaliyetleri yapıldı. 
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ÖZELLĠKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULA DEVAM ORANLARININ 

ARTIRILMASI PROJESĠ (KEP-II) 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali ĠĢbirliği (IPA) Programı kapsamında finanse edilen 

TRH2.1.1AREFG/P-01 Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi 

(KEP-II) Bakanlığımızca yürütülmektedir. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. BileĢeni 

kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaĢa finanse edilen 23 ay 

sürecek olan Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması Projesi 

23.03.2015 tarihi itibariyle baĢlamıĢtır.  

Kep-II kapsamında 20-21 Mart 2017 tarihinde Ankara‟da 81 ilden Milli Eğitim ġube 

Müdürlerinin bir araya gelmesiyle proje uygulamaları ve değerlendirmeleri yapıldı. 
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15 pilot ilde uygulanan ve 23 ay süren Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının 

Artırılması Projesi 17 Mayıs 2017 tarihinde Gaziantep ilinde düzenlenen kapanıĢ toplantısıyla 

sona ermiĢtir. 

 

 

Proje kapsamında  ilimiz merkez ve köylerinde toplam 166 hane ziyareti yapılmıĢtır. Yapılan 

hane ziyaretleri sonucunda 123 aileye adresinde ulaĢılarak  92  aile ikna edilerek öğrencilerin 

okula devam etmeleri sağlanmıĢtır ve bu öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin ortadan 

kaldırılması için ziyaret edilen evlerde 124 aileye ziyaret raporu düzenlenerek bu rapor sonucunda 

gerekli çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Ayrıca ziyaretler kapsamında okul ziyaretlerinde toplam 1937 

öğrenci anketi, ev ziyaretlerinde ise 170 veli anketi yapılmıĢtır. 
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YURDUM UMUDUM PROJESĠ 

PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI Yurdum Umudum  

YÜRÜTÜCÜ  KURUM Kars Halk Eğitim Merkezi ve AkĢam Sanat Okulu 

MALĠYETĠ 235.538,20 € 

TÜRÜ 
 Avrupa Birliği Projesi  - Özellikle Kız Çocuklarının 

OkullaĢma Oranının Artırılması Projesi  

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

 

            Projemiz TRH2.1.IAREFG-II/P03/567 numaralı Kars Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 

yürütülen „ Yurdum Umudum‟ isimli projedir. Proje ortakları Kars Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi, 

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Ana Bilim Dalı, Kars 

Rehberlik ve AraĢtırma Merkezidir. 

           Proje kapsamında ilimiz nezdinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 5 yatılı okulda ( 4 lise kız 

yurdu, 1 ortaokul yurdu )  özellikle kız öğrencilerin okullaĢma oranlarının artırılması kapsamında 

çalıĢmalar planlanmıĢtır.  Planlanan çalıĢmalar öğrencilere yönelik yaĢam alanları oluĢturulması ve 

donatılması, etüt merkezilerinin tadile edilmesi, beĢ farklı alanda derse destek kursları, hobi kursları, 

temel yeterlilik kursları ve Mesleki Rehberlik ve Kariyer DanıĢmanlığı Eğitmen Eğitimi ve 

YaygınlaĢtırma eğitimleri, öğrencilere yönelik hane ziyaretleri olarak sıralanabilir.  

           Bu kapsamda proje nezdinde ilk olarak proje ekibi ve ofisi Kars Halk Eğitim Müdürlüğü 

bünyesinde oluĢturulmuĢ ve çalıĢmalar aynı ekip ile aynı yerde devam etmektedir. Proje ilk çalıĢması 

derse destek kursları için öğretmen istihdam edilmesi olmuĢtur. Bu kapsamda iĢ ilanı hazırlanmıĢ, Kars 

Halk Eğitim ve Kars Ġl MEM internet sayfalarında yayınlanmıĢ ve baĢvurular alınmıĢtır.  Kars RAM 

ve Kars Halk Eğitim Merkezi, Proje ekibinden oluĢan 7 kiĢilik ekip baĢvuruları değerlendirmiĢ, 

sıralama ile sözlü mülakat yapmıĢ ve bu komisyon 5  öğretmeni istihdam etmiĢtir. Bu beĢ öğretmen ile 

06.01.2016-04.07.2016 tarihleri arasında yatılı kız pansiyonlarında fizik, kimya, matematik, geometri, 

Türk dili ve edebiyatı olmak üzere 5 farklı alanda 9.sınıf ve 12.sınıf düzeylerinde derse destek kursları 

düzenlenmiĢtir. Toplamda bu faaliyet 45 farklı kurs ve 320 öğrenci ile gerçekleĢtirilmiĢ ve baĢarı ile 

tamamlanmıĢtır. Kursların sürekli olması ve her gün farklı branĢta bir öğretmenin yurtlarda eğitim 

vermesi öğrencilerin eğitim hayatına oldukça destek olmuĢtur. Özellikle il içi kırsal kesimden ve 

ilçelerden gelen öğrencilerin maddi yetersizliklerden dolayı ders dıĢı destek eğitimlerinden 

faydalanması sağlanmıĢtır. Sene sonunda ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılan 

değerlendirmelere göre okulların yükseköğrenime geçiĢ oranları su Ģekilde olmuĢtur. 
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Okul Adı 

2014-2015 Yılı 

Yükseköğrenime 

GeçiĢ Verileri 

2015 -2016 Yılı 

Yükseköğrenime GeçiĢ Verileri 

Faik Fikrîye Torunoğulları Anadolu Sağlık 

Meslek Lisesi   

15 30 

Kars Cumhuriyet Anadolu Lisesi  25 34 

Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  11 15 

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  22 18 

ġehit Albay Ġbrahim Karaosmanoğlu Yatılı 

Ġlköğretim Bölge Ortaokulu  

68 82 

 

        Tablodaki veriler tüm okul öğrencilerin baĢarı grafikleridir. Okul müdür yardımcılarının yaptıkları 

değerlendirmeler incelendiğinde kazanan öğrencilerin sayılarında ve kazanılan yerlerin niteliğinde artıĢ olduğu 

belirtilmiĢtir. 

        Projenin ikinci çalıĢmasında etüt merkezlerinin tadilatlarının yapılması ve tefriĢatlarının alınması iĢlemi 

tamamlanmıĢtır. Bu faaliyet Kars HEM ve proje ekibi nezdinde yürütülmüĢtür. Açılacak olan kurslar için sarf 

malzemeleri ve derse destek kursları için etüt kitapları ve materyaller için teknik Ģartname hazırlanmıĢ ihale süreci 

yapılmıĢ ürünler teslim alınmıĢ, derse destek kurslarında kullanılması gerekenler okullara ve ardından öğrencilere 

dağıtılmıĢtır.  Yatılı okulların tadilatlarının yapılması aĢamasında teknik Ģartname ve kontrol ekibi Kars MEM 

aracılığı ile hazırlanmıĢ tadileler yapılmıĢ ve onarımlar teslim alınarak ödemeler yapılmıĢtır. YaĢam alanları için 

tefriĢatlar KAR HEM kapsamında teknik Ģartnameleri hazırlanmıĢ, teslimi alınmıĢ ve yatılı okullara malzemelerin 

dağıtımı yapılmıĢ ve kurumların taĢınırlarına iĢlenmiĢ ödemeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu proje faaliyetleri de 

tamamlanmıĢtır. Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız pansiyonu proje kapsamında bir etüt salonu 

oluĢturulmuĢ ve okulun önemli bir eksikliği giderilmiĢtir. Aynı zamanda Cumhuriyet Anadolu Lisesi kız 

pansiyonu ise çok büyük ve verimsiz olan etüt salonu iki alana ayrılarak etüt salonu ve yaĢam alanları 

oluĢturulmuĢtur. Diğer okullarımızın etüt salonları ise onarılmıĢ ve tadile edilmiĢtir. Bu kapsamda pilot 

okullarımızda yaĢam alanı adı verilen odalar oluĢturularak tefriĢatları yapılmıĢtır. Her okulumuzdaki yaĢam 

alanına birer oturma grubu, televizyon, halı ve perde alımı yapılarak öğrencilerin ev özlemleri azaltılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bu odalara oda oyunları da alınarak öğrencilerin boĢ vakitlerini etkin ve verimli geçirmeleri 

sağlanmıĢtır. Proje kapsamında yapılan izlemeler ve değerlendirmelerde yaĢam alanlarının ve oda oyunlarının 

alınmasının beğeni topladığı görülmüĢtür.  

         Proje kapsamında etüt alanlarının onarım tadilatı yapılırken biliĢim malzemeleri de alınmıĢtır. Pilot okullar 

kapsamında her etüt odasına bir adet akıllı tahta, bir adet projeksiyon, bir adet yazıcı ve bir adet bilgisayar alınarak 

etüt ortamlarının iyileĢtirilmesi sağlanmıĢtır. Bu olanaklar ile öğrencilerin elektronik ders kaynaklarından 

faydalanmalarına da katkı sağlanmıĢtır. Okulların değerlendirmelerinde ve proje gözlemlerinde öğrencilerin 

biliĢim teknolojilerini etkin kullandıkları görülmüĢtür.  
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          Projenin üçüncü çalıĢmasında hobi kursları ve temel yeterlilik kursları açılması ve öğrencilerin boĢ 

zamanlarını keyifli ve etkin geçirmeleri hedeflenmiĢtir. Bu kapsamda yatılı kız pansiyonlarında Kars HEM 

aracılığı ile usta öğreticiler ve KARS MEM ‟e bağlı kadrolu öğretmenler ile ebru, diksiyon, satranç, fotoğrafçılık, 

temel bilgisayar kursu ve temel Ġngilizce kursları açılmıĢ ve kurslar Haziran ayı son haftasında tamamlanmıĢtır. Bu 

etkinliklerden yaklaĢık olarak 400 öğrencimiz faydalanmıĢtır. Temel Ġngilizce ve Temel Bilgisayar kursu Halk 

Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılmıĢ ve modül olarak uygulanmıĢtır. 120 saat Ġngilizce 160 saat Bilgisayar 

kursu istekli olan öğrencilere verilmiĢtir. Ancak faaliyetin pilot okulların tamamından öğrenci gelmesi nedeniyle 

Halk Eğitim Merkezinde açılmak durumunda olması faaliyeti yürümesi açısından zor olmuĢtur. Öğrencilerin 

özellikle kıĢ aylarına denk gelen eğitim zamanında Halk Eğitim Merkezine daha kolay gelmelerine olanak 

sağlamak amacıyla okul ve Halk Eğitim Merkezi desteği ile uzak okullara taĢıtlar ayarlanmıĢtır. Bu anlamda 

faaliyetin yürütülmesi sağlanmıĢtır. Açılan diğer kurslar etkinlikler olarak tasarlanmıĢtır. Kurs zamanı pilot okullar 

arasında bölünmüĢ ve eğitim programı buna göre dizayn edilmiĢtir. Tüm bu eğitim etkinliklerinde salt bilgi sahibi 

olmaları hedeflenmemiĢtir. Öğrencilerin yurtlarda ders dıĢı zamanların da hobileri tanımaları ve eğlenceli vakit 

geçirmeleri hedeflenmiĢtir. Bu anlamda el becerisine ve gözleme dayanan fotoğrafçılık ve ebru etkinliği oldukça 

beğeni toplamıĢtır.Yapılan faaliyetlerin gözlem ve değerlendirmelerinde proje çalıĢılan yılın etkinliklerle dolu ve 

eğlenceli geçtiği öğrenciler tarafından belirtilmiĢtir. Birçok öğrenci derse destek kurslarının devam etmesi dileğini 

proje ekibi ve okul idaresine bildirmiĢtir. Bu faaliyet bazında alınan geri bildirimler Kars Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile paylaĢılmıĢtır.  

            Proje dördüncü çalıĢmasında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık 

Ana Bilim Dalı  ortaklığı ile Mesleki Rehberlik ve Kariyer DanıĢmanlığı Eğitmen Eğitimi planlanmıĢ ve 9 eğitmen 

ile 160 saatlik eğitim programı 16.05.2016 -05.06.2016 tarihleri aralığında belirlenen eğitim programı ile 

tamamlanmıĢ ve 30 eğitmen bu alanda yetiĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma gerçekleĢtirilirken ilk önce Kafkas Üniversitesi 

Rektörlüğü ile görüĢülmüĢtür. Yapılacak çalıĢmada proje ortağı olan Eğitim Fakültesinin çalıĢma oluru Kafkas 

Üniversitesi Rektörlüğünden alınmıĢtır. Proje hazırlık aĢamasında hazırlanan eğitim müfredatı bu aĢamada tekrar 

incelenmiĢtir. Tamamlanan eğitim müfredatı alanlarında uzman olan eğitimcilere göre ayarlanmıĢtır. Eğitim 

müfredatı, içeriği ve yeri, katılacak eğitimcilere iliĢkin eğitim oluru Kars Valiliğinden alınmıĢtır.  
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            Eğitmen eğitimi Kars Ġl MEM Hizmet içi Birimi koordineli çalıĢılmıĢ ve sertifikalar Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı olarak yerel hizmet içi olarak açılmıĢ ve öğretmenlerin MEBBĠS adı verilen sistemine 

iĢlenmiĢtir. Böylelikle eğitim alan eğiticilerin proje sonrasında da bu alanda eğitim açmalarına olanak 

sağlanmıĢtır. Örnek sertifikalar proje dosyasında mevcuttur. GerçekleĢtirilen eğitim ile öğretmen ve idarecilerin 

mesleki rehberlik ve kariyer danıĢmanlığı alanlarında yetkinlikleri artırılmıĢtır. Aynı zamanda iyi bir eğitmen 

olabilmeleri amacıyla etkili iletiĢim, beden dili, diksiyon, yönetim ve liderlik gibi kilit yeterlilikler kazanmaları 

sağlanmıĢtır. Bu çalıĢma gerçekleĢtirilirken Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik 

DanıĢmanlık Ana Bilim Dalı ile ortaklaĢa çalıĢılarak Kars Halk Eğitim Merkezi ve Kars Rehberlik ve AraĢtırma 

Merkezi iĢbirliği geliĢtirilmiĢtir.  Kars ilinde ilk defa üç kurum bu proje kapsamında ortaklaĢa çalıĢmıĢtır. 

Eğitimcilerin arasından ortaklar ve proje ekibi aracılığı ile 7 eğitmen tespit edilmiĢtir. 

          Proje kapsamında yaygınlaĢtırma eğitimleri olarak adlandırılan eğitimler 2015-2016 eğitim öğretim yılının 

ilk aĢamasında 05.09.2016-23.09.2016 tarihleri arasında Kars il merkezi ve yedi ilçesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

eğitim ile edinilen bilgilerin daha fazla öğretmene ulaĢtırılması hedeflenmiĢtir. Ortak kurumlar aracılığı ile eğitim 

müfredatı 30 saate göre yeniden dizayn edilmiĢtir. Yapılan hizmet alımı ile merkez ve yedi ilçede eğitim ortamları, 

yemek ve ara ikramlar ayarlanmıĢtır. Eğitici eğitiminde tespit edilen ve eğitim verilecek ilçelerde kalan eğitimciler 

ile bir araya gelinerek eğitim Ģartları paylaĢılmıĢtır. Merkez ve yedi ilçe milli eğitim müdürlükleri ile görüĢülerek 

eğitime destek vermeleri sağlanmıĢtır. Yapılan bu ziyaretlerde eğitim ortamları kontrol edilirken proje ilçe milli 

eğitim idareci ve öğretmenleri ile paylaĢılmıĢtır. Görünürlüklerden dağıtılarak daha fazla kiĢinin projeden haberdar 

olması sağlanmıĢtır. Ġlçelerle yapılan görüĢmelerin ardından merkez 1.eğitim dört ilçenin eğitimi 05.09.2016 -

09.09.2016 tarihleri arasında merkez 2.eğitim ve üç ilçenin eğitimi ise 19.09.2016 -23.09.2016 tarihleri arasında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan eğitimler ile idareci ve öğretmenlerin mesleki rehberlik ve kariyer danıĢmanlığı 

alanlarında bilgi sahibi olmaları sağlanmıĢtır. Yapılan değerlendirme ve anketlerde eğitimlerin faydalı olduğu, 

özellikle verimsiz geçen dönem baĢı seminerleri zamanında düzenlenmesinin çok mantılı olduğu vurgulanmıĢtır. 

Seçilen yedi eğitmenin ilk olarak proje kapsamında eğitim vermeleri yetkinlikleri artırmıĢtır. Tüm bu çalıĢmalar 

farklı ilçelerde çalıĢan eğitimciler arasında bir network oluĢturmuĢtur.  
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         Aynı zamanda bu alanda çalıĢan Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık 

Ana Bilim Dalı Kars Halk Eğitim Merkezi ve Kars Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi arasında iĢbirliğini 

güçlendirmiĢtir.  

        Proje kapsamında derse destek kursları verilen okullarda hane ziyaretleri yapılması öngörülmüĢtür. Bu 

kapsamda ortaklık beyanında belirtildiği üzere hane ziyaretleri yapılırken Hanımelleri Eğitim Kültür YardımlaĢma 

ve DayanıĢma Derneği ile koordineli olarak yapılacağı beyan edilmiĢtir. Ancak ağır geçen kıĢ Ģartları dolayısı ile 

planlanan ilk zamanda faaliyetin yapılması mümkün olmamıĢtır. Rehberlik AraĢtırma Merkezi ve Kars Halk 

Eğitim Merkezi koordineli çalıĢmasında kurs verilen öğrencilerin hane ziyaretlerinin eğitim öğretim süreci 2016-

2017 eğitim öğretim yılı baĢlangıcında yapılması planlanmıĢtır. Dernek ile görüĢülmüĢ ancak derneğin üye sayısı 

oldukça az olduğundan dolayı faaliyetlere katılamayacaklarını sözlü belirtmiĢlerdir. Bu kapsamda ilk yapılan 

değerlendirme toplantısında riskler üzerinde konulmuĢ ve derneğin aktif olmaması üzerine faaliyetin 

gerçekleĢtirilmesinde diğer ortaklar ile görüĢmeler yapılmıĢtır. Önlem olarak faaliyetin proje metninde de 

belirtildiği gibi Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü,  Kars Halk Eğitim Merkezi ve Kars Rehberlik ve AraĢtırma 

Merkezi koordinesinde özellikle rehber öğretmenler eĢliğinde gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır. Derneğin 

ülkemizde yaĢanan vahim olaylar neticesinde kapatılmasını müteakip faaliyet belirtildiği üzere ortak kurumlar 

aracılığı ile tamamlanmıĢtır. 2016-2017 eğitim öğretim yılı baĢlangıcında 10.09.2016-14.09.2016 tarihleri arasında 

60 öğretmen ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Pilot okullardan katılan idareci ve öğretmenler, rehber öğretmenler eĢliğinde 

Valilik oluru alınan 60 öğretmen 10 grup halinde farklı günler ve saatlerde 315 haneyi ziyaret etmiĢlerdir. Yapılan 

ziyaretlerde proje ve çalıĢmalarından bahsedilmiĢ ve özellikle kız çocuklarının okula devam etmelerinin önemi 

vurgulanmıĢtır. Çoğu hanedeki velinin proje kapsamında gerçekleĢtirilen etkinlik ve kurslardan haberdar oldukları 

gözlenmiĢtir. Özellikle öğrencilerin hafta sonları eve gelmek yerine yurtta kalmak ve hobi kurslarına katılmak 

istedikleri belirtilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda özellikle kız çocuklarının eğitimlerine devam etmeleri için 

olanaklar, imkânlar ailelere anlatılmıĢtır. Bu kapsamda aileler içerisinde çok ciddi direnç gösteren aile ile 

karĢılaĢılmamıĢtır. Bölgeyi bilen rehber öğretmenler ile yapılan çalıĢmalar idareci ve öğretmenler açısından 

oldukça faydalı olmuĢtur.  Yapılan gözlemler ve edinilen bilgiler okul idareleri, Kars Halk Eğitim Merkezi, Ġl 

Milli eğitim Müdürlüğü Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Ana Bilim 

Dalı ile paylaĢılmıĢtır.  

Proje son faaliyeti Ankara ilinde iyi örnekler araĢtırmasının yapılmasıdır. Bu kapsamda Kars Halk Eğitim 

Merkezi Müdürü Acihan KOÇOĞLU, proje ortağı kurum olan Kars Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi 

Müdürlüğünden rehber öğretmen Adem ERKMEN ve proje ekibinden Turan MUĞLU iyi örnekler araĢtırmasına 

katılmıĢlardır.18.10.2016-21.10.2016 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen iyi örnekler çalıĢmasında Sabancı Vakfı 

Eğitimde Ġyi Örnekler Platformu ve Ankara Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü iĢbirliği ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Kurumlara 

proje anlatılmıĢ ve görünürlük materyalleri ( dosya, kalem, defter ) verilmiĢtir.  
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            Kurumlar aracılığı ile iyi örneklerin gözlenebileceği okullar tespit edilmiĢ ve beĢ okul yurt ortamı 

gözlenmiĢtir. Gözlemler bir değerlendirme görseller eĢliğinde toplanarak yurt idarecileri ve Kars Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile paylaĢılmıĢtır.  Proje faaliyeti bu kapsamda tamamlanmıĢtır. Proje sonunda pilot olan okul idareleri, 

yurt müdür yardımcıları, pilot okul öğrencileri, ortak olan kurumlar ve yerel basın kuruluĢları ile bir kapanıĢ 

toplantısı düzenlenerek projenin tüm çıktıları yerel ve ulusal medya ile paylaĢılmıĢtır. 

         Yapılan tüm çalıĢmaların özeti yukarıda sıralanmıĢtır. Faaliyetleri tamamlanan proje ile baĢvuru sahibi 

kuruluĢ ve ortaklar arasında bir iĢbirliği gerçekleĢtirilmiĢtir. Özellikle baĢvuru sahibi kuruluĢ olan Kars Halk 

Eğitim Merkezi için önemli bir deneyim olmuĢtur. Bu kapsamda yerelde gerçekleĢtirilen projelerde görev alan 

Kars Halk Eğitim Merkezi ilk olarak büyük bir projeden yürütücü kuruluĢ olarak görev almıĢtır. Proje kapsamında 

gerçekleĢtirilen eğitimler, alımlar ve yaĢanan süreç ile kurumun proje yürütme projesi artmıĢtır. Ortak kurumlar ile 

gerçekleĢtirilen projede kurumun iĢbirliği kapasitesi artmıĢtır. Bu kapsamda yurtlarda etüt saatlerinde yapılan 

derse destek kurslarında alınan verim göz önünde bulundurularak Kars Halk Eğitim Merkezinde de dezavantajlı 

kesimlere yönelik üniversite sınavlarına hazırlanmalarına yönelik kurslar açılmıĢtır. Yapılan Mesleki Rehberlik ve 

Kariyer DanıĢmanlığı eğitimleri ile bu alana yönelik önemli bilgiler edinilmiĢ ve bu alanda kurs açılma olanakları 

araĢtırılmıĢtır. Hane ziyaretleri çalıĢmasında ilçeler ve il kapsamında örgün eğitim alanında yaĢanılan sıkıntılar 

yerinde gözlenmiĢ ve yaygın eğitim alanında yapılabilecekler, açılabilecek kurslar ve etkinlikler yerinde tartıĢılmıĢ 

ve yapılabileceklere istiĢare edilmiĢtir. Yapılan kapanıĢ toplantısı ile tüm yapılanlar okul idarelerine ve 

kamuoyuna anlatılarak kurum kapasitesi artırılmıĢtır. 

Proje ortağı Kars Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi proje faaliyetlerine aktif olarak katılmıĢlardır. Özellikle 

istihdam edilecek öğretmenlerin seçim ve değerlendirmesi, mesleki rehberlik ve kariyer danıĢmanlığı eğitimi ve 

hane ziyaretlerinde aktif olarak görev almıĢlardır. Bu kapsamda derse destek kurslarında istihdam edilecek 

eğitmenlerin seçiminde iĢ ilanının hazırlanması ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasında görev almıĢlardır. 

Bu sayede kurumun deneyimi ile alanında tecrübeli ve iletiĢim gücü yüksek olan öğretmenler istihdam edilmiĢtir.  

Kars Rehberlik AraĢtırma Merkezinin proje yazım aĢmasında da uygulama aĢamasında da Mesleki Rehberlik ve 

Kariyer DanıĢmanlığı alanında uzman eğitimcisi bulunmamakta idi. Ancak Mesleki Rehberlik ve Kariyer 

DanıĢmanlığı alanında yapılan 160 saatlik ile kurumun bu alandaki eğitimci kapasitesi artırılmıĢtır. ÇalıĢma ile 

bilgi alan 30 eğitimci arasında yer alan rehber öğretmenler Kars ilinin 2016-2017 dönemi üniversite tercihlerinde 

görev almıĢlar ve meslek tercihlerinde aktif olarak tercih iĢlemi yaptırarak tüm ildeki öğrencilere destek 

vermiĢlerdir. Bu kapsamda yapılan eğitici eğitimi ve yaygınlaĢtırma eğitimleri ile tüm ilde mesleki tercih yapacak 

öğrencilere katkı verilmiĢtir. Proje ortağı olan derneğin kapatılması ile yapılacak olan hane ziyaretleri faaliyetinin 

yürütülmesini gerçekleĢtirmiĢlerdir. Hane ziyaretlerinde tüm ilçelerde yapılmıĢ olması ve araç imkânı ile il 

genelinde özellikle kız çocuklarının okul terk ve devamsızlıkları alanında riskler halk eğitim merkezi ve Kars Ġl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaĢılmıĢtır. Hane ziyaretlerinde görev alan eğitimcilerin sahaya inerek ili ve 

sorunlarını tanımalarına olanak sağlanmıĢtır. 

Proje ortağı olan Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Ana Bilim 

Dalı; Mesleki Rehberlik ve Kariyer DanıĢmanlığı Eğitimlerinin gerçekleĢtirilmesinde aktif olarak görev almıĢtır. 

Kurumun yerelde bulunan kurumlar ile iĢbirliği kapasitesi artırılmıĢtır. Hazırlanan eğitim programı ile 30 

kursiyere 20 gün boyunca mesleki rehberlik, kariyer danıĢmanlığı, iletiĢim, beden dili vb. alanlarda eğitimler 

verilmiĢtir. Verilen eğitimler de ilin bu alanda yaĢadığı sıkıntılar ve yerel kodlar istiĢare edilmiĢtir. Kursiyerlerin 

aynı zamanda eğitimci olmaları nedeniyle ilin bu alanda yaĢadığı sıkıntılar birebir tespit edilmiĢtir.  Üniversite 

nezdinde Rehberlik Bölümü eğitimlerinde bu sıkıntılara yönelik öneriler geliĢtirilmiĢ ve öğrencilere sunulmuĢtur. 

Yapılan eğitim ile 30 öğretmenin bu alanda danıĢabilecekleri eğitimci portföyü oluĢturulmuĢtur. Eğitimlerin 

kursiyerler ve eğitimciler açısından oldukça faydalı olduğu gözlenmiĢtir. 
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SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ ĠSTĠHDAMININ DESTEKLENMESĠ (PYE 
II) HĠBE PROGRAMI 

GAZALTI KAYNAKÇILIĞI MESLEK EDĠNDĠRME KURSU ĠLE GENÇ ĠSTĠHDAMININ 
DESTEKLENMESĠ PROJESĠ 

(GAK-MEK-GĠD) 
(Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ) 

 

      Gazaltı Kaynakçılığı Meslek Edindirme Kursu Ġle Genç Ġstihdamının Desteklenmesi 

Projesinin   (GAK-MEK-GĠD) 01.03.2016 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢ ve 1 Mart 2016‟da 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 28 ġubat 2017‟de tamamlanan proje, Avrupa Birliği Katılım Öncesi 

Malî Yardım Aracı (IPA)‟nın, Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel Programının 4 

bileĢeninden biri olan istihdam öncelik ekseni çerçevesinde hazırlan ve yürütülmüĢtür. 

Proje Bilgileri 
Projenin Numarası: TRH1.2.PYEIS/P-03/1013 

Projenin Adı: Hibe Faydalanıcısı: Gazi Ahmet Muhtar PaĢa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Müdürlüğü 

Ortaklar: Kars Belediyesi, Kars Esnaf  ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kars Ticaret ve Sanayi 

Odası  

ĠĢtirakçiler: Kars Valiliği, Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hacı Mehdioğlu Tarım Makineleri 

Ür.Paz. San. Tic. Ltd. ġti 

Proje Bütçesi: 406.326,40 € 

Proje Uygulama Ġlleri: KARS 

Sektörü: Metal 

 

Proje ile Neler GerçekleĢtirildi: 

1) Okul bünyesinde 1 adet Gazaltı Kaynakçılığı Atölyesi kurulmuĢtur. 

2) 80 kursiyer Genel Beceri Eğitimlerine katılmıĢtır. 

3) 80 kursiyer Mesleki Eğitimlere katılmıĢtır. 

4) 80 kursiyer GiriĢimcilik Kurslarına katılmıĢ ve KOSGEB GiriĢimcilik Belgesi  almıĢtır. 

5) 80 kursiyer Mesleki Rehberlik ve GeliĢim Eğitimlerine katılmıĢtır. 

6) 80 kursiyer MEB onaylı TĠG ve MĠG/MAG Kaynakçılığı Sertifikaları almıĢtır. 

7) 80 kursiyer ĠĢbaĢı Eğitim Programlarına katılmıĢtır. 

8) 20 kursiyer Staj Programına katılmıĢ ve 2 haftalık Katılım Belgesi almıĢtır. 

9) Proje kapsamında sektörün arz ve talep taraflarını bir araya getirdiğimiz ve gündemleri farklı 

olan toplamda 6 adet ĠĢbirliğini Güçlendirme ÇalıĢtayı  gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ĠġKUR, AB Delegasyonu ve proje sahibi kuruluĢ 

temsilcilerinin katıldığı kapanıĢ toplantısında Gazi Ahmet Muhtar PaĢa Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Gazaltı Kaynakçılığı Meslek Edindirme Kursu ile Genç 

Ġstihdamının Desteklenmesi Projesi‟  yürütülen  56 proje içerisinde  „En Ġyi Uygulama Örnekleri‟ 

için seçilen 5 projenin arasında yer aldı. 
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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. 

 

KÜÇÜK ARILAR PROJESĠ 

Dil öğrenmek zor bir süreçtir. Problem, öğrencilerin Ġngilizceyi konuĢmamasından 

kaynaklanmaktadır. Birçok öğretmen gramer ağırlıklı bir öğretim yapmaktadır ve öğretmenler 

konuĢma ve dinleme aktivitelerini yaptırmak için zaman bulamamaktadır. Yabancı dil öğrenirken 

öğrencilerin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri gerekir. Birbirine uyumlu aktiviteler aktif 

öğrenmeyi desteklemektedir. Öğrenciler eğlenirken kendilerini Ġngilizceyle ifade edebilmenin 

olanağını bulurlar.  

   

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/tr/pub/index.htm
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EL ELE PROJESĠ (HANDS FOR HANDS) 

Proje yardım etmeye dayalı bir sosyal çalıĢmadır. 

 

Amaçlar: 

 

-Empati yeteneğini geliĢtirme 

-Gönüllülüğü esas alma 

-Sosyal dayanıĢmayı geliĢtirme 

-Öğrencilerin baĢkalarının duygularına saygı duymayı öğrenmesi 

-Okuldaki güven ortamını destekleme 

 

Zaman:Aralık-Haziran 

 

ĠĢleyiĢ:  

             -Gönüllülerin seçilmesi ve onların hayırsever olarak adlandırılması 

             - Her branĢtaki en iyi olan öğrencinin hayırseverlerin akran eğitimine baĢlaması 

             - Huzurevlerine ziyaretlerin düzenlenmesi, resimlerin çekilmesi ve benim “Sevgi Dolu           

Bahçem” adlı hayali bahçede sergilenmesi 

             -Benim sevgi dolu bahçem adlı günlük defterde her bir iyiliğin yazılması 

             -Yapılan her bir iyiliğin sonunda okulun değiĢim rüzgarı köĢesinde yayınlanması 

             -Öğrencilerin en sevdiği kıymet verdiği eĢyaların hediye olarak verilmesi 

             -Haftaiçi ve haftasonu kahvaltıların düzenlenmesi 

             -Haftanın en yüce gönüllü öğrencisinin seçilmesi ve ödüllendirilmesi 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ SAYIN İSMET YILMAZ VE ULAŞTIRMA, 

DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANIMIZ SAYIN AHMET ARSLAN 

İLİMİZDE OKUL AÇILIŞLARINA KATILDILAR 
 

Ġlimiz Susuz ilçesinde ġehit Ömer Yekebağcı Ġmam Hatip Ortaokulu ile Güllizaroğlu 

Abdullah Ġmam Hatip Lisesi‟nin açılıĢını Milli Eğitim Bakanımız  Sayın Ġsmet YILMAZ ve 

UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Sayın Ahmet ARSLAN yaptı. 

 
Fırat Kalkanı Harekatı‟nda Ģehit olan Piyade Astsubay Kıdemli ÇavuĢ Ömercan 

YEKEBAĞCI‟nın adının verildiği ortaokul ile Ermeni çeteleri ve Rus milislerine karĢı büyük 

mücadele veren Güllizaroğlu Abdullah‟ın isminin verildiği lisenin açılıĢına ġehit Piyade Astsubay 

Kıdemli ÇavuĢ Ömercan YEKEBAĞCI‟nın annesi Fikriye ve babası Zeki YEKEBAĞCI da 

katıldı. 

Saygı duruĢu ve ardından Ġstiklal MarĢı‟nın okunması, Kur‟an-ı Kerim Tilaveti ve yapılan 

konuĢmaların ardından okul açılıĢları yapıldı. 

  

AçılıĢın ardından Milli Eğitim Bakanımız Ġsmet YILMAZ ve UlaĢtırma Denizcilik ve 

HaberleĢme Bakanı Ahmet ARSLAN sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ettiler.  
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MEB MÜSTEŞAR YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜRLERİNİN İLİMİZİ 

ZİYARETLERİ 

 

MEB MüsteĢar Yardımcısı Sayın  Doç. Dr. Hilmi ÇOLAKOĞLU eğitim çalıĢmalarını 

yerinde görmek üzere ilimize ziyarette bulundu. 

 

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sayın Ali Rıza ALTUNEL eğitim çalıĢmalarını 

değerlendirmek için ilimizi ziyaret etti. Ziyareti sırasında emekli öğretmenlere ödüllerini takdim 

etti. 
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MEB Ġnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hamza AYDOĞDU yeni atanan sözleĢmeli 

öğretmenlere seminer vermek için ilimizi ziyaret etti. 
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MEB Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanı Sayın Alpaslan DURMUġ yenilenen eğitim 

öğretim müfredatını değerlendirmek üzere ilimizi ziyaret etti. 
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İSTİKLAL MARŞI YARIŞMASI YAPILDI 
 

13 Mart 2017 günü yapılacak olan Ġstiklal MarĢı´nın kabul edildiği günü ve Mehmet Akif 

ERSOY´u anma günü programı dahilinde yapılan  Ġstiklal MarĢı yarıĢmasında ilkokul, ortaokul, 

ve liseler yarıĢtı. 

Yapılan yarıĢmada dereceğe giren öğrenciler; 

ĠLKOKUL: 

1- Yusuf Batuhan YELTEKĠN       HalitpaĢa Ġlkokulu 

2-Bayram Can OĞUL                     Halefoğlu Ġlkokulu 

3-Nursena KILIÇ                            Namık Kemal Ġlkokulu 

ORTAOKUL: 

1-Zeynep Buse YILMAZ                Kasın KurĢunoğlu Ortaokulu 

2-AyĢe Irmak AKSU                       Merkez Yolaçan Cumhuriyet ortaokulu 

3-Ogün DENĠZ                                EĢmeyazı Ortaokulu 

LĠSELER: 

1-Muhammet Ġkbal GÜL                Kars Anadolu Ġmam Hatip Lisesi 

2-Halime GÜNEġ                           Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 

3-BüĢra BOZ                                   Kars Fen Lisesi 

3-Ömürcan AYDIN                         Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi 
 

 

 

https://kars.meb.gov.tr/www/istiklal-marsi-yarismasi-yapildi/icerik/1612
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İLİMİZDE KİTAP OKUMA YARIŞMALARI YAPILDI 

 
Ġlimiz ortaöğretimler  arası "Milli Birlik ve Kahramanlık" konulu kitap okuma yarıĢması 

yapıldı. Yapılan  ortaöğretimler arası "Milli Birlik ve Kahramanlık" konulu kitap okuma 

yarıĢmasında Ġlimiz Fen Lisesinden Gülsüm Buse KORKMAZ 1. olurken, Harakani Anadolu 

Lisesinden Sibel ġIK 2. Alpaslan Anadolu Lisesinden Erdi ORHAN 3. oldular. YarıĢma sonrası 

dereceğe giren öğrencilere ödüller verildi.   

  

 

 

https://kars.meb.gov.tr/www/ilimizde-kitap-okuma-yarismalari-yapildi/icerik/1641
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8.ARAPÇA ŞİİR VE ETKİNLİK YARIŞMASI İL ELEMELERİ YAPILDI 

 

8.Arapça Ģiir ve etkinlik yarıĢması il elemelerine ev sahipliği yaptık. Ġlimiz genelindeki 7 

imam-hatip lisesi bu etkinliklerde yer aldı. Metin canlandırma ve Ģiir okuma kategorisinde yapılan 

yarıĢmalara ilgi büyüktü. ġiir okuma kategorisinde SarıkamıĢ Anadolu Ġmam-Hatip Lisesinden 

Betül KOÇ birinci olurken, Kars Merkez Kız Anadolu Ġmam-Hatip Lisesinden Fatma AYDIN 

ikinci, Kars Merkez Anadolu Ġmam-Hatip Lisesinde Diyar KOYUNCU ise üçüncü oldu. Metin 

canlandırma yarıĢmasında ise Kars Merkez Kız Anadolu Ġmam-Hatip Lisesi birinci olurken, Kars 

Merkez Anadolu Ġmam-Hatip Lisesi ikinci, Kağızman Anadolu Ġmam-Hatip Lisesi ise üçüncü 

oldu. Dereceye giren okullarımızı tebrik eder, bölge finallerinde baĢarılar dileriz. 

 

  

  

 

http://kagizmanihl.meb.k12.tr/icerikler/icerikler/8arapca-siir-ve-etkinlik-yarismasi-il-elemelerine-ev-sahipligi-yaptik_3165245.html
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GENÇ SADÂ ERKEK KURAN-I KERİM OKUMA YARIŞMASI 

 

Susuz Gülizaroğlu Abdullah Anadolu Ġmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen Genç 

Sadâ Erkek Kur´an-ı Kerim Güzel Okuma YarıĢması il Finali Susuz Halk Eğitim Merkezinde 

düzenlendi. Programa Belediye BaĢkan Vekili Yunus ZENGÜL, Ġl Milli Eğitim ġube Müdürü 

Mehmet Emin BAYRAMBEY, Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Akif YAHġĠ, Ġl Genelindeki Ġmam 

Hatip Liseleri Müdürleri, Ġlçemizden Okul Müdürleri, Meslek dersleri öğretmenleri ve öğrenciler 

katılmıĢtır. Ayrıca yarıĢmanın jüriliğini Ġlçe Müftüsü Yusuf BEKTAġ ve Hafız Ġmamlarımız 

Mustafa DEMĠRCĠ, Kasım ÖZVAġ, Uğur AKAN yapmıĢtır. 

YarıĢmaya Ġl genelindeki imam hatip liselerini temsilen birer öğrenci katılmıĢ olup 1. Liği 

SarıkamıĢ Anadolu Ġmam Hatip Lisesi öğrencisi Emirhan DEMĠREL, 2. liği Kağızman 

Anadolu Ġmam Hatip Lisesi öğrencisi Samet DEMĠR, 3. lüğü ise Kars Anadolu Ġmam Hatip Lisesi 

öğrencisi Fatih ÖZKESEMEN hak etmiĢtir. 

 

 

https://kars.meb.gov.tr/www/genc-sad-erkek-kuran-i-kerim-okuma-yarismasi/icerik/1622
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GENÇ NİDA KIZ ÖĞRENCİLER KUR’AN-I KERİM OKUMA YARIŞMASI  

 

Her yıl Ġmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen  Genç Nida Kız Öğrenciler Ku‟an-ı Kerim‟i 

Güzel Okuma yarıĢması  bu yıl Arpaçay Mihralibey Anadolu Ġmam Lisesi koordinatörlüğünde 

gerçekleĢti.  YarıĢma bugün  dokuz okulun  katılımıyla baĢta Ġl Milli Eğitim ġube Müdürü, Ġlçe 

Belediye BaĢkanı, Cumhuriyet BaĢsavcısı, Ġlçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere önemli 

katılımcıların eĢliğinde, jüri üyeleri önünde gerçekleĢti. 

YarıĢan bütün öğrencilerin sunumu bittiğinde jüri üyelerinin puanlamaları sonucu dereceye 

giren okullar açıklandı : Birinci olan okul Kars Merkez Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi öğrencisi 

Merve EDEġ, ikinci olan okul yarıĢmaya ev sahipliği yapan Arpaçay Mihralibey Anadolu Ġmam 

Hatip Lisesi öğrencisi Hazel AYDIN, üçüncü olan okul Susuz Gülizaroğlu Abdullah Anadolu 

Ġmam Hatip Lisesi  öğrencisi Esma GÜNEġ‟tir. Ödül töreninde ise birinci olan öğrencinin 

ödülünü Ġl Milli Eğitim ġube Müdürü Mehmet Emin BAYRAMBEY, ikinci olan öğrencinin 

ödülünü Cumhuriyet BaĢsavcısı Cihan TANRIKULU, üçüncü olan öğrencinin ödülünü ise Ġlçe 

Belediye BaĢkanı Erçetin ALTAY takdim etti. Ayrıca Belediye BaĢkanı Erçetin ALTAY dereceye 

giren öğrencileri birer çeyrek altınla ödüllendirmiĢ olup dereceye giremeyen diğer öğrencilere de 

hediyeler takdim etti. 

 

 

https://kars.meb.gov.tr/www/arpacay-mihralibey-anadolu-imam-hatip-lisesi-genc-nida-kiz-ogrenciler-kuran-i-kerim-okuma-yarismasina-ev-sahipligi-yapti/icerik/1621
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ÖĞRENCİ GÖZÜYLE 15 TEMMUZ KONULU YARIŞMASI 
 

15 Temmuz demokrasi zaferi ve Ģehitleri anma etkinliği kapsamında öğrenciler arası resim, 

Ģiir, kompozisyon, hikaye, poster, ve slogan yarıĢması yapıldı.  

Yapılan yarıĢmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk Eğitim Müdürlüğü 

Toplantı salonunda gerçekleĢen ödül törenine Ġl Milli Eğitim Müdürü Gökhan ALTUN, Milli 

Eğitim Müdürü Yardımcısı Cemalettin GÜVEN, ġube Müdürleri, Okul Müdürleri ile öğrenciler 

katıldı.Yapılan yarıĢmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 
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İLİMİZDE BEYAZ BAYRAK ALMAYA HAK KAZANAN OKULLARA 

ÖDÜLLERİ VERİLDİ  

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Beyaz Bayrak protokolü 

kapsamında Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde 2006 

yılından bu yana uygulanmakta olan Beyaz Bayrak Projesinde temizlik ve hijyen kurallarına uyan 

toplam 101 eğitim kurumuna beyaz bayrak verildi.  

Bu yıl da beyaz bayrak projesine baĢvuruda bulunan 43 okuldan 36 okula Halk Eğitim 

Merkezi ASO Müdürlüğünde yapılan programda beyaz bayrak almaya hak kazanan  okullara  

beyaz bayrak, pirinç levha ve sertifikaları verildi.   

           Saygı duruĢunda bulunulması, Ġstiklal MarĢı‟nı okunmasıyla baĢlayan programda Ġl Halk 

Sağlığı Müdürü Zafer YILMAZ bir konuĢma yaparak beyaz bayrak almaya hak kazanan okulların 

idarecilerine ve emeği geçenlere teĢekkür etti. Önümüzdeki yıl beyaz bayrak alan okul sayılarında 

artıĢ beklediğini de belirten YILMAZ, bu uygulamanın kontrollü Ģekilde devam ettiğini ve beyaz 

bayrak alan okulların belli aralıklarla denetlendiğini belirtti. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Cemalettin GÜVEN de, Kars‟ta hemen hemen tüm okulların beyaz bayrak alma niteliğinde 

olduğunu fakat müracaatın az olduğunu bunun önümüzdeki yıllarda artırılması gerektiğini ifade 

etti. Beyaz Bayrak alan okulların yanında diğer okullarında bu konuda gerekli giriĢimleri 

yapmaları gerektiğini de kaydeden GÜVEN, eksiklik ve noksanlıklar için de okul idarecilerinin 

kendileriyle kontak kurmalarını istedi. Bu konuda Kars Valiliği öncülüğünde Milli Eğitimin her 

zaman okulların iyileĢtirilmesi noktasında tüm çabayı sarfettiğini de vurgulayan GÜVEN, 

projenin önemine değindi. Ardından beyaz bayrak almaya hak kazanan okullar açıklandı ve okul 

idaricileri tek tek sahneye davet edildi. Dereceye giren eğitim kurumlarına ödüllerini Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı Cemalettin GÜVEN, Ġl Halk Sağlığı Müdürü Zafer YILMAZ, Milli Eğitim 

ġube Müdürü Mehmet Emin BAYRAMBEY, Halk Sağlığı ġube Müdürleri YaĢar AYIRKAN ve 

CoĢkun YÜSUMUT verdi. Beyaz Bayrak alan okullara ait sinevizyon gösterisinin de sunulduğu 

program projede emeği geçenlerin toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.  

 

 

https://kars.meb.gov.tr/www/ilimizde-beyaz-bayrak-almaya-hak-kazanan-okullara-odulleri-verildi/icerik/1664
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2017 Yılı İlimizde Beyaz Bayrak Alan Okullarımız 

1 Haydar Aliyev Mes.Tek.Anadolu Lisesi 
Pansiyonu 

19 Yadigâr Mehmet Binal Kız Öğrenci Yurdu 

2 Zübeyde Hanım İlkokulu 20 Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek 
Öğrenci Pansiyonu 

3 Halit Paşa İlkokulu 21 Kars Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız 
Öğrenci Pansiyonu 

4 Hasan Harakani Anadolu Lisesi 22 Arpaçay Mihralibey Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 

5 Mustafa Kemal İlkokulu 23  Kağızman Anadolu Lisesi  

6 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

7 Aynur Aytemiz Kız Öğrenci Pansiyonu  25 Sarıkamış Vilayetler Birliği Anaokulu 

8 Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi 26 Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü 

9 Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 

27 Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu 

10 Özel Çelik Başarı Ortaokulu 28 Yalınkaya İlkokulu 

11 Özel Çelik Başarı İlkokulu 29 Yenişehir Anaokulu 

12 Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi  
Pansiyonu 

30 Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Çok 
Programlı Anadolu Lisesi 

13 Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi 31 Selim Atatürk İlkokulu 

14 Merkez İmam Hatip Ortaokulu  32 Akyaka 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 

15 Sabancı Kız Öğrenci Yurdu 33 Selim Aşağı Damlapınar  İlkokulu 

16 Akyaka İMKB Anadolu Lisesi 34 Dikme Hacı Yasemen Yılmazel İlkokulu 

17 Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi 35 Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu 

18 Gazi Kars Anadolu Lisesi 36 Selim Vehbi Akyar İlkokulu 

 

 

https://kars.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/02111006_beyaz_bayrak_55.jpg
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Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Cumhuriyet Mahallesi  

Hükümet Konağı 

KARS 

 

Telefon: 0 (474) 212 82 28      

               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 

Ali Kasım BULUT Öğretmen PEK alikasimbulut@hotmail.com 

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

Olcay IĞDIR Teknisyen Birim ÇalıĢanı rehberci_53@hotmail.com 
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