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ÇOCUKLUK MESLEĞİ
PROJE ETKİNLİKLERİ

TEKNOFEST 2022
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

BİR BAŞARI HİKAYESİ:
"SIFIRDAN ZİRVEYE"
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANIMIZ 
SAYIN MAHMUT ÖZER'İN KONYA PROGRAMI

NEBAHAT ÖZER HANIMEFENDİ'DEN
KONYA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜNE ZİYARET

MİNİK İTFAİYECİLER
PROJE ETKİNLİKLERİ

TEKNO - BİLİNÇ
 PROJE ETKİNLİKLERİ

SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA
OLUŞTURULAN KÜTÜPHANE

ÇELTİK ANADOLU İHL
FEN LABORATUVARINA KAVUŞTU

ÇELTİK ÇPAL'DE ETWINNING KAPSAMINDA
AYIN DEĞERİ: HOŞGÖRÜ

KÜTÜPHANEMİZDE
HAYAT VAR

OSMANLI DÖNEMİ
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ÖRNEKLERİ

VELİLERDEN
OKUL SEFERBERLİĞİ



Teknolojik ilerlemelerin büyük bir hızla yaşandığı günümüzde, gelişme ve yenileşmeleri yakından
takip edebilmek, çağımızın değişim hızına ayak uydurabilmek zorundayız. Bu hızlı ilerlemeler
yaşanırken böyle bir dünyada çocuklarımızı kendi değerleriyle bütünleştirerek onları tarihine,

kültürüne ve özüne yabancılaştıracak her türlü zararlı etkilere karşı büyük bir duyarlılıkla
korumalıyız. Bunu gerçekleştirebilmenin en önemli yolu da tabii ki eğitimdir. Milletlerin benliğinin
korunmasında eğitimin değerinin ve yerinin çok önemli olduğu aşikârdır ve bu noktada en büyük

görev biz eğitimcilere düşmektedir. 
Eğitime yeterince yatırım yaparsak çocuklarımızı her türlü olumsuz etkiden uzaklaştırarak onların

verimliliğini ve içindeki cevheri en üst düzeye çıkarabilir, onları geleceğe en iyi şekilde
hazırlayabiliriz. İşte bu eğitim yolculuğunda kültür ve medeniyetin beşiği hâline gelen Konya ili

olarak aldığımız sorumluluğun bilinciyle eğitim faaliyetlerinde büyük işlere imza atmanın gururunu
yaşıyoruz. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan ve  “manaya, inanca, gönle, ruha ve
eyleme” dair hasletler barındıran Konya İnsan Mektebi Projesi ile çocuklarımızın şahsiyetini inşa

ederek geleceğimizi teminat altına almayı hedefliyoruz. Bu minvalde yaptığımız projelerle
çocuklarımızın iyi bir akademik eğitim almalarının yanında iyi birer insan olmaları için de çaba

gösteriyoruz. Çünkü onların okullardaki akademik başarıları kadar duygusal becerilerinin
gelişmesi de büyük önem arz ediyor. Hayal dünyaları bizlerle kıyaslanamayacak kadar zengin
olan çocuklarımıza yeni ve farklı olanı göstermek, ufuklarını açmak için onları destekleyecek
sağlıklı ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Yapabildiklerini görüp cesaretlenen, içindeki gücün

bilinciyle ülkesinin ilerlemesinde başrollerde olan, araştıran, merak eden, akleden çocuklarımız
sayesinde bu ülke dünyada adından söz ettirecektir. Bizler de bugünümüz, yarınımız, istikbalimiz

olan  çocuklarımızla gurur duyacağız. 
Müdürlüğümüzün uhdesinde Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirilen kültür ve eğitim temalı

örneklerin yer aldığı 81 Çalıkuşu Konya isimli e-dergimizin ikinci sayısını sizlerle paylaşmaktan
mutluluk duyuyoruz. Yürüttüğümüz proje ve çalışmalarımızın eğitim camiası için faydalı olmasını
temenni ediyoruz. Bu vesileyle projelerimizin yürütülmesinde ve e-dergimizin hazırlanmasında

emeği geçen arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
 

Seyit Ali BÜYÜK
  İl Millî Eğitim Müdürü

SUNUŞ
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Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.
 

Burada yaptığı konuşmada "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" adlı bir kampanya
başlattıklarını anımsatarak sözlerine şöyle devam etti: "İki ay gibi bir kısa sürede 16 bin

361 kütüphaneyi okullarımızla buluşturduk. 
 

Buradaki en büyük kahramanlığı yine meslek liselerimiz yaptı. Çünkü tüm yaptığımız yeni
kütüphanelerin mobilya ve tefrişatı, 81 ildeki mesleki eğitim okullarımız tarafından üretildi.

Hızlı bir şekilde okullarımıza kazandırabildik. Günde 272 kütüphane yapıldı ve bu
hakikaten rekordur. 

 
Diğer taraftan Kovid-19 salgınının başladığı süreçte maskeden dezenfeksiyona tüm
ihtiyaçları, daha sonra solunum cihazlarını mesleki teknik eğitim okullarımızda hızlı

şekilde karşılayabildik. 
 

Türkiye'de, mesleki eğitime minnettarız. Mesleki eğitim, iş gücü piyasamızın ihtiyaç
duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin

kalkınmasında, üretim kapasitesinin artmasında çok büyük hizmet ortaya koyuyor."

MİLLÎ EĞİTİM BAKANIMIZ 
SAYIN MAHMUT ÖZER'İN KONYA PROGRAMI

08 Şubat 2022 tarihinde Millî Eğitim
Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER, ilimizi

ziyaret etti.
 

Sayın Bakanımızın Konya programı, ilk
olarak Sayın Valimizi ziyaret etmesiyle

başladı. Ziyaretin ardından Bakanımızın
başkanlığında "Konya İl Eğitim

Değerlendirme Toplantısı"
gerçekleştirildi.
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Bakanımızın Ziyaretinde
Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Türkiye'de Bir İlk

Selçuklu Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi bir

ilke imza attı.
 

Ülkemiz genelindeki tüm
okulların yangın

söndürmeyle ilgili
ihtiyaçlara cevap verecek

olan Yangın Tüpleri
Dolum ve Bakım

İstasyonu Selçuklu
Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi
bünyesinde oluşturuldu.

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER’in açılışını yaptığı istasyonda, 8 öğretmen
ve 120 öğrenci hizmet üretmektedir. Her işlemin titizlikle yürütüldüğü istasyonda ilk

olarak güvenlik ve bakım kontrolleri yapılan yangın tüplerinin sonrasında iş güvenliği
esaslarına uygun şekilde öğretmenlerimiz gözetiminde öğrenciler tarafından dolumu

yapılmaktadır.
Ülkemizde bu alanda çalışma yürüten ilk meslek lisesi olan Selçuklu Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesinin yönetici, öğretmen ve öğrencileri büyük takdir topladı.
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Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim
Kompleksinin Açılışını Gerçekleştirdi

 
Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip

Lisesinde mehter takımıyla karşılandı. Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki grubunun
ezgileriyle devam eden programda konuşan Sayın Bakanımız, konuşmasında millî eğitim

ve yerel yönetimler arasındaki uyuma dikkat çekerek okul açılışının hayırlı olması
temennisinde bulundu. Program, eğitim kompleksinin, derslik ve kütüphanenin

incelenmesi ile son buldu.
Sayın Bakanımıza programlarında Sayın Valimiz Vahdettin ÖZKAN, milletvekillerimiz,

Büyükşehir Belediye Başkanımız, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, İl Millî
Eğitim Müdürümüz ve protokol üyeleri eşlik etti.

Millî Eğitim Bakanımız daha sonra
Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen
Büyükşehir Belediyesinin İlçe Yatırımları

Değerlendirme Programı'na katıldı.
 

Programda: "Bakanlık olarak son 20 yılda
eğitimde kitleselleşme ve

demokratikleşmeyle ilgili çok önemli
adımlar atıldı." dedi. 

 
Büyükşehir Belediyesinin son 3 yılda 2

milyar liralık yatırımı kente kazandırdığını
söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim ALTAY'a çalışmalarından

dolayı teşekkür etti.
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NEBAHAT ÖZER HANIMEFENDİ'DEN
KONYA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜNE ZİYARET

Konya il ziyaretinde Millî Eğitim
Bakanımız Mahmut ÖZER'e eşlik
eden eşi Nebahat ÖZER, 8 Şubat

2022 Salı günü Konya Olgunlaşma
Enstitüsünü ziyaret etti. 

 
Konya Olgunlaşma Enstitüsünde

yapılan çalışmaları yerinde
inceleyen Nebahat ÖZER;

öğretmen, usta öğretici, öğrenci ve
kursiyerlerle sohbet ederek büyük

emeklerle ortaya çıkardıkları
ürünler vesilesiyle onlara tebrik ve

teşekkürlerini iletti.
 

Kendisine Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü Sosyal ve

Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı
Şule CIVGAZ KAZANCIOĞLU eşlik

etti.
 

 Nebahat ÖZER her bir atölyeyi ayrı
ayrı ziyaret ederek, geçmişten
geleceğe bir köprü vazifesini

üstlenen Olgunlaşma Enstitülerinin,
bu misyonu başarıyla yerine

getirdiklerini belirtip geçmişe özgü
değerlerin yaşatılması için hepimize
önemli görevler düştüğünü söyledi.

Özellikle eski geleneksel ürünlerin (dokuma kumaşlar, el işleri, nakışlar, giysiler vb.)
sandıklarda kalmaması, günümüz dünyasıyla buluşup güncellenmesi ve yaşatılmasının

önemini vurguladı.
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 Nebahat ÖZER ve beraberindeki
heyete, Konya Olgunlaşma
Enstitüsü, Yiyecek/İçecek

Hizmetleri bölümünde yapılan
kenevir helvası ikram edildi.

 
 Selçuklu mutfağına özgü eski ve
geleneksel bir tatlı olan kenevir

helvası, ülke genelinde pek
bilinmese de içeriğindeki

malzemelerin zenginliği ve
besleyiciliğiyle çok sağlıklı bir

yiyecek ve atıştırmalık olmasının
yanı sıra coğrafi işarete sahip bir

üründür.

Selçuklu Mutfağından Kenevir Helvası

Sandıktan Günümüze Yolculuk / Keçeye İşlenen Sevgi

Nebahat ÖZER ve beraberindeki
heyet, El Sanatları Atölyesi'nde,

renkli süsleme ve motifleriyle
dikkat çeken bir keçe ceketin

hikâyesini dinlediler.
 

Bu, uzun yıllar sandıkta bekleyen
anneanne yadigârı bir şalın,

bugünün dünyasıyla buluşmasının
hikâyesiydi. Şal, El Sanatları
Atölyesi’nde keçe ile birlikte
günümüz modasından ilham

alınarak kumaş haline getirilip
‘oversize’ stilinde tasarlanan bir

ceket hâline gelmişti. 
 

İlgi odağı olan keçe ceket, böylece
geleneksel bir değerin, geçmişten
bugüne küllerinden doğuş hikâyesi

olarak zihinlerde yer etti ve
Olgunlaşma Enstitülerinin

“geçmişten geleceğe” misyonuna
katkı sundu.

“Geçm�ş�n ruhu, b�r ceketle
gelecekle buluştu.”
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ŞEHRE DEĞER KATAN VİZYON:
KONYA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

Konya’nın en önemli sivil mimari
örneklerinden birisi olan Konya

Olgunlaşma Enstitü binası, Yusuf
Şar adlı gayrimüslim bir vatandaş

tarafından yaptırılmıştır. 
 

1910 yılında inşa edilmiş olan
bina sırasıyla konut, askeri
hastane olarak kullanılmış;

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İkinci
Ordu Müfettişliğine tahsis

edilmiştir.
 

1935'te hazineye devredilen yapı
Konya Askeri Komutanlığı binası

olmuş, askerlik dairesi olarak
kullanılmıştır. Bir süre de Kız

Ortaokulu olarak  kullanıldıktan
sonra 2010 yılında kapsamlı bir

restorasyona girmiş ve
nihayetinde 2012 yılında

restorasyonu tamamlanınca
Olgunlaşma Enstitüsüne tahsis

edilmiştir.

Enstitü, giyim üretim teknolojileri, el sanatları ve nakış
alanındaki üretim atölyeleri ile faaliyete başlamıştır.
Enstitüde aynı alanlarda 2 yıllık denklik programları
da uygulanmış, 2011 yılından sonra bu programlara
yiyecek/ içecek hizmetleri ile grafik ve fotoğrafçılık

alanları da dâhil edilmiştir.

Yaygın eğitim programları kapsamında kısa süreli beceri geliştirme eğitimleri de veren
enstitü; nakış, el sanatları, Maraş işi, tel kırma, grafik desen çizimi, gravür, giyim üretimi,
fotoğraf çekimi, keçe yapımı, yiyecek içecek hizmetleri vb. gibi alanlarda kurs programları

düzenlemektedir.
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MİNİK İTFAİYECİLER 
İŞ BAŞINDA

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Büyükşehir
Belediyesi  iş birliğinde eğitimi ilimizin

yükselen değeri haline getirmeye devam
ediyor. Bu iş birliği neticesinde  yeni bir

çalışmaya daha imza atılmıştır.
 

İlimiz üç merkez ilçede öğrenim görmekte
olan 1. sınıf öğrencilerine itfaiye eğitimi ile

farkındalık çalışması gerçekleştirilmektedir. 
9 Kasım 2022 tarihinden bu yana devam

eden faaliyetlerle her gün 3 seansta toplam
270 öğrenci Selçuklu İtfaiye Merkezinde

ağırlanmaktadır. 
 

Okullarındaki sınıf öğretmenleri
nezaretinde merkeze getirilen öğrencilere

uzman itfaiye erleri tarafından 
"İtfaiye nedir?" 

"Görevleri nelerdir?" 
"İtfaiyeci kimdir?" 
"Nasıl çalışır?" 

 
soruları üzerinden bilgilendirme çalışması

ile başlayan etkinlik, eğlenceli bir film
gösterisiyle devam etmektedir. 

 
Ardından itfaiyeci kıyafetleri giyen

öğrencilerin oluşturduğu  gruplara itfaiye
erleri tarafından itfaiye araçlarının tanıtımı

yapılmaktadır. 
 

Geçmişten günümüze itfaiye ve
itfaiyeciliğin gelişiminin de anlatıldığı

etkinlikte öğrencilere itfaiyeciliğe dair tüm
bilgiler verilmektedir. 
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İtfaiyecilerin her türlü şartta görev
yapmalarına olanak veren ve onların can

güvenliğini sağlayan giysilerin ve 
 ekipmanların da bu araçlarla birlikte

tanıtımı yapılmaktadır. 
 

Ardından İtfaiye Merkezi tarafından gelen
tüm öğrencilere günün hatırası olarak

ahşap oyuncaktan itfaiye arabası hediye
edildikten sonra öğrenciler otobüslerle

okullarına geri götürülmektedir.
 

Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği
protokolü kapsamında üç merkez ilçemizde

öğrenim görmekte olan yaklaşık 30 bin
ilkokul 1. sınıf öğrencisinin katılımıyla 

 gerçekleştirilen planlama doğrultusunda,
mayıs ayı sonuna kadar itfaiye eğitimi

faaliyetlerine devam edilecektir.
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12 Şubat 2022 Cumartesi akşamı
TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları

hakkında öğretmenlerimizin
bilgilendirildiği çevrim içi bir seminer

düzenlendi.
 

“Millî Teknoloji Hamlesi T3 Vakfı&
TEKNOFEST” konusunun anlatıldığı
seminerde İl Millî Eğitim Müdürümüz
Seyit Ali BÜYÜK ülkemizin geleceğini

şekillendirmede destan yazacak,
dünyayla yarışarak ülkenin kaderini

değiştirecek gençlere ihtiyacımız
olduğunu ifade ederek; nitelikli ve

eğitimli insan kaynağının
geliştirilmesine yönelik TEKNOFEST

gibi yarışmalara katılımlara İl Millî
Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman

destek verdiklerini belirtti.
 

TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3
Vakfı Müdürü Ömer KÖKÇAM öncelikle
Millî Teknoloji Hamlesi’nden bahsetti. 
Teknoloji üreten bir Türkiye istediklerini
vurguladıktan sonra Konya gibi büyük

bir şehirden güçlü bir destek
beklediklerini ifade etti. 

Hedeflerinin bu ülkenin geleceğini inşa
edecek çocukları tüm Türkiye’ye
duyurmak olduğunu vurgulayarak

rekorların kırıldığı coşkulu bir festivali
hep birlikte kutlamak istediklerini belirtti.

 
TEKNOFEST Yarışmalar Sorumlusu

Gizem KARABACAK yarışmanın teknik
detayları hakkından bilgi verdi.

Yarışmalara katılım seviyeleri, öğrenci
sayıları,  verilecek ödüller,

yarışmacılara sağlanan olanaklar ve
yarışma takvimi gibi konularda

açıklamalar yaptı.
 

TEKNOFEST 2022 yarışma sürecinin
tanıtıldığı katılımcıların sorularına
cevap bulduğu çevrim içi seminer,

onların Millî Teknoloji Hamlesi’nden
hareketle kafalarındaki projeleri

şekillendirmelerine katkıda bulundu. 

TEKNOFEST 2022 YARIŞMA SÜRECİ İLE İLGİLİ
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ
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19 Ocak 2022 tarihinde Çocukluk Mesleği
Projesi kapsamında okul öncesi

öğretmenleri ve okul öncesinde çalışan
psikolojik danışmanlık ve rehberlik
öğretmenlerine yönelik bir seminer

düzenlendi.
 

Meram BİLSEM'de gerçekleştirilen
seminerde ilk konuşmayı İl Millî Eğitim
Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK yaptı. 

Her yaştaki düşünebilmenin, becerebilmenin
temelinin okul öncesi eğitimle başladığını

ifade eden müdürümüz, bu dönemde
çocuklarımızın becerilerini geliştirmemizin
önemine değinerek bu konuda en büyük
görevin öğretmenlere düştüğünü belirtti.

Çocukluk Mesleği Projesi ile sandıktan çıkan
cevherlerin mücevhere dönüştürüleceğini,
bu seminerin de buna güzel bir başlangıç

yapacağını vurguladı. 
 

Nurten CECELİ ALKAN proje kapsamında
“Çocuklar için Felsefe” konusu üzerinde
düşüncelerini öğretmenlerimize aktardı. 

 
Öğretmenlerimizin ilgiyle takip ettikleri

seminer, çocuklarda düşünme becerilerini
arttırmak adına çok değerli bilgilerin

paylaşılmasını sağladı.

ÇOCUKLUK MESLEĞİ PROJESİ KAPSAMINDA
NURTEN CECELİ ALKAN'DAN SEMİNER VE ATÖLYE ÇALIŞMASI

~~~~ ..Ç C U K L U K

"Sor, Düşün, Keşfet"
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 22 Şubat 2022 tarihinde  Mevlana
Kültür Merkezi Sultan Veled

Salonu’nda TOBB-ETÜ Yapay Zekâ
Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr.

Anooshirvan Miandji’yi konuk ettik. 
 

Çocukluk Mesleği kapsamında
düzenlenen “Çocuklarda Düşünme
Becerileri”nin anlatıldığı konferansta

“Neden düşünme öğrenilmesi gereken
bir beceridir?” “Erken yaşta düşünme

becerilerinin öğrenilmesi kişilik
üzerinde nasıl etkilere yol açar?” gibi

sorulara cevap arandı.
 

Program sonunda öğretmenlerden
gelen soruları yanıtlayan

konuşmacımız, sıcak sohbeti ve
düşünme konusunda yol gösterecek
tavsiyeleriyle katılımcıların beğenisini

kazandı.

ÇOCUKLUK MESLEĞİ PROJESİ KAPSAMINDA
DR. ANOOSHİRVAN MİANDJİ'Yİ KONUK ETTİK

"Okuyup geçenler
bol,  okuyup

duranlar lazım.
Okuyup düşünenlere

�se daha çok
�ht�yacımız var!"

 
Anoosh�rvan

M�andj�
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Teknoloji ve internetin doğru kullanımı noktasında genç nesillere rol model olmanın, dijital
ebeveynlik ve aktif dijital aracılığın önemini ortaya koymak için hazırlanan Tekno-Bilinç

Projesi, 20 Ocak 2022 Perşembe günü Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız İmam Hatip Lisesindeki
seminerle başladı.

TEKNO-BİLİNÇ PROJESİ KAPSAMINDA
ETKİNLİKLER DÜZENLEDİK

Konya İnsan Mektebi Gelişim Davamız Tekno-Bilinç
Projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik

düzenlenen seminerde Eğitimci Yazar Nurten CECELİ
ALKAN, "Bilişim Çağında Mutlu ve Başarılı İnsan

Olmak" konusunda öğrencilerimize etkileyici
tavsiyelerde bulundu.

 
Müthiş bir enerjiyle yaşadıklarından ilginç anekdotlar

anlatan hocamızın dikkat çeken öğütlerini
öğrencilerimiz büyük bir ilgiyle takip ettiler.
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Tekno-Bilinç Projesi kapsamında gerçakleştirilen bir başka faaliyet ise 21 Ocak 2022
Cuma akşamı EBA Zoom ve Konya İnsan Mektebi YouTube kanalından Selçuk

Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Fatih Hilmi ÇETİN’in konuk olduğu “Dijital Ebeveynlik” konusunda velilerimize yönelik

çevrim içi bir söyleşi oldu.
 

Ailelere bu konuda kitap önerilerin de yapıldığı ve samimi bir ortamda gerçekleşen sıcak
sohbet, iyi bir rol model olmaya çalışan ebeveynlerimizin farkındalıklarını arttırdı. Dijital
söyleşi, çocuğuna bilinçli ve doğru teknoloji kullanma becerisini kazandırmak isteyen

velilerimizin büyük beğenisini kazandı.

TEKNO-BİLİNÇ PROJESİ KAPSAMINDA
DİJİTAL EBEVEYNLİK EĞİTİMİ
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MERAM İLÇEMİZDE SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA
OLUŞTURULAN KÜTÜPHANE

Günümüz dünyasının yeni trendlerinden
olan sıfır atık modellemesi ülkemizde de
geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla

kurumsal bir hâle dönüştürüldü.
“Sıfır Atık” uygulaması, Ankara’daki kamu
kurumları öncelikli olmak üzere tüm yurtta

atıkların kaynağında ayrıştırılması
esasına uygun olarak yürütülmektedir. 

 
Proje kapsamında 15 bin kamu

görevlisine eğitimler verilerek “Sıfır Atık”
uygulaması ile ilgili mevzuat taslağı

hazırlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine

ERDOĞAN Hanımefendi'nin
himayelerinde, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık
Projesi”  Türkiye’de tüm kamu kurum ve

kuruluşlarında da uygulamaya geçti.
 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan
bir projedir. Emine ERDOĞAN projeye

ilişkin olarak konuşmalarında
kütüphanelerle ilgili şunları söylemişti: 

 
“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.” 

Meram İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz,
Sıfır Atık Projesi'ni Kütüphanesiz Okul
Kalmayacak Projesi ile ilişkilendirerek

ortak bir çalışma yoluna gitti.
Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi 

 de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip ERDOĞAN ’ın eşi Emine

ERDOĞAN Hanımefendi'nin
himayelerinde, 
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Müdürlüğümüz, bu tanımlamada da bahsi
geçen “hayatı keşfetmek” doğrultusunda

hareket ederek kütüphanesiz okul
kalmaması amacıyla Meram Şehit Kubilay

Anaokulu ve Kızılören Ortaokulunu bu
projede pilot okul olarak belirledi. 

 
Proje kapsamında eski dolaplar yeni bir

tasarımla dönüştürülerek yepyeni bir
kütüphane oluşturuldu. Kullanılmayan

ürünlerden modern koltuklar dizayn edildi. 
 

Kütüphane olarak belirlenen odanın
duvarları öğrencilerin hayal dünyasını

renklendirecek şekilde boyandı. 
 

Projenin uygulanması için okul personeli,
öğrenciler ve veliler hep birlikte çalıştılar.
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz de Sıfır

Atık Projesi ve Kütüphanesiz Okul
Kalmayacak Projesi kapsamında

oluşturulan bu kütüphanenin yapımının
her aşamasına destek sağlayarak

kitapların temini noktasında da yardımcı
oldu. 

Meram İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın
Mustafa KOCA, kütüphaneye giderek

öğrencilerle okuma etkinliği düzenledi. 
 

Sıfır Atık Projesi’ni Kütüphanesiz Okul
Kalmayacak Projesi ile ilişkilendirerek

yaptığımız bu çalışmanın başta ilçemiz
okullarına, sonrasında tüm şehrimiz ve

ülkemize örnek olmasını diliyoruz.
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Kulu ilçemizin Yaraşlı Ortaokuluna ait kütüphanemizde akıl ve zekâ oyunları öğretilmektedir.
Öğrencilerimiz teneffüs ve öğle arasında kütüphanede zekâ oyunları oynayabilmektedir. Veli

toplantısı ve projeler okul kütüphanesinde gerçekleşmektedir.

KULU YARAŞLI İLKOKULU
"KÜTÜPHANEMİZDE HAYAT VAR" DİYOR
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Sıfırdan zirveye... Başarmış olduğumuz bu durumu anlatan en güzel slogan. Bu, sıfırdan
zirveye ulaşan bir başarı öyküsü... 

Konya’nın ücra bir köyünde bir köy okulunda imkânsızlıklar içerisinde bir hayal kurduk. Bu
hayal belki zordu ama imkânsız değildi çünkü eğitime adanmış öğretmenlerin olduğu
yerde imkânsıza yer yoktu. Bütün amacı öğrencilerin ufkunu açmak, onlara başarıyı

tattırmak, farklı farklı alanlarda hayal kurdurmak olan bir okul… İşte bu amaçla sayı olarak
küçük, hayallerimiz bakımından büyük olan okulumuzun her köşesine zekâ oyunları

köşeleri kurduk. İstedik ki önce merak etsinler sonra da bu yola baş koysunlar. Öyle de
oldu içlerindeki o merak onları zirveye taşıdı. İşte o günden sonra zekâ oyunları deyince

hepsinin gözünde bir ışık gördük. O ışık onları başarıya götürecekti. Hayalleri için
uğraşmanın ne demek olduğunu somut olarak onlara gösterecekti, gösterdi de. 

Okulumuz her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin hayallerine tam anlamıyla destek oldu,  
her zaman onların yanında, arkasında oldu. O günden sonra okul olarak hummalı bir

çalışma başlattık. Hayaller ortaktı:  BAŞARI... Zekâ oyunu denince ne olduğunu tahmin
edemeyen küçük yürekler günü gelecek zirveye ulaşacaktı. Uzun ve yoğun bir çalışma
sürecinin sonucunda öğrencilerimiz ilk olarak ilçede derece yapıp okulumuzu o kadar
gurur verici bir şekilde temsil etmişti ki bir kez daha iyi ki dedik. İyi ki öğretmeniz, iyi ki

küçük yüreklerin hayallerine katkı sağlayabiliyoruz. 
O büyük gün geldi çattı. Hayallerimize olan inancımız öğrencilerimize Konya’da Mangala,

Pentagon, Reversi, Kulami alanında derece kazandırdı. Zoru başarmıştık... Uzak bir
hayal gibi duran dereceleri tüm zekâ oyunları alanında hem de üst üste iki defa
göğüslemiştik. Hayallerine dört elle sarılan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz...

KADINHANI ATLANTI ORTAOKULUNDAN
"SIFIRDAN ZİRVEYE" BAŞARI ÖYKÜSÜ
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Sultan SUBAŞI öncülüğünde yürütülen
"Mesnevi’den Bugüne Evrensel
Değerlerimiz" konulu eTwinning
projemizde bu ayki değerimiz 

“HOŞGÖRÜ” idi. 
 

Bu kapsamda Göçmenler Haftası
münasebetiyle göçmen iki ailemize

ziyaret gerçekleşti. 
 

Durumları zayıf olan bu ailelerimize
öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve

velilerimizin yardımıyla gıda, koltuk,
televizyon ve buzdolabı yardımı yapıldı.

ÇELTİK ÇPAL'DE ETWINNING KAPSAMINDA
AYIN DEĞERİ: HOŞGÖRÜ
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Millî, kültürel ve evrensel değerler ışığında dinini öğrenen; öğrendiklerini hayata geçiren;
akılcı ve bilimsel düşünen gençler yetiştirme gayretinde olan okulumuzun öğrencileri fen

laboratuvarına kavuştu. 
 

Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında mali kaynakların israfının önlenmesi,
bütçe imkânları ile eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla
hayata geçirilen, çeşitli sebeplerle kullanılmayan veya depolarda bekletilen ihtiyaç fazlası
taşınırların atıl duruma düşmelerinin önlenmesini sağlayan,  alan/dal ve okul kapatılması

nedenleri ile devredilmesi gereken makine teçhizatının hızlı bir şekilde yeniden
kullanımının sağlanması amacıyla kullanım ömürleri bitmeden ekonomiye

kazandırılmasını hedefleyen Kurumlar Arası Paylaşım Projesi (KUPA) kapsamında Çeltik
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çeltik Belediye Başkanlığı iş birliği ile Bilecik Bozüyük TOKİ

İlkokulu ile Çeltik Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında görüşmeler yapıldı. 
 

TOKİ İlkokulunda ihtiyaç fazlası olan 1 adet laboratuvar takımı (4 adet dolaplı ve sürgü
kapaklı öğrenci tezgâhı, 1 adet evyeli, dolaplı ve sürgü kapaklı öğretmen tezgâhı,2 adet

kapalı evyeli tezgâh) okulumuza kazandırıldı. 

ÇELTİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
FEN LABORATUVARINA KAVUŞTU
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Cihanbeyli Günyüzü Anadolu Lisesinde
“Osmanlı Dönemi Yardımlaşma ve

Dayanışma Örnekleri” isimli bir maket
sergisi gerçekleştirildi. Tarih Öğretmeni
Kadir YERLİKAYA, Müdür Yardımcısı
Samet MÜFTÜOĞLU ve Okul Müdürü
Hasan Fecri DİKBAŞ’ın koordinesinde

yürütülen sergi oldukça ilgi gördü. 
 Tarih Öğretmeni Kadir YERLİKAYA,
özgün bir çalışma olan bu serginin

yaklaşık iki yıllık bir emeğin sonunda
ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca derslerde
anlatılan anekdotları maketleştirmenin

zor olduğu kadar güzel ve keyifli bir
çalışma olduğunun da altını çizdi. 

 
 

CİHANBEYLİ GÜNYÜZÜ ANADOLU LİSESİNDEN
OSMANLI DÖNEMİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ÖRNEKLERİ

Bu sergi çalışmasıyla Osmanlı toplum
yapısında görülen yardımlaşma ve

dayanışma örnekleri yapay bir dönem
atmosferi oluşturacak şekilde

misafirlere sunuldu. Serginin amacı,
Osmanlı Dönemi incelikleri olan sadaka

taşı, zimem defteri, diş kirası, avarız
sandıkları, kuş evleri, pencere önü

çiçekleri ve kapı tokmakları gibi
uygulamaları tanıtmaktı.Öğrenci ve

öğretmenlerin iş birliği ile yirmi adet ana
maketin sergilendiği çalışmada

konuklar Osmanlı Dönemi’ne yolculuk
yapma fırsatı buldu. Velilerimiz ziyaret

sonunda o dönem uygulamalarına
hayranlık duyduklarını bazı

uygulamaların günümüzde de devam
etmesi gerektiğini belirttiler. 

Cihanbeyli Günyüzü Anadolu Lisesi
Müdürü Hasan Fecri DİKBAŞ ise

yaptığı açıklamada “Şefkat Medeniyeti
olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti,

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’
düsturuyla hareket etmiş ince bir ruh
anlayışıyla hayranlık uyandırmıştır.

Bizler de bu sergimizde Osmanlı’nın o
ince ruhunu, yardımlaşırken kırmayan,

incitmeyen düşünce yapısını
yansıtmaya çalıştık. Misafirlerimizden
çok güzel geri dönüşler aldık. İkinci

dönem ilçe merkezinde bu etkinliğimizi
daha geniş kapsamlı olarak tekrar

gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sergimize
iştirak eden misafirlerimize ve bu

süreçte desteklerini esirgemeyen Sayın
İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Mehmet

SARITAŞ’a teşekkürlerimizi
sunuyoruz.” dedi. 

22



      Her şey hayal etmekle başlar demişlerdi. İşte şimdi hayallerin ete kemiğe büründüğü
bir projeyle sizlerleyiz. Konya’nın Cihanbeyli ilçesinin Taşpınar Mahallesi’nde hayallerin

gerçekleştiği yer: Taşpınar Kavaklı İlkokulu.
 

Taşpınar Kavaklı İlkokulunda çocuklarımızı mutlu edeceğimiz, çağın donanım ve
konforuna uygun çalışmalar yapmayı hedefledik. Teknolojik altyapıların kurulmasıyla
başlayan süreçle birlikte, sınıfların fiziki donanımlarının da güçlendirilmesi gerektiğini
düşündük.  Projemizde ilk süreç sınıflarımızın öğrenci motivasyonlarını güçlendirecek
şekilde renklendirilmesiydi. Tüm okullarımızın içi ve dışı  boyandı. Devamında öğrenci
faaliyetlerinin sergilendiği sınıf panolarının değişimi yaşandı. Tüm sınıflarımız modern

panolarla donatıldı. 
 

Sıra hayallerin en büyüğünü gerçekleştirmekteydi. Zaman içinde çok yıpranan okul
sıralarının değişmesi gerekmekteydi. Bu ihtiyaçtan hareketle, projemizin devamı olarak
tüm sınıflarımızın sıraları tekli modern sıralara dönüştürüldü. Bir köy okulunda tüm bu
anlattıklarımızı kendi imkânlarımızla gerçekleştirebilmek, bu dönüşümü sağlamak bir

mucizeydi.
 

      Sıra geldi  tüm bu değişimin gerçek kahramanlarına, destekçilerine…
Çalışmalarımıza, hayallerimize bizler gibi tüm kalbiyle inanan velilerimiz ve köy halkımız
oldu. Maddi, manevi tüm değişim sürecinde her zaman yanımızda oldular. Köylümüzün

keşkeleri, uhdeleri, umutları, heyecanları bizleri desteklemelerine vesile oldu. Büyük
maddi destekte bulunanlardan tutun da günlük yevmiyesini bizlere katkı sağlamak için

paylaşan köylülerimiz oldu.
 

      Cihanbeyli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz, kurum müdürümüz Abdülkadir
KOCADURMUŞ ve Bülent ÖZDEMİR öncülüğündeki okul aile birliğimiz, velilerimiz,
değerli öğretmenlerimiz çok iyi bir koordinasyonla hayallere kavuşulmasına katkıda

bulundular. Destekçilerimizi onurlandırmak, değerli olduklarını hissettirmek için Cihanbeyli
Kaymakamımız Dr. Remzi DEMİR, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Mehmet SARITAŞ’ın

teşrifleriyle bir açılış düzenledik. Teşekkür belgelerimizi kendilerine sunduk.
Destekçilerimizin isimlerini sınıflara verdik.

 
    Tüm bu sürecin bize öğrettiği, hayallere ulaşmanın gönüllere dokunmaktan geçtiğiydi.

Okul veli işbirliğinin nasıl bir güç oluşturduğunun görüldüğü bu projenin birçok okulda
benzer şekilde hayat bulmasını temenni ediyoruz.

CİHANBEYLİ TAŞPINAR MAHALLESİ'NDE
VELİLERDEN OKUL SEFERBERLİĞİ
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BEYŞEHİR GÖLÜ


