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Dünyada eğitim ile alakalı yapılan araĢtırmalar eğitim sistemlerinde uzun süredir büyük bir geliĢme
yaĢandığını gösteriyor. Ülkemizin güçlü devletler seviyesinde olmasının yolu çocuklarına daha iyi eğitim
hizmetleri sunmasından geçmektedir. Ayrıca gençlerimizin kendilerini ve potansiyellerini tanımalarının yolu
tarihlerini ve milli kültürlerini bilmelerinden geçmektedir. Gençlerimizin tarihlerini öğrenmeleri ve milli
kültürlerini benimsemeleri ise geçmiĢle gelecek arasındaki köprülerin kurulmasıyla mümkündür. Bu köprü ise
kendi dinamiklerimizle, felsefemizle ve dünyaya bakıĢ açımızla oluĢturacağımız eğitimle kurulabilir. Bu
çalıĢmaların en somut olanı Millî Eğitim Bakanlığımızın gelecek odaklı eğitim çalıĢmalarının planlanmıĢ Ģekli
olan 2023 Eğitim Vizyon Belgesidir. Kendimize has bir eğitim planı olan 2023 Eğitim Vizyon Belgesi aynı
zamanda yerel ve evrensel arasında bir denge kurmaktadır. Diğer yandan 2023 Eğitim Vizyon Belgesi zamanın
ruhunu iyi takip ederken, doğru projeler ve uygulamalarla çağın önünde olmayı hedefliyor.
Kars Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü, Strateji GeliĢtirme AR-GE Birimi olarak 7 Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
ile 616 okulun ve kurumun proje hazırlama, sunma ve yürütme kapasitesini geliĢtirmek üzere eğitim vermek, proje
hazırlama konusunda gönüllü öğretmenlere rehberlik etmek, teknik destek sağlamak ve proje sonuçlarının diğer
okullar ve kurumlar ile paylaĢılmasını sağlanmıĢtır. Bu kapsamda AR-GE Birimi tarafından yapılmıĢ olan tüm
çalıĢmalar projeler ve etkinliklerin bültenimizde yer almaktadır.
Gelecek çocuklarla gelecektir. Geleceğimiz Ģekillendirecek bu çocuklarda bizlere emanettir. Bu kutsal
emanetlere sahip çıkmak, onları sahip olduğumuz imkânların en iyisiyle yetiĢtirmek ve çağdaĢ eğitimle
çocuklarımızı donatmak en büyük hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleĢtirmek için Kars Milli Eğitim Müdürlüğü ve
AR-GE birimi olarak yılmadan, yorulmadan büyük bir gayretle çalıĢmaya devam edeceğiz.
Gökhan ALTUN
İl Milli Eğitim Müdürü
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Eğitim ve öğretim çalıĢmaları hep daha iyisini yapmak için yol alınan uzun ve verimli bir dizi çalıĢmayı
içerir. Hemen her Ģeyin hızlı bir dönüĢümden geçtiği günümüzde çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için değer
üreten ve eğitime katkı sağlayan projeleri ivedilikle hayata geçirmemiz gerekiyor. Eğitim ve teknoloji
nesillerimizin yetiĢmesinde çok önemli etkileri olan iki temel değerdir. Donanımlı geleceği Ģekillendirecek
nesilleri eğitmenin yolu çağdaĢ yöntemleri kullanmaktan geçmektedir. Aksi bir durum ise John Dewey’in dediği
gibi bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalmıĢ oluruz.
Etkili ve izli öğrenmelerin gerçekleĢebilmesi için öğrenme ve öğretme ortamlarının zenginleĢtirilmesi, etki
ve doğru mesajlar içeren materyaller ile donatılması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda Millî Eğitim
Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi yenilikçiliğe, araĢtırmaya ve geliĢtirmeye yönelik çalıĢmaları 21.
Yüzyıl hedeflerine ulaĢmada önemli bir rol oynamaktadır. Bunun için AR-GE Birimimizin takım çalıĢmasıyla
ortaya koyacağı çalıĢmalar 2023 Eğitim Vizyon Belgemizin hedeflerine ulaĢılmasını kolaylaĢtıracaktır. Bu
anlatıĢla Ġl Millî Eğitim Müdürümüzün liderliğinde hazırlamıĢ olduğumuz AR-GE bülteni, en büyük güç
kaynağımız olan millî eğitimimizin değerleri, vizyonu ve hedefleriyle alakalı yapılmıĢ ve yapılmakta olan
çalıĢmaların bir ürünüdür.
Gelecek eğitim çalıĢmalarına ıĢık tutacak olan 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda, geniĢ bir
paydaĢ kitlesine ve vizyona sahip AR-GE çalıĢmalarını bültenimiz aracılığıyla sizlerle paylaĢmaktan mutluluk
duyuyorum. Eğitim öğretim faaliyetlerini zenginleĢtireceğini düĢündüğünüz her türlü fikrinizi bizimle paylaĢmak
için AR-GE Birimimiz ile temasa geçmenizi rica ederim.
Ali BEYAZOĞLU
Milli Eğitim ġube Müdürü
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AR-GE birimlerinin kurulmasının temel amacı, özü itibariyle ortak paydası büyük olan faaliyet ve projelerde
tekrarların önlenmesi, insan ve madde kaynağının etkin ve verimli kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin
yerinde kullanılması için çalıĢmaların tek elden aynı ekip tarafından yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca, özünde
planlama, stratejik yönetim, idareyi geliĢtirme, hizmetlerin niteliğini iyileĢtirme, kapasite geliĢtirme ve dolayısıyla
kurumsal değiĢimi yakalama olan çalıĢmaları birleĢtirmektir.
Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi; eğitim çalıĢmalarının kalitesinin arttırılması için yapılan
çalıĢmaların planlanması ve yürütülmesi yanında çeĢitli faaliyetler de gerçekleĢtirmiĢtir. Ġl Millî Eğitim
Müdürlüğünün 2019-2023 stratejik planını hazırlayarak kamuoyuna sunmuĢtur. Ġlçe ve okul/kurum stratejik
planlarının, hazırlanmasına ve uygulanmasına rehberlik ve danıĢmanlık yapmıĢtır. Mahalli hizmet içi eğitim
planlarında yer alan eğitim faaliyetlerinde, AR-GE Biriminde görevlendirildikleri alanda düzenlenen eğitim
faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak yer almıĢtır. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanındaki geliĢmeleri
takip ederek, bu kapsamda yurtiçi ve yurtdıĢında eğitim alanında araĢtırma-geliĢtirme faaliyetleri yapan
üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği yapmıĢtır. Okul ve kurumlara, ulusal ve uluslararası düzeyde
hazırlayacakları projelerde, rehberlik ve danıĢmanlık yapmıĢtır. Bu kapsamda il düzeyinde yapılması gereken iĢ ve
iĢlemleri yürütmektedir.
Bilginin üretilmesi ve yaygınlaĢmasının sağlanmasının en iyi yolunun “paylaĢma” olduğu bilinci ile hareket
eden birimimiz, bilginin doğru biçimde paylaĢılması amacıyla Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi
olarak 2020 Ocak AR-GE Bültenini sunmaktan mutluluk duymaktayız. Bültenimizin yayınlanmasında emeği
geçen baĢta Milli Eğitim Müdürümüz, idari kadrosu ve tüm çalıĢanlara, teĢekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.

Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Birimi
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KÜTÜPHANE KURULMASI
(Donandı Tıllik Ġlk/Ortaokulu)
Kağızman Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Donandı Tıllik Ġlk/Ortaokulunda eğitim-öğretim gören 170
ilkokul ve ortaokul öğrencisinin faydalanması ve kitap okuma alıĢkanlıklarının geliĢtirilmesi için içerisinde 2500
kitap bulunan bir kütüphane oluĢturuldu. Kütüphanenin ismi ise Trabzon’da vatan uğruna Ģehit düĢen
kahramanımız Eren BÜLBÜL oldu.
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KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2023 STRATEJİK PLANI
Stratejik yönetim ve planlama yaklaĢımını kamu yönetiminin temel unsurlarından biri
haline getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kuruluĢlarının geleceğe
dönük olarak stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini planda öngörülen misyon, vizyon,
amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak
oluĢturulması gerektiği hükme bağlanmıĢtır. Bu sayede kuruluĢların politika oluĢturma
kapasitelerinin artırılması, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali disiplinin sağlanması,
kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, bu kaynakların etkin kullanılıp
kullanılmadığının izlenmesi ve bunun kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliĢtirilmesi
hedeflenmektedir.
Bu bağlamda Bakanlığımız Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının 2018/16 sayılı Genelgesi gereği
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde 2019-2023 Stratejik Planı için çalıĢmalar baĢlatmıĢtır.
Müdürlüğümüzce Stratejik Plan ekibi kurulmuĢtur. Stratejik Plan ekibimiz tarafından hazırlanan
paydaĢ anketimiz için gerekli izinlerin alınması ve uygulanması için Bakanlığımız Bilgi ĠĢlem
Dairesi BaĢkanlığına gönderilmiĢtir.
Stratejik Plan ekibimiz 2019/2023 Stratejik Planımızın yapımı için çalıĢmalarına devam
etmektedir. Genelgede belirtilen takvime göre planımızın hazırlanması ve yayınlanması
planlanmaktadır.
Bu kapsamda Stratejik Plan ekibimiz çalıĢmalara baĢlayarak Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 20192023 Stratejik Planını hazırlayarak Valilik Makam Onayı aldıktan sonra yürürlüğe girmek üzere
yayınlamıĢtır.
Ġl Stratejik Planımızla birlikte Ġlçe Stratejik planlarının da hazırlanması hususunda Ġlçe Milli
Eğitim Müdürlüklerimize de destek verilmektedir. Bu kapsamda 24/12/2019 tarihinde Ġlçe Mili
Eğitim Müdürlüklerimizden 1 Ģube müdürü ve 1 personelin katıldığı toplam 18 kiĢiye stratejik
plan hazırlanması ile çalıĢtay yapılmıĢtır. Ardından tamamlanan ilçe planları da onaylanarak
yayınlanmıĢtır.
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Müdürlüğümüze bağlı tüm
okullar(BirleĢtirilmiĢ sınıflı okullar hariç) ve kurumlar 2019-2023 Stratejik Planlarını hazırlayarak
onay süreçlerin ardından uygulanmak üzere yürürlüğe koymuĢlardır.
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KARS-2019
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İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Stratejik Plan Çalıştayı(24/12/2019)

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.
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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.
2019/2020 dönemi TÜBĠTAK 4006 Bilim Fuarları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla
TÜBĠTAK Ġl AR-GE Temsilcisi Orhan TOPKAYA tarafından 27/11/2019 tarihinde Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda proje yürütücüsü öğretmenlere ve
idarecilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
Toplantıda ayrıca TÜBĠTAK 4004,4005 ve 4007 projeleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca TÜBĠTAK Bölge koordinatörü Prof.Dr.Erdal KARADUMAN tarafında da 09/12/2019
tarihinde Ortaokul ve Lise AraĢtırma Projeleri YarıĢmaları ile ilgili bilgilendirme toplantıları
yapıldı.
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PROJELERİ
Proje Adı

ERĠġEBĠLĠR MEKÂN

Proje Uygulama Yeri

Halk Eğitim Merkezi Ve AkĢam Sanat Okulu

Projenin Hedefler

Proje ile engellilerin her türlü hizmete eriĢerek, toplumda
engellilere yönelik oluĢan negatif algının ortadan kaldırılması
yönünde farkındalık yaratmak düĢünülmüĢtür.

Beklenen Sonuçlar

Proje ile engelli vatandaĢlarımızın bağımsız bireyler olarak
sosyal ve ekonomik hayata katılımının artması beklenmektedir.
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Proje Adı

KÜTÜPHANEMLE AYDINLIK YARINLARA

Proje Uygulama Yeri

Mustafa Kemal Atatürk Ġlkokulu

Projenin Hedefler

Beklenen Sonuçlar

Projenin Nihai Faydalanıcıları

Okulumuzun kütüphanesi, sınıfları, koridorları ve diğer bölümlerinin
boyanarak daha temiz ve kullanıĢlı hale kavuĢturulması, okulumuz
öğrencilerine, diğer okullarda eğitim görüp okulumuz çevresinde
yaĢayan çeĢitli çağlardaki öğrencilere ve mahalle sakinlerine kitap
sevgisini anlatmak, daha temiz, güvenilir ve nezih bir ortamda,
görevli öğretmenlerin nezaretinde insanları kütüphane imkanlarından
daha fazla yararlandırmak.
1) Okulumuzun kütüphane ve diğer bölümlerini daha temiz ve
kullanıĢlı hale getirme,
2) Öğrencilere kitap okuma alıĢkanlığı kazandırma,
3) Özellikle bedensel ve duygusal yönden geliĢmekte olan çocukların
ve gençlerin bilgi kapasitesini arttırarak düĢünce dünyasını
Ģekillendirme,
4) Çocuklarda yorumlama ve analiz etme becerilerini geliĢtirme,
5) Özelikle ilimiz gibi dezavantajlı bölgede yaĢayan öğrencilerimiz
arasında okuma alıĢkanlığını yaygınlaĢtırma,
6) Okulumuz öğrencileriyle birlikte çevremizdeki ilk ve ortaöğretim
çağındaki öğrenciler ile mahalle sakinlerini de kütüphane
imkanlarından yararlandırmak,
7) Öğrencilerin ödevlerini internet bağlantılı bilgisayarlardan ücretsiz
çıkarmalarını sağlama,
8) Öğrenci ve gençlerimiz internet kafe gibi kontrolsüz yerlerden
uzak tutarak onların kötü alıĢkanlıklar kazanmasını önleme.
340 öğrenci velimiz, 450 mahalle halkı, mahallemizde oturup diğer
okullarda eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, meslek odaları,
esnaflar, mahalledeki emniyet personeli ve onların aileleri ile
yaklaĢık 1000 kiĢi nihai faydalanıcıdır
Proje kapsamında ; okulumuzun koridorları, tüm sınıf ve bölümleri
boyatıldı. Atıl durumda olan bölümler öğrencilerin hizmetine
kazandırıldı.
Proje kapsamında okul kütüphanesine kitaplıklar, kütüphane masası,
projeksiyon, 4 adet bilgisayar, lazer yazıcı, ses sistemi ve sandalyeler
kazandırıldı.
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Proje Adı

PREFABRĠK KAPALI SPOR SALONU VE EĞLENCE
EVĠ

Proje Uygulama Yeri

Ziya Gökalp Ortaokulu

Projenin Hedefler

Öğrencilerin soğuk kıĢ Ģartlarında kapalı ortamda spor
yapmalarının sağlanması ve sportif baĢarılarının arttırılması.

450 metre kare büyüklüğünde 18x30 ölçülerinde, prefabrik spor
salonu tamamlanma aĢamasına gelmiĢtir.
Proje bitimiyle birlikte
Beklenen Sonuçlar

1-Soğuk iklim koĢullarında kapalı alanda eğitim verilecek
2-Ġklimin olumsuz etkisi azaltılacak
3-Öğrencilerin sportif baĢarıları arttırılacak
4-Profesyonel spor faaliyetleri yapılacak.
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Proje Adı

KÖY OKULLARI
GELĠġĠYOR

Proje Uygulama Yeri

KARS-SUSUZ-BÜYÜK ÇATAK KÖYÜ VE AFET EVLERĠ,
HARMANLI KÖYÜ

Projenin Hedefler

OKUL BĠNALARININ DIġ CEPHE ISI YALITIMININ
YAPILMASI, KALORĠFER SĠSTEMĠNE GEÇĠLMESĠ

Beklenen Sonuçlar

KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE

ISINIYOR,

ÇEVRE

BĠLĠNCĠ

1. Büyük Çatak Ġlkokulu inĢaat imalatları; (kalorifer
Sistemi), mekanik tesisat (sulu baca sistemi), mekanik
tesisat (elektrik tesisatı) kalorifer sistemi yapılacak.
2. Büyük Çatak Afetevleri Necmi Kadıoğlu Ġlkokulu;
(kalorifer Sistemi), mekanik tesisat (sulu baca sistemi),
mekanik tesisat (elektrik tesisatı) kalorifer sistemi
yapılacak.
3. Harmanlı Ġlkokulu (kalorifer Sistemi), mekanik tesisat
(sulu baca sistemi), mekanik tesisat (elektrik tesisatı)
kalorifer sistemi yapılacak.
4. Erdağı Turgut Torunoğlları ilkokulu (kalorifer Sistemi),
mekanik tesisat (sulu baca sistemi), mekanik tesisat
(elektrik tesisatı) kalorifer sistemi yapılacak.
5. Yolboyu Köyü Elektrik Tesisatı (Kalorifer Sistemi)
yapılacak.
6. Ġlkokulların diğer tadilat ve yapım iĢleri yapılacak.
7. Okulların diğer ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacak.

Sayfa 16
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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.
81 İLİN GÖZÜNDEN SARIKAMIŞ’I BİLSEM

Proje Hakkında
22 Aralık 1914... İşgal edilmiş vatan topraklarının dört bir
yanından yola çıkan on binlerce genç hatta çocuk, bugün biz kendi
bayrağımız altında özgür, barış içinde, çağdaş ve bilimin-sanatın
ışığında yaşayabilelim diye canlarını feda etti.
105 yıl sonra onları anlamak, çocuklarımıza ve gençlerimize
onları hakkıyla anlatmak zorundayız. Çünkü gelecek nesillerimizin yere
sağlam basması, geleceğe ışık tutması, bilimin ve aklın ışığında, barış
içinde yürümesinin en sağlam yollarından biri tarihini bilmesidir.

Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Sınıf Öğretmeni Öznur BULUT’un koordinesinde
yürütülen “81 İlin Gözünden Sarıkamış’ı BİLSEM Projesi” kapsamında tüm Bilim ve Sanat Merkezleri bir
olmayı, meşaleyi birlikte tutarak yolu beraber aydınlatmalıyı amaçladık. Bu projeyle tarihi, teknolojiyi ve
sanatı birleştirerek öğrencilerimizle etkinlikler yaptık. Ocak ayının ilk haftası da Sarıkamış 'ta yapacağımız
sergiyle projemizi sonlandıracağız.
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Proje Faaliyetleri:
● Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi olarak 94 bilim sanat merkezi ile iletiĢime geçildi ve Avrupa
Ülkeleri ağırlıklı olmak üzere dünya çapında Ülkerlerin yer aldığı eTwinning portalında, 81 Ġlimizdeki bilim
ve sanat merkezlerinden 110 proje ortağı edinildi.
● Merkezimizden 9, Türkiye genelinden 296 öğrenci projemize katıldı.
● Whatsapp grubu ve facebook’ta proje sayfası ve grubu oluĢturuldu.
https://www.facebook.com/groups/563320987570718/?ref=bookmarks.
● Projemize katılan her il projenin afiĢ ve logosunu tasarladı. Tasarlanan logolar ve afiĢler online form üzerinden
oylamaya tabi tutuldu. Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni Semra TUY ve öğrencilerinin tasarladıkları
afiĢ ve logo birinci seçildi. Seçilen afiĢ ve logo projenin görselleri haline getirildi.
● Merkezimizde ve projemize katılan Bilim ve Sanat Merkezlerinde SarıkamıĢ’ı anlatan resimlerden oluĢan
sergiler açıldı. Sergilenen resimler SarıkamıĢ’ta açacağımız “81 Ġlin Gözünden SarıkamıĢ’ı BĠLSEM”
eTwinning Projesi Resim Sergisinde sergilenmek üzere ilimize gönderilmeye baĢlandı.


Proje ortaklarımız tarafından ilimize gönderilen SarıkamıĢ resimleri 3-4-5 Ocak’ta SarıkamıĢ’ta düzenlenecek
olan “105. Yılında SarıkamıĢ’ı Anma” Programında, “81 Ġlin Gözünden SarıkamıĢ’ı BĠLSEM” eTwinning
Projesi Resim Sergisinde sergilenecektir. Sergimize tüm Türkiye davetlidir.
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KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROJELERİ
Proje Adı : SERKA DESTEKLĠYOR,KARS'TA MODERN EĞĠTĠM ORTAMLARI OLUġTURULUYOR
BaĢvuru Sahibi : Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hibe Programı : Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları-04
Proje Bütçesi

: 334.250,00 TL

Proje Konusu : Okullarımızda, öğrencilerimizin öğrendiklerini pratiğe dökebilecekleri, yaparak ve yaĢayarak
öğrenebilecekleri, üretebilecekleri, onların düĢünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen ve onları hayata
hazırlayan ve 2023 eğitim vizyonuyla uyumlu eğitim ortamları oluĢturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda
Kars il merkezinde 1 pilot okulumuza AhĢap ve Metal Atölyesi , 1 pilot okulumuza YaĢam Becerileri Atölyesi ,1
pilot okulumuza Resim/Görsel Sanatlar Atölyesi ve 1 pilot okulumuza FETEM Atölyesi oluĢturulması
planlanmaktadır. Atölye çalıĢmaları için istekli öğretmenler eğitim alacaklar ve diğer öğretmenlere eğitim
vereceklerdir. Pilot okul öğrencilerinin ilgili atölyelerde ortaya çıkardıkları ürünlerin sergilenmesi ve il geneli ile
paylaĢılması sağlanarak diğer okulların da çeĢitli atölyeler kurmaları teĢvik edilecektir.
Proje Adı

: SERHAT ĠLLERĠNĠN ÖZEL YETENEKLĠLERĠ

BaĢvuru Sahibi : Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hibe Programı

: Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları-04

Proje Bütçesi

: 751.428,80 TL

Proje Konusu : Kalkınma Ajansının hedef alanındaki Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars Ġllerinde yer alan Bilim ve
Sanat Merkezlerine yönelik olan projedir. Proje Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütücülüğünde sunulmuĢ
olup 4 ilde yer alan bilim ve sanat merkezlerinin altyapılarının güçlendirilmesi için hazırlanmıĢtır.
Proje kapsamında 4 ilde yer alan bilim ve sanat merkezlerine 4’er tane olmak üzere, Resim, Müzik, Robotik,
AhĢap-mekatronik ve Seramik alanlarında toplam 16 atölye kurulacaktır. Ayrıca bu illerde özel yetenekliler
konusunda konferanslar ve atölyelerden elde edilecek ürünlerin sergileneceği Ģenlikler düzenlenecektir.
Proje Adı

: USTA ELLER, GÜÇLÜ ATÖLYELER, PARLAK GELECEKLER (UGAP)

BaĢvuru Sahibi

: Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

Hibe Programı

: SODES Güdümlü Programı

Proje Bütçesi

: 3.100.000,00 TL

Proje Konusu
: TRA2 Bölgesi Kars il merkezinde 4 pilot okulda yürütmeyi planladığımız projemizde
öncelikle öğrencilerimizin yaparak, yaĢayarak, deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacak ve modern sanayi
toplumunun gerektirdiği becerileri ve nitelikleri kazanmalarına yardımcı olacak nitelikte laboratuvar ortamlarının
oluĢturulması ve atölye altyapılarının iyileĢtirilmesi sağlanacaktır. Bu sayede mesleki ve teknik eğitim
kurumlarımız dinamik bir yapıya kavuĢturulacak, atölye altyapı ve donanımları sektörün ihtiyaç duyduğu hızla
değiĢen ve geliĢen teknolojiyle uyumlu hale getirilerek öğrencilerimizin geleceği yakalayan öğretim materyalleri
ve ortamları açısından desteklenmesi sağlanacaktır.
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Mesleki ve teknik liselerimizin uygulamalı eğitim altyapılarının güçlendirilmesi ve diğer proje faaliyetleri
ile verilen eğitimin niteliğinin artırılması, bu okullarda okuyan gençlere; daha fazla iĢ güvencesi, daha yüksek
gelir, mesleki yükselmenin sağlanması, kendi iĢini kurma yolunun açılması, kendine duyduğu güven ve saygının
artması ve en önemlisi yoksullukla baĢ edebilme fırsatının yaratılması gibi birçok bakımdan avantajlar
sağlayacaktır. Projemizde Ağrı, Iğdır ve Ardahan Proje proje ortaklarıdır. Proje kapsamında 4 ilde yer alan bilim
ve sanat merkezlerine 4’er tane olmak üzere, Resim, Müzik, Robotik, AhĢap-mekatronik ve Seramik alanlarında
toplam 16 atölye kurulacaktır. Ayrıca bu illerde özel yetenekliler konusunda konferanslar ve atölyelerden elde
edilecek ürünlerin sergileneceği Ģenlikler düzenlenecektir.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI
(ULUSAL AJANS-ERASMUS+ PROGRAMI)
Proje Adı

: ĠSTĠHDAM ĠÇĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMDE KALĠTEYĠ ARTIRMAK

BaĢvuru Sahibi : Gazi Ahmet Muhtar PaĢa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje Bütçesi

: 28.497 €

Proje Konusu : Okul bünyesinde bulunan elektrik-elektronik teknolojisi ve makine teknolojisi bölümlerinde
okuyan öğrencilerimize Avrupa’da bu alanlardaki çalıĢmaların nasıl olduğu ve iyi uygulamaları öğrenebilecekleri
2 haftalık staj programı düzenlenmesi hedeflenmektedir.
Proje Adı : YETĠġKĠN EĞĠTĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN DĠJĠTAL BECERĠ VE YETKĠNLĠKLERĠNĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠ
BaĢvuru Sahibi : SarıkamıĢ Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü
Proje Bütçesi

: 17.460 €

Proje Konusu : BaĢvuru sahibi olan SarıkamıĢ Halk Eğitim Merkezi ve ortak kurumlarda bulunan öğretmenlerin,
Avrupa’da bu alanlardaki çalıĢmaların nasıl olduğunu görmeleri ve iyi uygulamaları öğrenerek kendi kurumlarında
yaygınlaĢtırmaları hedeflenmiĢtir.

GENÇLĠ SPOR BAKANLIĞI
GENÇLĠK PROJELERĠ DESTEK PROGRAMI 2019 – I ÖZEL ÇAĞRI DÖNEMĠ
Kars Fahrettin Kırzıoğlu BĠLSEM tarafından Gençli Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı
2019 – I Özel Çağrı Dönemi kapsamında sunulan “Kars Bilsem ile Renkleniyor” projesi baĢarılı bulunmuĢ ve
18.500,00 TL bütçe ile desteklenmesine karar verilmiĢtir. Kars Ġlinden uygulanacak 5 projeden biri olan projenin
sözleĢmesi imzalanmıĢtır.
Proje Amacı:
Proje Kars merkez ili Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde uygulanacaktır. Projenin amaçları programın
amaçları ile örtüĢmektedir. Hibe rehberinde belirtildiği üzere;“Program ile gençlerin evrensel ve insanî değerlere
sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, giriĢimci, toplumsal
aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve
uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak, hayallerini gerçekleĢtirebilecekleri
imkân ve zemini oluĢturmak amaçlanmaktadır.’’ amacı yer almaktadır.
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Fahrettin Kırzıoğlu Bilim sanat merkezi tarafından tasarlanan proje de yapılacak olan etkinlikler ile gençlerin milli
ve manevi değerlerine sahip, çevresinin doğal güzelliklerini tanıyan, toplumsal hayata aktif katılabilen akranları ile
rekabet edebilecek ve dezavantajlı kesimdeki vatandaĢlar için empati kurabilen birey olmalarına destek
sağlanacaktır.
Proje kapsamında gönüllü gençler ile ilin tarihi ve turistik mekânları gezilecektir. Bu kapsamda gençlerin yürüyüĢ
ve bisiklet turları ile spor etkinliklerini hayatlarına yerleĢtirmelerine olanaklar sağlanacaktır. Yapılacak etkinlikler
ile gençlerin il genelindeki tarihi ve doğal güzellikleri görmeleri sağlanarak milli ve manevi değerlerimize sahip
çıkılması hedeflenmektedir. Bu etkinliklerde uygulanacak yöntemler ile gençlerin yürüyüĢ, oryantring vb. yeni
spor dalları tanıĢmaları ve günlük hayat içerisinde sporun her dalını kullanmaları sağlanacaktır.
Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören resim alanında yetenekli öğrencilerin önderliğinde
okulun taĢınacağı yeni binanın koridorlarının ve bahçe duvarının resim alanındaki ve diğer alandaki gönüllü
gençler ile tasarlanıp boyanması hedeflenmektedir. Yapılacak olan bu çalıĢmada tüm etkinliklerin gönüllü gençler
tarafından planlanması ve gerçekleĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle gençlerin gönüllülük bilincinin
artırılması, takım ekip çalıĢması yetilerinin kazandırılması ve öğrencilerin sosyal sorumluluk içeren bu projeler de
yer alarak sosyal, kiĢisel geliĢimlerinin geliĢtirilmesine olanak sağlanacaktır. Aynı zamanda tarihi ve doğal
güzellikler ile donatılan koridor ve bahçe duvarlarını okulun tüm öğrencileri ve velilerin görmesi sağlanarak
projenin etki çapı artırılacaktır. Proje kapsamında 10 gönüllü grup öğrencisi 20 gönüllü öğrencinin katılımı
sağlanacaktır. Ancak 100 öğrencimizin de katılımı sağlanmaya çalıĢılacaktır.
Gönüllü gençler aynı zamanda ilimiz genelinde üç görme engelli gencimiz / vatandaĢ ile birebir görüĢme
sağlayarak il merkezinde bulunan tarihi alanlar hakkında ki bilgilerini öğrenecekler ve bunu resmedecekler. Bu
çalıĢmanın ardından resmedilen tablo kabartma rölyef tekniği çalıĢılarak tamamlanacak ve görme engelli
gençlerimize / vatandaĢlarımıza hediye edilecektir. Bu çalıĢma ile öğrencilerin engelli vatandaĢlarımız ile ortak bir
çalıĢma yaparak empati kurmaları sağlanacaktır.
PROJE FAALĠYETLERĠ:
Faaliyet 1 Proje Faaliyet Planının ve Bütçenin Gözden Geçirilmesi:
Proje kapsamında yapılacak ilk çalıĢma gönüllü grubu ve okul idari ve öğretmen kadrosu ile proje faaliyetleri ve
bütçesini gözden geçirmek ve olası risklere karĢı risk planı hazırlamaktır. Hazırlanan bu plan doğrultusunda
alımların yapılması ve faaliyetlerden sorumlu komisyon ve öğretmenler kurulacaktır.
Faaliyet 2 Proje Görünürlük Malzemelerinin Tasarlanıp Hazırlanması:
Projenin ikinci çalıĢması görünürlük malzemelerinin tasarlanıp hazırlanması ve alımı olacaktır. Proje kapsamında
1 adet görünürlük tabelası, TiĢört ve Ģapka ve 1 adet runner hazırlanacaktır.
Faaliyet 3 Proje Tanıtım Toplantısı:
Projenin üçüncü çalıĢması okul öğrencileri, velileri ve il Milli eğitim Müdürlüğünden temsilcilerinin katılacağı bir
tanıtım toplantısı düzenlenecek ve proje detayları, hibe alınan makam ve fon anlatılacaktır. Görünürlük
malzemelerinin bir kısmı bu toplantıda kullanılacaktır.
Faaliyet 4 Tarihi Mekânların Gezilmesi:
Projenin dördüncü aĢamasında gönüllü topluluğu ve okuldan katılacak öğrenciler ile Kars ilinin tarihi ve turistlik
mekânları gezilecek ve fotoğraflanacaktır.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE

Sayfa 22

Bu aĢamada Kars Kalesi ,Ebu’l Hasan Harakani Evliya Cami, Kars Hamamları, Kars Tabyaları, Müze Gezileri
yapılacaktır. Hava Ģartlarının elverdiği ölçüde ilçelerde bulunan tarihi alanlarda gezilecektir.
Faaliyet 5 Doğal Alanların Gezilmesi:
Projenin beĢinci aĢamasında gönüllü topluluğu ve okuldan katılacak öğrenciler ile Kars ilinin doğal tabii
güzellikleri gezilecek ve fotoğraflanacaktır. Bu aĢamada Çıldır gölü, SarıkamıĢ Kayak Pisti, Susuz ġelalesi,
Kuyucuk gölü ve Aygır Gölleri ziyaret edilecektir. Hava Ģartlarının elverdiği ölçüde ilçelerde bulunan doğal tabii
güzelliklerde gezilecektir.
Faaliyet 6 Engelli Gençlerimiz / VatandaĢlarımız ile GörüĢme:
Gönüllü grubumuz ve resim bölümü öğretmenlerimiz ile görme engelli dört gencimiz /vatandaĢımız ziyaret
edilecektir. Bu çalıĢmada engelli vatandaĢlarımızın tarihi ve doğal mekânları nasıl tanıdıkları konuĢulacaktır. Bu
çalıĢma ile yapılacak rölyef çalıĢması için betimleme çalıĢması yapılacaktır.
Faaliyet 7 Yapılan çalıĢmaların Tasarlanması:
Yapılan tüm çalıĢmaların merkezimizin biliĢim ve tasarım öğretmenleri desteği ile 3D tasarımı gerçekleĢtirilerek
koridorlara yapılacak son hali oluĢturulacaktır. Bir koridorumuz bilim, diğer koridorlarımız tarihi alanlar ve doğal
güzellikler ile boyama çalıĢması yapılacaktır.
Faaliyet 8 Boyama Rölyef ÇalıĢmaları:
3D tasarımı yapılan çalıĢmalar resim öğretmenleri ve gönüllü grubumuz desteği ile koridorlara ve bahçe
duvarlarına yansıtılarak boyama çalıĢmaları yapılacaktır. Aynı zamanda bir grup öğrencimiz ile engelli
gençlerimiz için rölyef çalıĢmaları yapılacaktır. Ayrıca proje kapsamında iki köy okulunu gönüllü öğrenci ve
öğretmenler tarafından boyanacaktır.
Faaliyet 9 Tüm ÇalıĢmaların Derlenmesi ve Rapor Hazırlanması:
Yapılan tüm çalıĢmalar derlenecektir. Projenin tüm videoları, harcama belgeleri, katılım tutanakları ve somut
çıktılar derlenecek ve sonuç raporu hazırlanacaktır.
Faaliyet 10 KapanıĢ Toplantısı:
Tüm proje paydaĢların, tarafların, gönüllü grupların ve tüm okul öğrencilerimizin katılımı ile kapanıĢ toplantısı
düzenlenecektir. KapanıĢ toplantısında okul koridorları tanıtılacak ve rölyefler engelli gençlerimize hediye
edilecektir

Sıra Bilsem Adı
No
1
Kars Fahrettin Kırzıoğlu
BĠLSEM
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Proje Adı
Kars Bilsem ile
Renkleniyor

Yürütücü
Adı/Görevi
Soner KAÇAN
Müdür
Yardımcısı

Onaylanan
Bütçe
18.500,00 TL
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SAĞLIKLI ADIMLAR PROJESĠ
Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Nestlé Türkiye iĢ birliğinde ilkokul 3. sınıf
öğretmen, öğrenci ve velilerine yönelik olarak uygulanan Sağlıklı Adımlar, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel
aktivite konusunda hedef grupların farkındalıklarını geliĢtirmek ve bilincini artırmak amacıyla geliĢtirilen bir
kurumsal sosyal sorumluluk projesidir.
Proje, Hayat Bilgisi dersinin “Okul Heyecanım” teması ve Beden Eğitimi ve Oyun dersinin “Etkin Katılım
ve Sağlıklı YaĢam” öğrenme alanındaki “Düzenli Fiziksel Etkinlik” alt öğrenme alanının ilgili kazanımları ile
örtüĢecek Ģekilde bu ders saatlerinde uygulanmak üzere programlanmıĢtır.
Projenin Hedef Kitlesi
Proje kapsamında belirlenen okulların
•

3. sınıf öğretmenleri, 3. sınıf öğrencileri, 3. sınıf öğrencilerinin velileri

Sağlıklı Adımlar projesi çerçevesinde, bu yıl Türkiye çapında 17 ilde, toplam 86 ilkokulda uygulamalar
yapılacaktır. Ġlimiz ilk defa bu yıl projeye 10 okulla dahil olmuĢ olup il koordinatörü Müdürlüğümüz AR-GE
birimi personeli Sertan SEFERTAġ’tır.
Projeye dahil olan okullarımız; YeniĢehir Ġlkokulu, Gazi Ahmet Muhtar PaĢa Ġlkokulu, Atatürk Ġlkokulu, Kars
Ġlkokulu, Halit PaĢa Ġlkokulu, Ġsmet PaĢa Ġlkokulu, Namık Kemal Ġlkokulu, BaĢbakanlık TOKĠ Ġlkokulu, 30 Ekim
TOKĠ Ġlkokulu, Mehmetçik Ġlkokulu.
Sağlıklı Adımlar Projesinin Genel Amacı:
Tüm dünyada hızla yaygınlaĢan ve beslenme alıĢkanlıkları ile yakından iliĢkili olan hastalıklardan
korunmalarını sağlamak için ilkokul 3. sınıf öğrencilerine, öğretmen ve velileri ile birlikte beslenme konusundaki
farkındalıklarını geliĢtirici eğitimler vererek yeterli ve dengeli beslenme bilincinin artırılması ve fiziksel olarak
daha aktif olmalarına destek olmaktır.
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SINAĠ MÜLKĠYET FARKINDALIK SEMĠNERĠ
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında yapılan “Eğitim ĠĢ Birliği Protokolü”
kapsamında Ġlimizde “Sınai Mülkiyet Farkındalık Semineri” düzenlenmiĢtir. Söz konusu eğitim 17.12.2019
tarihinde Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Konferans salonunda 08:00 ile 17:00
saatleri arasında sekiz (8) saat olmak üzere, dört (4) saat Müdürlüğümüz Ar-Ge personelleri Orhan TOPKAYA,
dört (4) saat ise Sertan SEFERTAġ eğitim vermiĢtir.
Bu faaliyet, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin Patent,
Marka, Tasarım, Faydalı Model ve Sınai Mülkiyet Kavramı konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla
düzenlenmiĢtir.
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GENÇ HATĠPLER ĠCAZETĠNĠ ALDI
(Kars Anadolu Ġmam Hatip Lisesi)
Ġlk Ezanı okumuĢtu Hz. Bilal, Ġslâm'a boyun eğen bir taĢın üzerinde. Abdullah b. Mes'ud, Rahman suresi
tilaveti ile Mekke semalarına Ģeref vermiĢti. Ve binlerce hatip vardı, kutlu neslin izinden yürüyen. Öyle ya Ömer
b. Abdülaziz, hutbenin en son kısmına Nahl suresinin 90. Ayet-i kerimesini ekletirken, belki de asırlar boyu
sürecek bir hitabet ve hakimiyet geleneğinin müjdesini veriyordu. Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de "Muhakaki ki
Allah'ın mescidlerini sadece Allah'a iman edip güzel iĢler yapanlar imar eder…" emrini buyururken nesillerin
maddi ve manevi imar sorumluluğunu da mutlak emir kılmıĢtır. Manevi imar, Allah'ın mescidlerini tilavet ilete'zin
ile hitabet ile yaĢatmaktır hakikatte.
ĠĢte bu manevi imarın gönüllü öncüleri olan Kars Anadolu Ġmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencilerini de bu
kutlu yolda tatlı bir heyecan sardı. Okulda almıĢ oldukları 2 yıllık eğitimlerinin ardından Eylül ve Ekim aylarını da
yoğun bir cami eğitimi ile taçlandıran “Genç Hatipler” mihrap ve minberlere geçme icazetini almak için komisyon
önüne çıktılar. Ġl Müftülüğünce kurulan komisyonun karĢısına çıkmadan önce okulumuzda okul içi elemelerinden
geçen “Genç Hatiplerin “Komisyonca belirlenen 70 barajını geçmeleri hiç de kolay olmadı.70 barajını geçen
“Genç Hatipler için Ulu Camide merasim düzenlendi.
Hatiplerin heyecanına aileler, öğretmenler ve cami cemaati ortak oldu. Düzenlenen merasimde Ġl Müftüsü
Sayın Yusuf EVĠġ’ te hazır bulunarak Genç Hatiplere hediyeler dağıttı.
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Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
Cumhuriyet Mahallesi
Hükümet Konağı
KARS
Telefon: 0 (474) 212 82 26 (187-250)
0 (474) 223 77 13
Faks : 0 (474) 212 82 29
e-posta : arge36@meb.gov.tr

Adı Soyadı

Görevi

Ali BEYAZOĞLU

ġube Müdürü

Öztürk DEMĠR
Orhan TOPKAYA

ġef
Öğretmen

Sertan SEFERTAġ
Volkan KARAKAYA
Kader GÜMÜġ
Aytek ALP
Olcay IĞDIR

Görevli Olduğu
E-posta
Ekip
Birim Yöneticisi alibeyaz04@hotmail.com
ozturkdemir@meb.gov.tr
orhantopkaya3635@gmail.com

Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Bilgisayar ĠĢl.

Birim ġefi
ASKE
(SP Koord.)
ASKE
ASKE
PEK
Birim ÇalıĢanı

Teknisyen

Birim ÇalıĢanı

rehberci_53@hotmail.com
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kartal3600@hotmail.com
volkan_kara_kaya@hotmail.com

fate_silver@msn.com
aytek_36@hotmail.com
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