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KONYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE (ASKE) BİRİMİ
TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
SEYİT ALİ BÜYÜK
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ

OKAN TEKKALAN

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI

ASKE EKİBİ
HALİL SEYDİOĞLU
EKİP SORUMLUSU

AYŞEGÜL YONCACI
ESMA BIYIKLI
HAKAN ALTINSOY
HİTAME ORAL
HÜSEYİN KURT
MEHMET ALİ KIRAÇ
MEHMET FİLİZ
MÜŞERREF ŞÜKRAN GANİOĞLU
SERAP BÖCÜ

EDİTÖR

AYŞEGÜL YONCACI

TASARIM

HALİL SEYDİOĞLU
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DİJİTAL DERGİDE SİZLERİ NELER BEKLİYOR
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OKUMA DAVAMIZ
HER "OKU'LDA

ANADOLU'NUN RENKLERİ
ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

MANZUMEDEN DRAMAYA
"MEHMET AKİF" ETKİNLİĞİ

TEMEL EĞİTİMDE
10.000 OKUL PROJESİ

KÜTÜPHANESİZ OKUL
KALMAYACAK

UPUES 2022
BAŞLIYOR

MERAM GELİŞİM AKADEMİSİ
(MEGA) PROJESİ

KİTAPLARDAKİ DÜNYA
SIRLARINI SEN ARALA

UMUT VEREN
MAKASLAR

BİR DİLEK HAKKIN OLSAYDI
NE İSTERDİN?

ŞEHİTLERİMİZİN ADLARI
KÜTÜPHANELERDE YAŞAYACAK
KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK PROJESİ
"KÜTÜPHANE SÖYLEŞİLERİ"
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SUNUŞ

Kişileri ve kurumları bir araya getiren en önemli etmen olan eğitim öğretim bir bütündür.
Öğretim, medeni hayatta başarılı olmayı sağlayan, kullanılması kolay ve mümkün bilgileri veren,
en doğru şekilde düşünmeyi öğreten bir vasıtadır. Millî ve manevi şuuru kuvvetlendiren eğitim ise
insanın ruh-beden dengesiyle tutarlı ve sağlam bir karakter oluşumunu sağladıktan sonra, ideal
kimliğe ulaşmak gibi ulvî bir gayeye sahiptir. Eğitim öğretim bütünlüğünü sağlayacak olan okul,
yaşadığı toplumdan etkilenen çocukların benlik duygusundan sağlıklı bir “biz” bilincine
erişmesinde şüphesiz en önemli noktadadır.
Geniş bir coğrafyaya yayılan ilimizde doğal olarak imkân ve öğrenme farklılıkları
bulunmaktadır. Bu farklılıkları en aza indirmek, Müdürlüğümüze bağlı kurumlarca gerçekleştirilen
tüm eğitim faaliyetlerini bir merkezde toplayarak projelerin takibini yapmak; etkin, fark oluşturan
ve örnek teşkil edecek özgün çalışmaları ortaya çıkarmak, veri analizlerini sağlıklı bir şekilde
yapmak amacıyla “çatı” proje olarak Konya İnsan Mektebi Projesi hazırlanmıştır.
Bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda ve Konya İnsan Mektebi Projesi kapsamında
şehrimizde faaliyetler yürütüyoruz. Akademik, sosyal ve kültürel alanların tamamına yönelik
olarak gerçekleştirilen faaliyetlerle öğretmen, öğrenci, veli ve kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi
hedefliyoruz.
İl merkezinde ve ilçelerde yürütülen bilim etkinlikleri, İl genelinde Bakanlığımız tarafından
yapılan yatırımlar, ulusal düzeyde düzenlenen yarışmalar, ilçelerdeki olumlu örnekler,
Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında kurulan kütüphaneler temalarından haberleri
içeren e-Dergimizin ilk sayısının hayırlı olması, bu sayede olumlu örneklerin artarak devam
etmesi arzusuyla e-Derginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ederim.

Seyit Ali BÜYÜK
İl Millî Eğitim Müdürü
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OKUMA DAVAMIZ
HER “OKU”LDA

Geçmişin birikimini, geleceğin
beklentileri ve yeni çağın becerileriyle
harmanlayabilen okullar, toplum ve birey
arasında köprü olacaklardır. Herkesin
yapısal olarak farklı seçimleri, farklı ilgi
alanları ve dinamikleri var. Bireylerin
ruhunu keşfederek şahsiyetini
dengeleyecek, değerli ve başarılı insan
olmasını sağlayacak en etkili yöntem
okumadır.
Nitelikli bir eğitim, nitelikli okurlarla
olmaktadır. Çocukların teknolojiden
olumsuz etkilendiği bu zamanda
okumanın önemi çok daha iyi
anlaşılmıştır. İlgi dağıtan uyarıcıların çok
olması ve bunlardan olumsuz
etkilenilmesi, ihtiyaçlar ve mevcut
problemler göz önünde
bulundurulduğunda okuma farkındalığı
çalışmalarının gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Çocukların kitaplarla
arkadaş hâle getirilip okumalarının
sağlanması suretiyle teknolojinin
olumsuz etkileri de bertaraf edilmiş olur.
Kitap sevgisi küçük yaşlarda aşılanır ve
devam ettirilirse bir yaşam biçimi hâline
getirilebilecektir.

Okuma Davamız Her “Oku”lda Projesi
Kitapseverler, Okurgezerler ve Genç
Kalemlerini bulmak İçin başladı.
Müdürlüğümüz Konya İnsan Mektebi
Projesi Okuma Davamız Her “Oku”lda
Projesi, öğrencilerin okuma
alışkanlığının ve kalitesinin gelişmesini
sağlayarak akademik başarılarını
artırmak, her kesimden insanı kitapla
buluşturup okumayı kültür hâline
getirmiş bireylerden oluşan bir toplum
inşa etmek amacıyla 7 Aralık 2021
tarihinde başlatıldı.

Eğitim, öğrenmeyi öğrenme,
akademik başarı, hayatı anlama,
kişisel gelişim, meslek edinme ve
daha nice sebeple okumak; insanların
isteğine bırakılamayacak kadar hayati
bir gerekliliktir.

Günümüzde öğrencilerin aşması
gereken sınavlar ve yeni nesil sorular
düşünüldüğünde; ezbere dayalı
öğrenmenin sonucunda bilgiyi ölçen
testlerden ziyade artık okuduğunu
anlama, mantık ve muhakeme
gücünü ölçen sorular
kullanılmaktadır. Bu noktada okuma
ve okuduğunu anlama artık bir lüks
değil mecburiyettir. Öğrencilerin üst
düzey okuma becerilerini geliştirmek
ve sınavlarda başarılı olmalarını
sağlamak için okuma alışkanlığı
kazandıracak projeler yapılması
gerekmektedir.

“Okuma ve Yazma Kültürünü”
geliştirmek ve yaygınlaştırmak için
projede belirtilen okul, öğretmen,
öğrenci ve veli özelinde yapılabilecek
çalışmaların yanı sıra ilkokul, ortaokul ve
lise kademeleri için önerilen örnek
etkinlikler de uygulanabilecektir. Her
okul, esnek ve seçenekli olarak sunulan
etkinliklerden faydalanabilecektir.
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KONYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLUNUN RENKLERİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
Yüz Yüze Eğitim Dönemine
Anadolu’nun Renkleri Ulusal Fotoğraf
Yarışması ile Hızlı Başladık

Anadolu’nun Renkleri Ulusal Fotoğraf
Yarışması ülkemizin dört bir yanından
ilgi gördü.

Fotoğraf çeken insanların günlük hayatta
varlıkla etkileşimlerinin arttığını, fark ettiği
incelikler karşısında daha derin düşünüp
mutlu olduğunu, yaşadıkları anlardan
daha çok keyif aldığını gösteren
araştırmalar var. Salgın döneminde
uzaklaştığımız güzelliklerle tekrar hemhâl
olmak ve Anadolu'nun her köşesinin
eşsiz renklerinden bir kompozisyon
meydana getirmek amacıyla öğretmen ve
öğrencilerimizi aynı etkinlikte
buluşturuldu.

Valiliğimiz himayelerinde,
Müdürlüğümüz tarafından Konya
Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla
yürütülen Konya İnsan Mektebi Kültür
Davamız kapsamında düzenlenen
Anadolu'nun Renkleri Ulusal Fotoğraf
Yarışması, şehrimize dair önemli bir
farkındalık oluşturdu.
Öğrenci kategorisinde, başvurusu
kabul edilen 1.307 katılımcının 1.913
fotoğrafı üzerinden yapılan
değerlendirmelerin sonucunda
ilkokul, ortaokul ve lise
kategorilerinde toplam 75 fotoğraf
sergide yer almaya hak kazandı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin
yanı sıra öğretmenlerinin de katıldığı
Anadolu’nun Renkleri Ulusal Fotoğraf
Yarışması’nda amacımız, sanatın
evrensel dilini kullanarak öğrencileri
fotoğraf çekme konusunda teşvik ederek
yeteneklerini ortaya çıkarmak ve
geliştirmek, onlara estetik duyarlılık
kazandırarak duygusal ve sosyal
gelişimlerini desteklemekti.

Öğretmen kategorisinde, başvurusu
kabul edilen424 katılımcının 1.052
fotoğrafı üzerinden yapılan
değerlendirmenin sonucunda 25
fotoğraf sergide yer almaya hak
kazandı.

Öğretmenlerimizin de fotoğraf yoluyla
duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini
sağlamak ve fotoğraf sanatını
canlandırmak için şehir ve doğaya ait
fotoğraflardan sanal bir sergi oluşturuldu.

"Her Karesinde Bir Hikâye Var"
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İLKOKUL KATEGORİSİ
Birinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü
Beşinci

Hüma Sultan KARATAŞ
Simirna YILMAZ
Defne DALDAL
Esma AYGÜN
Zeynep KÖROĞLU

Niğde Şehit Varol Tosun İlkokulu
İzmir Özel Renkli Orman İlkokulu
Antalya Manavgat Özel Antalya Koleji
Konya Şükriye Onsun İlkokulu
Sakarya Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu

Bisiklet
Tablet
Lego Seti
Akıllı Saat
Akıllı Saat

ORTAOKUL KATEGORİSİ
Birinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü
Beşinci

Nil DAYANIKLI
Azra ÇELİK
Ali Han KURT
Arda Rüzgar YILMAZ
Elif Eylül KESKİN

Adana Altıneller VIP Ortaokulu
Trabzon Feride Ahmet Şener Ortaokulu
Trabzon Feride Ahmet Şener Ortaokulu
Burdur Şehit Akif Altay Ortaokulu
Ordu Ünye Bilim ve Sanat Merkezi

Bisiklet
Tablet
Kamp Çadırı
Akıllı Saat
Akıllı Saat

LİSE KATEGORİSİ
Birinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü
Beşinci

Nilşah KUMANDAVEREN
Enver Kağan İPÇİ
Eren Emre YILDIZ
Özgür ATEŞ
Yusuf Taha CIDA

Sakarya Vali Mustafa Büyük Kız AİHL
Aydın Nazilli Anadolu Lisesi
Samsun Bafra Fen Lisesi
Konya Selçuklu Anadolu Lisesi
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi

Fotoğraf Makinesi
Tablet
Kamp Çadırı
Akıllı Saat
Akıllı Saat

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ SEYİT ALİ BÜYÜK’ÜN KATILDIĞI ÇEVRİM İÇİ
TÖRENLE ÖĞRETMEN KATEGORİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Anadolu'nun Renkleri Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren öğretmenler, 29
Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.
Yarışma ile ilgili bilgilerin verilmesinin ardından İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük,
hoşgörünün başkenti Konya'dan katılımcıları selamladı. Şehrimizde yürütülen Konya İnsan
Mektebi Projesi ile hayata dokunmak; öğrenci, öğretmen ve veliler arasında iş birliğini
arttırarak hayata ayrı bir hedef katılmak istendiğini ifade eden Müdürümüz, bu yarışmayla
öğrencilerimizin geleceğin sanatçıları olmalarına yönelik bir temel attıklarını ifade etti.
Öğretmenlerimizin de onlara rehber olduklarını belirterek "Her çalışma bir emeğin
sonucudur ve fedakârlık gerektirir. Emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür
ediyorum." dedi.
Yarışmanın Birincisi İstanbul'dan Murat Bakmaz, İkincisi İzmir'den Murat Yılmaz,
Üçüncüsü Konya'dan Mustafa Varol, Dördüncüsü Antalya'dan Mehmet Yılmaz,
5. Antalya'dan Leyla Cantürk Yılmaz, 6. da İstanbul'dan Kayhan Çetinkaya oldu.
Öğretmenlerimizin ve jüri üyelerinin konuşmalarından sonra dereceye giren ve
sergilenmeye hak kazananların fotoğraflarından oluşan video izlendi. Katılımcı
öğretmenlere ve jüri üyelerine teşekkür edilerek program tamamlandı.
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak yarışmaya ülkemizin dört bir köşesinden
katılan öğretmenlerimize, seçici kurulda görev alan fotoğraf sanatçılarımıza ve
yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
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MANZUMEDEN DRAMAYA
"MEHMET AKİF" ETKİNLİĞİ
Müdürlüğümüz, Necmettin Erbakan
Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği
Konya Şubesi arasında imzalanan
eğitim, sosyal ve kültürel iş birliği
protokolü kapsamında İstiklal Marşı'nın
100. yılı münasebetiyle 2021 yılı
boyunca özel programlar tertip edildi.
2021 “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı”
yılı olarak ilan edildiğinden Türkiye
Yazarlar Birliği Konya Şubesi iş
birliğiyle yapılan kutlamalar, anma
etkinlikleri ve yarışmalarla farkındalık
artırılarak millî mücadele coşkusu
canlı tutuldu.
Öğrencilerimiz, manzumeleri
canlandırırken Mehmet Akif’in örnek
şahsiyetini öğrenme, hikâyelerdeki
değerleri yaşama ve topluluk karşısında
konuşabilme imkânı da bulmuş oldular.

Mehmet Akif’in şiirleri arasında önemli
bir yere sahip olan manzumeleri; ibretlik
derslerin verildiği, değerlerin aşılandığı,
geçmişte yaşanan olayların anlatıldığı
konusu gerçekler ve hayat olan
hikâyelerdir. Manzumeler, çocuklar ve
gençler için ilham kaynağıdır. Çocuk
yaşlarda sanatla meşgul olanlar,
ilerleyen yaşlarda da bu alışkanlıklarını
devam ettirmektedirler.

20 Ekim 2021 tarihinden itibaren
protokolün de iştirakiyle ilçe yürütme
kurullarının belirlediği okullarda 1 Kasım
2021 tarihine kadar dramalar
sahnelendi.

Öğrencilerimize farklı bakış açısı ve öz
güven kazandıracak, kendilerini rahat
ifade edebilecekleri ortamlar oluşturacak
sanat dallarıyla onları buluşturmak
amacıyla Manzumeden Dramaya
Mehmet Akif Etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğretmen ve
öğrencilere Teşekkür Belgesi
takdiminde bulunuldu. Emek veren
yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize
teşekkür ederiz.

Manzumeden Dramaya Mehmet Akif Ersoy etkinliği, 15 Eylül 2021 - 1 Kasım
2021 tarihleri arasında ortaokul ve imam hatip ortaokullarına yönelik olarak
düzenlendi. Etkinliğe icabet eden 15 ilçeden 40 öğretmen ve 140 öğrencimize
Teşekkür Belgesi gönderildi.
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Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut
ÖZER “Eğitimde 5 Yaş Grubuna”
Yönelik Hedeflerin Detaylarını Açıkladı

TEMEL EĞİTİMDE
10.000 OKUL PROJESİ

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut
ÖZER, Temel Eğitimde 10.000 Okul
Projesi’nin detaylarını açıkladı. Okul
öncesi eğitimi alan ve alamayan
öğrenciler arasında ilkokula
başlamalarıyla birlikte temel bazı
farkların oluştuğuna işaret etti.
Farkların telafi edilmemesi hâlinde
ilerleyen kademelerde de sorunların
artarak devam ettiğini ve okullar arası
başarı farklarının ortaya çıkmasının bir
nedeninin de bundan kaynaklandığını
anlattı.
Okul öncesi eğitimde önemli gelişmeler
yaşandığına, okul öncesi eğitime erişimin
özellikle 5 yaş grubunda yükseldiğine
dikkat çeken ÖZER, "5 yaşta okullaşma
oranı yüzde 78. Ancak 3 yaş grubunda
yüzde 14; 4 yaş grubunda ise yüzde
35'ler seviyesinde." bilgisini verdi. Bu yaş
grubunda okullaşma oranlarına ilişkin
yeni hedefler koyduklarının altını çizdi ve
"2022 sonuna kadar 3 yaş grubundaki
okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde
50'ye, 4 yaştaki okullaşma oranını
yüzde 35'ten yüzde 70'lere, 5 yaştaki
okullaşma oranını ise yüzde 78'den
yüzde 90'ların üzerine çıkarmayı
hedefliyoruz. Böylece mevcut
bağımsız anaokullarındaki 406 bin
dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3
bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde
118'lik artışla 886 bine, ana
sınıflarında eğitim alan 813 bin
dolayındaki öğrenci sayımızı ise 800
bin öğrencilik yeni kapasite ile 1
milyon 613 bine çıkarmış olacağız."
diye konuştu.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programı'nda 5 yaşın zorunlu eğitim
kapsamına alınması yönündeki
hedefe ulaşmak için Bakanlığımızca
planlar ve bütçe yapılandırmaları
yapılmaktadır. Göreve gelmesiyle
birlikte temel eğitimde imkân
farklılıklarını azaltma, mesleki eğitimi
güçlendirme, öğretmenlerin mesleki
ve kişisel gelişimlerini destekleme
alanlarına odaklanan Millî Eğitim
Bakanı Sayın Mahmut ÖZER, temel
eğitimi güçlendirme konusunda okul
öncesi eğitime erişimi artırma
hedefine ulaşmak için Temel
Eğitimde 10.000 Okul Projesi’ni
başlatmıştır.
Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu ve 40
bin yeni ana sınıfı açılacaktır. Yeni
oluşturulacak kapasite ile bağımsız
anaokulu ve ana sınıflarında eğitim alan
öğrenci sayısının 2.5 milyona
çıkarılması hedeflenmektedir.

Konya’da 5 Yaş Okullaşma Oranı ve Ana Sınıfı Sayıları Hızla Yükseliyor
Bakanlığımızın Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında Konya’da
yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde iki aylık kısa bir sürede sayılarda ciddi
artışlar sağlandı. Bu kapsamda, 122 yeni ana sınıfı açıldı. 5 yaş çocuk sayısı
35.372’ye, okullaşma oranı ise %66’dan %83’e yükseldi.
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“KÜTÜPHANESİZ OKUL
KALMAYACAK" PROJESİ
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
himayelerinde, Millî Eğitim Bakanlığı ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle
hazırlanan "Kütüphanesiz Okul
Kalmayacak" Projesi, 26 Ekim 2021
tarihinde Ankara’da düzenlenen bir
programla başlatıldı.
"Dünya ne kadar değişirse değişsin,
kütüphanelerin hayatımızdaki yeri
vazgeçilmezdir."
Projenin açılış programında derslerle dolu
bu hikâyenin, kütüphanelerin hayatı
dönüştüren gücünü çok çarpıcı bir şekilde
anlattığını dile getiren Emine Erdoğan,
"Kütüphane, 7'den 70'e herkes için
temel bir ihtiyaçtır. Etrafımızda
gördüğümüz her gelişme, insanın
öğrenme merakıyla gerçekleşmiştir.
İnsanlığın ilk adımlarından uzay
serüvenine keşfetmenin nefes kesen
yolculuğu, bu merakın eseridir. Bu
yolculuğu devamlı kılan ise insanların
deneyimlerini kütüphanelerin hafızasına
emanet etmesidir. Yani bir anlamda
kitaplar, nesiller arası haberleşmeyi
sağlayan iletişim araçlarıdır." diye
konuştu.

“Kitaplar, istikbale yollanan birer
mektuptur.”
Bakan Özer, okullar arası imkân
farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat
eşitliğini artıracak bu projeyi
himayelerine alan Emine Erdoğan'a
şükranlarını sundu.
Proje kapsamında kütüphanesi olmayan
okullara yeni kütüphane yapılacağını,
okullardaki mevcut kütüphanelerin de
yenileceğinin altını çizen Bakan Mahmut
Özer, şunları söyledi: "İki ay gibi kısa
sürede 57 bin 108 okulumuzdan
kütüphanesiz olan kalmayacak. Gerekli
tüm kaynakları, okullarımıza
aktaracağız.
Kütüphanesiz Okul Kalmayacak
Projemiz ile amacımız; öğrencilerimize
okuma kültürünü kazandırarak
öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran,
analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak, onları
hayata ve geleceğe hazırlamaktır.
Güncelleyeceğimiz veya yeni
yapacağımız kütüphanelerin kitap
ihtiyaçlarının karşılanmasına Kültür ve
Turizm Bakanlığımız destek verecek."
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KONYA’DAKİ 420 OKULA
KÜTÜPHANE KURULDU
Kütüphanesiz Okul Kalmayacak
Projesi kapsamında Bakanlığımız
tarafından şehrimizdeki okullara da
kütüphaneler kuruldu. 420 okulumuza
yeni kütüphane oluşturuldu.
Oluşturulan kütüphanelere Millî Eğitim
Bakanlığı yayınlarından 46.211 kitap
hediye edildi.

"Kitap ihtiyaçlarının karşılanmasına
Kültür ve Turizm Bakanlığımız destek
verecek."
Programda eğitim ve kültürü yan yana
getiren, bu iki temel unsurun birbirinden
ayrılmaz iki parça olduğunu gösteren
yeni bir perspektifin de ortaya
konduğunu dile getiren Ersoy, şöyle
konuştu:
"Bizim temel hedefimiz, ülkemizin
dört bir yanındaki gençlerin kültürel
ve sanatsal faaliyetlere dilediği gibi
ulaşmasını sağlamaktır.
Gençlerimizin kültür ve sanat
dünyasına dâhil olmaları için
müzeleri, kütüphaneleri, sanat
merkezlerini, sergi ve sinema
salonlarını daha da
yaygınlaştıracağız. Okullarda
çocuklarımızın Yunus'u, Yahya
Kemal'i, Tanpınar'ı, Osman Hamdi
Bey'i, Münir Nurettin'i, Neşet Ertaş'ı,
Turgut Cansever'i, Nuri Bilge Ceylan'ı
tanımasını sağlayacağız. Kültür ve
eğitim arasında ilişki ne kadar sıkı
olur ve bu ilişkiyi biz ne kadar
güçlendirirsek eğitimin kalitesini
de o derece yükseltmiş oluruz.”
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UPUES 2022
BAŞLIYOR
Valiliğimizin himayelerinde, İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüz ve Necmettin Erbakan
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Fakültesi
iş birliği; Konya Büyükşehir
Belediyesinin de destekleriyle
yürütülecek olan Uluslararası Projeden
Uygulamaya Eğitim Sempozyumu
(UPUES 2022) tanıtım toplantısı, çevrim
içi yöntemle 20 Aralık 2021 tarihinde
gerçekleştirildi.
Programda konuşma yapan İl Millî
Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük,
geçtiğimiz yıl yapılan UPUES 2021'de
çok verimli çalışmaların yürütüldüğünü,
eğitim adına çok özel örneklerin ortaya
çıkarıldığını ifade etti. Üniversite-millî
eğitim iş birliği neticesinde hayal edilen
noktaların çok üstüne çıkıldığını
vurgulayan Müdürümüz, geçen yıl
yakalanılan bu güzel ortamın neticesi
olarak UPUES 2022'nin de
düzenleneceğini sözlerine ekledi.
Sempozyumun düzenlenmesinde emeği
ve desteği olan herkese teşekkür etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet
Keleşoğlu Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Barbaros Yalçın da eğitimde iş
birliği ve güzel örneklerin ortaya
çıkarılması açısından çok önemli olan
UPUES'in diğer illerde de yapılması
temennisinde bulundu. Emek veren
herkese teşekkürlerini iletti.
UPUES 2022'de izlenecek yöntemler
üzerine Doç. Dr. Ahmet Kurnaz ve Dr.
Öğretim Üyesi Süleyman Arslantaş birer
sunum gerçekleştirdi.
Tanıtım toplantısına İl Millî Eğitim
Müdürümüz Seyit Ali Büyük,
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta ve
eTwinning Projeleri Türkiye
Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer'in
yanı sıra ülkemizin dört bir yanından
akademisyenler, eğitim yöneticileri
ve öğretmenler katılım sağladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet
Keleşoğlu Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Erdal Hamarta da konuşmasında
beklenilenin çok üstünde bir teveccüh
gören UPUES'in, öğretmenlerimiz
açısından olduğu kadar akademisyenler
açısından da çok önemli bir imkân
olduğunu söyledi. Bu çalışmanın
kartopu misali büyüyerek gelişmesi
temennisinde bulunan Hamarta,
sempozyumun düzenlenmesinde emeği
ve desteği olan herkese teşekkürlerini
iletti.

24 – 27 Mart 2022 tarihleri arasında 2.
si gerçekleştirilecek olan Uluslararası
Projeden Uygulamaya Eğitim
Sempozyumu geçtiğimiz yıl salgın
şartları nedeniyle yalnızca çevirim içi
olarak düzenlenmişti. Bu yıl hibrit olarak
yapılması planlanan sempozyumda
hem çevirim içi hem de yüz yüze
bildiriler sunulabilecek. İlk yılında
eTwinning ve AB Erasmus projelerinin
konu başlığı olduğu sempozyumda bu
yıl eTwinning AB Erasmus Projelerinin
yanı sıra kalkınma ajansı destekli
projeler, TÜBİTAK projeleri, yerel
projeler ve eğitimde iyi örnekler konu
başlıklarında daha önce yapılamış ve
sonuçlarına ulaşılmış proje ve
çalışmalar bildiri olarak sunulabilecek.

eTwinning Projeleri Türkiye
Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer ise
paydaşlarla iş birliği içerisinde
Konya'da çok önemli çalışmaların
yürütüldüğünü ifade ederek sözlerine
başladı. UPUES'in hem öğretmenler
hem de akademisyenler için çok
faydalı bir faaliyet olduğunun altını
çizen Döğer, "Her ne yapılırsa
yapılsın, Konya'da güzel yapılıyor"
diyerek sözlerini tamamladı. UPUES
2022'nin düzenlenmesinde emeği
geçenlere teşekkür etti.
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Programın açılış konuşmasını
gerçekleştiren Meram İlçe Millî Eğitim
Müdürü Mustafa KOCA “Öğrencilerimizin
bilimsel süreç becerilerini kullanarak,
inovatif bir karaktere sahip olmalarını
amaçladığımız bu sergimizde 5 anaokulu
48 ilkokul olmak üzere toplam 53
okulumuz, 106 öğrencimiz ve 53
öğretmenimiz görev almıştır. MEGA
kapsamında ilkokullarımıza dağıttığımız
Bizim Çocuk dergisinin de meyvesi olan
sergi, yaklaşık üç ay süren uzun soluklu
bir çalışmanın eseridir. Bu serginin bilime
katkı sunmasını temenni ederken sizlerin
huzurunda Belediye Başkanımız Sn.
Mustafa KAVUŞ ve ekibine, beraber
görev yaptığımız eğitim camiasının
fedakâr neferlerine teşekkür ederim.”
demiştir.

MERAM GELİŞİM AKADEMİSİ
(MEGA) PROJESİ
OKULLAR ARASI BİLİMSEL
PROJE SERGİSİ
Konya Meram Belediyesi tarafından
planlanan, Meram İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan
Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilmekte
olan MEGA Projesi, Meram ilçesinde 75
bin öğrenciye ulaşma hedefiyle yola çıkan
yeni nesil bir eğitim projesidir.
MEGA Projesi kapsamında 26 Kasım
2021 tarihinde Meram Belediyesi
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde
MEGA Okullar Arası Bilimsel Proje
Sergisi gerçekleştirilmiştir. Proje
sergisine 5 anaokulu, 46 ilkokul ve 1
özel okul olmak üzere 53 okul
katılmıştır. Projeler, okulların kendi
aralarında yapmış oldukları yarışmalar
sonucunda dereceye girmiş en iyi
örneklerden seçilmiştir.
Projeler bilimsel ölçütlerle tasarlanmış,
proje öncesinde ön test proje sonrasında
son test yapılarak sonuçlar
raporlaştırılmıştır. Proje sonucunda katılım
sağlayan öğretmen ve öğrencilere Katılım
Belgesi takdim edilmiştir.
Açılışı yapılan sergiye Meram Belediye
Başkan Vekili Ahmet Melih GÜÇLÜ,
İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK,
Meram İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa
KOCA, Selçuklu İlçe Millî Eğitim Müdürü
Turan KAYACILAR ve Karatay İlçe Millî
Eğitim Müdürü
Sami SAĞDIÇ, kurum yöneticileri,
eğitimciler ve öğrenciler katılmıştır.

MERAM
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İl Millî Eğitim Müdürümüz
Seyit Ali BÜYÜK
MEGA Projesi Sergisine Katıldı
Açılış programında projeyi
değerlendiren İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Seyit Ali BÜYÜK, Meram Gelişim
Akademisinin kısa süre içerisinde farklı
başarılara imza attığına dikkat çekerek,
“MEGA, okullarımıza hareket getirdi
ve eğitime ayrı bir değer kattı.
Hedefimiz ortak ve başarıya ulaşmak
için emin adımlarla ilerliyoruz.
Konya’da en güçlü yönümüz, yerel
yönetimlerle birlikte hareket etmek.
Projede, Meram Belediye
Başkanımızın katkısı çok büyük,
kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.
Projenin içeriğine dair bilgi veren,
çalışmalarda sadece akademik
başarıya odaklanılmadığını;
akademik, sanatsal, sportif ve
bilimsel başarının hedeflendiği çok
yönlü çalışmalar yürütüldüğünü
belirten İl Millî Eğitim Müdürümüz,
sergilenen bilimsel projelerin
önemine değinerek projede emeği
geçen herkese teşekkür etti.

MERAM

MERAM

MERAM

MERAM

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlayan proje kapsamında organize
edilen okullar arası Bilimsel Proje Sergisi âdeta şölene dönüşmüştür. MEGA projesi
Meram’da yeni faaliyetleri ile fayda sağlamaya devam edecektir.
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İnsanların kişilikleriyle ilgili birçok kitap var.
Kime güveneceğini ona sor. Bilmiyorsan
ondan öğren. Yalnız kaldığında hiç üzülme!
Sen derdini kitaba anlat, kitap da sana
anlatsın. Kızdığında kitap oku, rahatla.
Kimse anlamazsa o anlar seni, kafana
takma. Sevindiğinde sevincini seninle yaşar.
Geçmişten günümüze kadar birçok olay
yaşanmıştır: Savaşlar, zaferler ve daha
neler neler... Bu olayları kitaplardan
öğrenebilirsin: Ünlü Mimar Sinan’ın yaptığı
yapıtların sırlarını, Fatih Sultan Mehmet’in
yaptığı savaşlarda nasıl zaferler
kazandığını…
İşte bunların hepsi kitaplarda saklı…
Kitapların içindeki sırrı öğrenmeye hazır
mısın? Şimdi eline bir kitap al ve oku.
Serüvenler, yeni hayatlar seni bekliyor.
Ne duruyorsun o zaman? Haydi, şimdi
biraz huzur ve okuma zamanı!

KİTAPLARDAKİ DÜNYA
SIRLARINI SEN ARALA!

BOZKIR

Aslı Ceren ALTUNKAYNAK
Kitaplar senin için çok önemli. Kitap okursan
hayatı daha iyi tanırsın. Kitaplardan
öğreneceğimiz çok şey var. Hayatta eskiden
neler yaşandı ve gelecekte neler
yaşayabiliriz? Hepsi kitaplarda saklı.
Aksiyon mu seviyorsun? Al bir tane kitap,
oku! Başka insanların hayatlarını öğrenmek
ilgini mi çekiyor? İşte o zaman biyografi
kitapları tam sana göre. Kitabın içine dalıp
gitmek istiyorsan anlayarak ve o olaya
odaklanarak bunu başarabilirsin. Gününün
bir bölümünde kitap için de vakit ayır. Başka
dünyalara gitmek başka insanların yaşadığı
olayları bir daha yaşamak istemez misin?
BOZKIR

Korku, aksiyon, bilim kurgu; deneme,
biyografi, hikâye, masal, söyleşi… Söyle
senin favorin hangisi? Kitapların dünyasına
girmek, onlarla dost olmak gerçekten çok
güzel. Sürekli televizyon izlemek yerine
akşam yatmadan önce kırk beş dakikanı
kitap okumaya ayır. Zaten sen okudukça
daha çok okumak, kitabın sonunu
öğrenmek isteyeceksin. İnsanları kitapla
tanıyabilirsin. Okumanı artırarak hayal
dünyanı geliştirebilirsin. Hayallerin
değişecek, kendine bir hedef
belirleyeceksin. Kitap okursan bunları en
kısa zamanda yapabilirsin. Doğru arkadaşı
bile kitaplardan öğrenerek seçebilirsin.
Çünkü kitaplar doğru yolu gösterir sana
daima.

BOZKIR
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UMUT VEREN
MAKASLAR
Cihanbeyli'de Gençlik ve Spor
Bakanlığının desteklediği “Mesleki
Eğitimle Yeni Umutlar” Projesi
çerçevesinde "Umut Veren Makaslar"
adı altında yeni bir proje hayata
geçirilmiştir. Proje sayesinde ilçe
merkezine uzak mahallelerdeki
okullarda öğrenim gören öğrencilerin
saç bakımları yapılmıştır. Cihanbeyli
Mesleki Eğitim Merkezi öğrenci ve
öğretmenleri tarafından yürütülen
çalışma ile şu ana kadar on bir
mahallede kuaföre ulaşamayan
öğrencilerimize saç bakım hizmeti
götürülmüştür.

CİHANBEYLİ

Kara, “Öncelikle projemizin yazım
aşamasında emeği geçen Merve Ece
Yıldız öğretmenimize, uygulama
aşamasında emeği geçen tüm
öğrenci ve öğretmenlerimize
teşekkür ederim. Bu projedeki
amacımız daha önce hiç kuaförde saç
bakımı yaptırmamış, hiç berbere
gitmemiş köy okulu öğrencilerimize
bu hizmeti götürmekti.

Güzellik ve Saç Bakım Öğretmeni Güzin
Yaldız ve Müdür Yardımcıları Halit
Yanar, Mustafa Şahin koordinesinde
yürütülen proje okullarda oldukça ilgi
görmüştür.
Cihanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürü Latif Kara yaptığı açıklamada,
ilçeye uzak ve kuaföre gidemeyen kız ve
erkek öğrenciler için okullara bay, bayan
kuaförlük hizmeti götürdüklerini
söylemiştir.

Uygulama aşamasında çok güzel geri
dönütler aldık. Saç bakımı yapılan
evlatlarımızın yüzlerindeki
tebessümü gördükçe tüm
yorgunluğumuz gitti. Biz ve
öğrencilerimiz daha da mutlu olduk.
Ayrıca ileride yapacağımız
projelerimiz için ilham kaynağı oldu.
Bu vesileyle bize misafirperverlik
gösteren okul müdürlerimize
teşekkürlerimi iletiyorum.
Bu proje kapsamında hayatına
dokunabildiğimiz her bir çocuğumuz
bizlere gösterdi ki çocukları mutlu
edebilmek için büyük ve pahalı
eşyalara ihtiyacımız yok. Bazen bir
makasla, bazen de sadece bir
tebessümle bunu başarabiliriz."
demiştir.

CİHANBEYLİ
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BİR DİLEK
HAKKIN OLSAYDI
NE İSTERDİN?
Ne kadar muazzam bir soru ne kadar
hayal barındıran bir cümle... Kim
istemez ki hayatta en çok istediği şeyin
olmasını… Şimdi diyeceksiniz ki keşke
böyle bir hakkımız olsaydı… Hayalini
kurarken bile bize tebessüm ettiren
şeyin bize bahşedilmesi ne kadar harika
bir şey olurdu, değil mi? Şimdi bu hakkı
bir de masum yüreklere dokunarak
verdiğinizi düşünün... O küçücük
yüreklere dokunmanın harika bir yolu.
İşte çıkış noktamız bu oldu. Bizim için
küçük; geleceğimizin mimarları
çocuklarımız için ne kadar da büyük bir
şey bu dilek hakkı. Tam da bu hayali
gerçekleştirmek için sıvadık kollarımızı.

KADINHANI
KANDINHANI - ATLANTI

Okul olarak müdürümüzden
öğretmenimize, velilerimize kadar
herkes küçücük bir hayali
gerçekleştirmek için çıktık yola. Önce
hepsine tek tek sorduk. Bir dilek
hakkınız olsaydı ne isterdiniz? O kadar
masum, o kadar güzel dilekler istediler
ki o masum yürekler… Hayran kaldık
her bir satırı okudukça. Okudukça
şükrettik böyle güzel bir mesleği
yaptığımız için... Okudukça şükrettik
hepsi ayrı bir dünya olan çocuklarımızın
dünyasına, minik kalplere
dokunabildiğimiz için. Onların o küçücük
dileklerini gerçekleştirdikçe biz de en
büyük hayalimiz olan bir çocuğun
yüzündeki gülümseme olabilmeyi
başardık. Anlatması tarifsiz, ifade etmesi
güç olan bu duyguyu her gün o küçük
dilekler gerçekleştikçe yaşadık.
Son olarak dedik ki : “İyi ki öğretmeniz,
iyi ki küçük yüreklerde kocaman yerimiz
var...”

KADINHANI

KADINHANI

BOZKIR - ÜÇPINAR
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ŞEHİTLERİMİZİN ADLARI
KÜTÜPHANELERDE YAŞAYACAK
Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk
ERDEM adına Koraşı’da kütüphane
açılışı yapılmıştır.
12 Eylül 2021 tarihinde Pençe Şimşek
Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen
operasyon sırasında teröristlerin taciz
ateşi sonucu yaralanan ve tedavi
gördüğü hastanede şehit olan Piyade
Sözleşmeli Er Ömer Faruk ERDEM ismi
Tuzlukçu ilçesi Koraşı İlkokulu
kütüphanesine verilmiştir.

TUZLUKÇU

Şehidimizin ismini yaşatmak amacıyla
Koraşı İlkokulu ve Ortaokulu
öğretmenleri mevcut kütüphaneyi
zenginleştirmek için kitap toplama
kampanyası başlatmışlardır.
Hayırseverlerin yardımlarıyla kısa
sürede yeterli kitap sayısına ulaşılan
kampanyanın hemen ardından tüm
hazırlıklar tamamlanmıştır.

Tuzlukçu Kaymakamı Sayın Ahmet
YEŞİLYURT, Koraşı İlkokulu ve
Ortaokulunda Şehit Ömer Faruk
ERDEM'in isminin verildiği kütüphanenin
açılışını gerçekleştirmiştir.

TUZLUKÇU

Kütüphane açılışına Tuzlukçu
Kaymakamı Ahmet YEŞİLYURT’un yanı
sıra şehidin dedesi, dayısı, akrabaları,
Tuzlukçu İlçe Jandarma Komutanı
Celalettin ÇOLAK, Millî Eğitim Şube
Müdürü Seyfettin GÖKTAŞ, Okul
Müdürü Enver TÜRÜDÜ, Koraşı Mahalle
Muhtarı Mehmet AŞKAN, öğretmenler,
öğrenciler ve vatandaşlar katılmıştır.
Açılış sonrası kütüphaneyi ilgiyle
inceleyen öğrencilerin yeni bir
kütüphaneye kavuşma heyecanı ve
sevinci gözlerden kaçmamıştır.

TUZLUKÇU
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ŞEHİTLERİMİZİN ADLARI
KÜTÜPHANELERDE
YAŞAYACAK
"Bir Maç Binlerce Kitap On Binlerce
Öğrenci" projesi kapsamında 26 Ocak
2020 tarihinde Konya Büyükşehir
Belediyesi Stadyumunda oynanan
Konyaspor-Galatasaray maçında
toplanan kitapların da bağışlandığı
okul kütüphanesi, ilimizin en kalabalık
okullarından biri olan Meram Konya
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bünyesinde hizmet verecek.

KONYA MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer'in
ailesinin de katılım sağladığı açılış
töreninde konuşan Vali Yardımcımız
Hacı İbrahim Türkoğlu, şehidimizin
isminin bu kütüphanede yaşatılacak
olmasının önemine değinilerek emeği
geçenlere teşekkür etti.

KANDINHANI - ATLANTI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak da
tüm şehitlerimize rahmet dileyerek bir
sosyal sorumluluk projesinin sonucu olan
bu kütüphanenin açılmış olmasından
duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

KONYA MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali
Büyük de öğrencilerimizin
şehitlerimizi asla unutmayacaklarını
söyleyerek onların isimlerinin bu tür
mekânlarla yaşatılmasının önemine
vurgu yaptı. Kütüphanenin
oluşturulmasında emeği geçenlere
teşekkürlerini iletti.
Şehidimizin ailesi de bugün hem
hüzünlü hem de mutlu bir günü
yaşadıklarını belirterek Şehit Topçu
Teğmen Fikret Dinçer'in isminin bir
kütüphanede yaşayacak olmasından
dolayı çok mutlu olduklarını ifade
ettiler.

KONYA MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
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KÜTÜPHANESİZ OKUL
KALMAYACAK PROJESİ
"KÜTÜPHANE SÖYLEŞİLERİ"
Millî Eğitim Bakanlığımızın başlattığı
"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak"
Projesi iki ay gibi kısa bir sürede
tamamlandı ve 31 Aralık 2021 itibarıyla
81 ilde bütün okullar kütüphaneye
kavuştu.
Kütüphaneler Okulların Yaşam
Merkezi Hâline Geliyor
Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen
proje kapsamında Konya'da yeni
kütüphaneler kurulmuştur. Kurulan
kütüphaneler, öğrencilerin bilişsel
gelişimine fayda sağlarken aynı
zamanda sosyal etkinliklerin yapıldığı;
öğretmen, öğrenci ve velilerin iletişimini
güçlendiren, okul motivasyonunu
yükselten bir yaşam merkezi hâline de
geliyor.

MERAM

Bakanlığımızın hediye ettiği kitaplarla
zenginleşen okul kütüphanelerimizde
okur-yazar söyleşileri, okuma saatleri,
kitap mütalaaları yapılıyor;
kütüphaneler, çocuk yazarların ve genç
kalemlerin keşfedildiği ilham veren
alanlara dönüşüyor.
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OKUL KÜTÜPHANELERİMİZDEN
KARELER

KANDINHANI - ATLANTI

KARATAY

KULU

KARATAY

KARATAY

SELÇUKLU

KARATAY
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KADINHANI

SELÇUKLU

KARATAY

SELÇUKLU

MERAM

18

KONYA
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

" Ya

tam açacaksın

yüreğini

Ya da hiç

yeltenmeyeceksin !

Gerisi yoktur

AŞKIN,

Ya

siyahı
beyazı
seçeceksin..."
MEVLÂNA

