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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

ÇEVRİM İÇİ GENÇLİK TİYATRO OYUNU 

YÜREKLERDE AKİF, DİLLERDE HÜRRİYET

TÜBİTAK 53. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA 
PROJELERİ KONYA BÖLGE YARIŞMASI

ULUSLARARASI PROJEDEN UYGULAMAYA 
EĞİTİM SEMPOZYUMU  

MALAZGİRT 1071 SİNEMA FİLMİ GÖSTERİMİ

ÖĞRETMEN MEKTEBİ'NDE
NURULLAH GENÇ SÖYLEŞİSİ

"HAYDİ BİL BAKALIM" BİLGİ YARIŞMASI
İL FİNALİ

ÖĞRETMEN MEKTEBİ'NDE
DİNAMİK ATÖLYE ÇALIŞMALARI

İLÇELERİMİZDEKİ FAALİYETLER

OKUMA DAVAMIZ HER "OKU"LDA
PROJESİ ETKİNLİKLERİ



Yaşama dair her şey insan için var. Bilim, teknoloji, kültür, eğitim... Hepsi insanın kâmil bir varlığa
dönüşüp, mutlu olması ve medeniyetin bekasında ayrı bir öneme sahip. Tarihte medeniyetlerin
varlığını perçinleyen, en çok geliştikleri dönemler eğitimi önceledikleri zamanlara tekabül
etmektedir. Eğitim, medeniyete atılmış bir tohum ve her iklimde boy veriyor. Bize düşen, bu
tohumun çınar misali sağlam ve güçlü olarak köklenip büyümesini sağlamak.

Gönüller şehri Konya’mızda Hz. Mevlâna'nın "Yeni şeyler söylemek lazım." sözünü düstur edinip
büyük bir özveriyle ülkemizin maarif davasını daha ilerilere taşıyacak  pek çok çalışma yapıyoruz.
Eğitim anlayışımızda her zaman daha iyi olanı geliştirme, verimli projelere ve yenilikçi çalışmalara
imza atmak şiarı var. Öznesi insan olan eğitim öğretim sürecinin dinamik yapısı, bugünü
kaçırmadan geleceği tasarlamayı gerektiriyor. Dolayısıyla eğitim sürecine adapte olmak yerine
ona yön vermeye çalışıyoruz.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bizim varlığımız, eğitime dair yaptığımız tüm çalışmalar
çocuklarımızı eğitmek ve bilinçlendirmek, gelecekteki iyi olma hâllerini mümkün olan en üst
seviyeye ulaştırmak için. Çocuklarımız için olduğu kadar işini aşkla yapan eğitimcileri de diri
tutarak ihtiyaç duydukları desteği onlara vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın her biri gizli birer
hazine. Tüm paydaşlarımızla birlikte elimizdeki bu hazineyi özenle muhafaza ederek onların
kıymetini artırmak için çaba sarf ediyoruz. Birbirimizin farklı yeteneklerini birleştirerek elde
ettiğimiz sinerji de çalışmalarımızın öz kaynağını oluşturuyor.

Konya, proje üretme ve uygulama noktasında heyecanını koruyan, ekip ruhuyla çalışmayı
önceleyen bir eğitim şehri. Bakanlığımızın yaptığı yeni başlangıçlara sonuna kadar destek
olacağız.  Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilen birbirinden farklı ve değerli örneklerin yer aldığı 81
Çalıkuşu Konya e-Dergimizin üçüncü sayısıyla çalışmalarımızı sizlerin istifadesine sunuyoruz.
Tecrübe paylaşımı önemli ve birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Emeği geçen ve fedakârca
çalışan tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum.

 
Seyit Ali BÜYÜK

  İl Millî Eğitim Müdürü

SUNUŞ
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
"İKLİM DEĞİŞİYOR BİZİM İÇİN DE DEĞİŞME ZAMANI"
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Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenen Müdürlüğümüz İklim
Değişikliği Eğitici Eğitimi, 28 Şubat-4 Mart
2022 tarihleri arasında Necmettin
Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. 

Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve 
 sınıf branşlarından 110 öğretmenin
katılımıyla düzenlenen eğitimde,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim
Fakültesi ve Konya Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
akademisyenleri eğitmen olarak yer
aldılar.

Eğitimin açılış programı, İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK, MEVKA Genel
Sekreteri İhsan BOSTANCI, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Zekeriya MIZIRAK, Konya Milletvekili Halil ETYEMEZ, akademisyenler ve öğretmenlerin
katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

5 gün süren eğitimde; İklim Değişikliği Eğitimi İçin Stratejiler ve Politikalar, İklim
Değişikliğinin Okul Müfredatına Entegrasyonu, Öğretmenler ve Eğitimciler İçin Eğitim ve
Öğretim Materyalleri, Güvenli ve Sürdürülebilir Okul Kampüsleri temalarında sunumlar ve
etkinlikler yapıldı. Eğitim, iklim değişikliği konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı
bulan öğretmenlerimize İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK'ün sertifika takdimiyle
son buldu.

Öğretmenler, Serifikalarını İl Millî Eğitim Müdürümüzün Elinden Aldılar



ÇEVRİM İÇİ GENÇLİK TİYATRO OYUNU 
ÖĞRENCİLERİMİZDE FARKINDALIK OLUŞTURDU
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Konya İnsan Mektebi Gelişim Davamız Tekno-Bilinç Projesi kapsamında Selçuklu Kongre
Merkezi’nde 02 Mart 2022 tarihinde tiyatro etkinliği düzenlendi. Devriye Tiyatro Ekibi
tarafından sahnelenen “Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” temalı “Çevrim İçi
Gençlik” tiyatro oyunu izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Tiyatro oyunu, İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK'ün açılış konuşmasıyla başladı.
İki sene önce aynı tarihte yine bir tiyatro gösterimi için bir arada olunduğunu ifade eden
Müdürümüz; Konya İnsan Mektebi’nin projelerine, teknoloji bağımlılığına vurgu yapması
açısından oyunun çok önemli bir etkinlik olduğuna, yapılan projelerle birlik beraberlik
içinde güzel noktalara gelineceğine değindi ve emeği geçen, fedakârca çalışan tüm ekibe
teşekkür etti.

“Ekranda İz Bırakma, Hayata İz Bırak!” sloganıyla hayata geçen projemiz kapsamında
düzenlenen “Çevrim İçi Gençlik” tiyatrosu, yönetici, öğretmen ve öğrenciler tarafından
izlendi.

1-18 Mart 2022 tarihleri arasında 13 ilçemizde 26 seans olarak gerçekleştirilen oyun,
ortaokul ve lise kademelerinden 13.340 öğrencimize ulaşmış oldu. Öğrencilerimiz uzun
bir aradan sonra ilk defa yüz yüze yapılan tiyatro etkinliğinden, teknoloji bağımlığı
konusunda farkındalık kazanarak ayrıldılar.
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"YÜREKLERDE AKİF, DİLLERDE HÜRRİYET" 
TEMASI ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

"Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet" teması çerçevesinde 22 Şubat 2022 tarihinde
İstanbul'da başlayıp 12 Mart 2022 tarihinde Ankara'da sona eren; sırayla İstanbul, Edirne,
Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Burdur, Konya, Kastamonu, Çankırı ve
Ankara illerini kapsayan etkinlikler düzenlendi. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen bu etkinlikler kapsamında
Konya'da "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" söyleşisi gerçekleştirildi.

08 Mart 2022 tarihinde Zindankale Kültür Merkezi Süleyman Şah Konferans Salonu’nda
düzenlenen söyleşi, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler Daire Başkanı
Bekir ŞİRİN’in açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış konuşmasının ardından Selçuklu Halk Eğitim Merkezinde görev yapan usta
öğreticiler tarafından Mehmet Akif'in bestelenmiş şiirlerinin icrası gerçekleştirildi.
Sonrasında Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Serpil ÇEVİK Mehmet Akif
Ersoy'un "Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur mu?" isimli şiirini okudu.

Programın akabinde Kültür Park'ta hazır bulunan "Sergi Tırı"nın açılışı gerçekleştirildi.
Ülkemizin çeşitli yerlerindeki Halk Eğitim Merkezlerinde, Mehmet Âkif Ersoy'dan
esinlenerek "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" temasıyla yapılan el işi eserler, ziyaretçilerin
büyük beğenisini topladı.



İLİMİZİN TÜBİTAK 53. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
KONYA BÖLGE YARIŞMASI BAŞARISI
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TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Sergisi’nin
açılışı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK ve
İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması öğrencilerimizi temel,
sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik ederek bu çalışmaları
yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla
yapılmaktadır. Yarışmaya Konya'dan 179 okulumuz başvuru yaptı ve 11 projemiz bölge
finaline katılmaya hak kazandı. İlimizi başarıyla temsil eden ve dereceye giren projelerin
sahibi okullarımızın isimleri görselde yer almaktadır.

Öğrencilerimizin proje kültürüne katkı sağlamak için düzenlenen, okullarımızın ihtiyaç
duydukları her türlü desteği verdiğimiz yarışmalar sayesinde bilime ilham olacak projelerin
ortaya çıkacağına inanıyoruz.



KONYA BİLİM MERKEZİ
FEN LİSELERİ BİYOLOJİ ZÜMRE BAŞKANLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI 
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TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezinde “Fen Liseleri Biyoloji
Zümre Başkanları Eğitim Kampı” düzenlendi. Ülkemiz genelinden toplam 111 Biyoloji
dersi zümre başkanının katıldığı eğitim kampının 56 kişiden oluşan birinci grubu 15-16
Mart 2022 tarihlerinde; 55 kişiden oluşan ikinci grubu da 17-18 Mart 2022 tarihlerinde
eğitim aldılar.

Açılış programında selamlama konuşması Konya Bilim Merkezi Genel Müdürü Ali
ÇETİNKAYA tarafından yapıldı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Çetin
ARTAR ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK, öğretmenlere katılımlarından
dolayı teşekkür ettiler.

Proje yapma ve yürütmeye yönelik bilgi ve becerilerin artırılması, eğitimcilerin bilim ve
teknolojiyle buluşturulması, biyoloji alanındaki yeni uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi
ve iyi örneklerin paylaşılması amacıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde Konya
Bilim Merkezinin eğitim ortamlarının tanıtımı da yapılmış oldu. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan iş
birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen Uygulamalı Eğitim Programı, Biyoloji dersi
zümre başkanları için oldukça verimli geçti.
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Valiliğimiz himayelerinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi iş birliği, Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle
24-27 Mart 2022 tarihleri arasında yüz yüze ve online olarak düzenlenen 2. Uluslararası
Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu'nun açılış programı, Erol Güngör Konferans
Salonu’nda yapıldı.

ULUSLARARASI PROJEDEN UYGULAMAYA EĞİTİM SEMPOZYUMU'NUN
İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK, sempozyumun ikincisini gerçekleştirmekten
dolayı duydukları memnuniyeti, ilkinden itibaren sempozyumu daha verimli hâle getirmek
için birlik beraberlik içinde çalışıldığını dile getirdi. Konya’da önemli bir proje
potansiyelinin olduğunu ifade eden Müdürümüz; sempozyumda 503 kayıtlı bildiri, 352
geçerli bildiri, 1.682 katılımcı ve 2.001 yazarın yer aldığını; eTwinning, TÜBİTAK,
Kalkınma Ajansları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Desteklediği Eğitimle İlgili Projeler,
Öğretimde İyi Örnekler, Eğitimde İyi Örnekler, Projelerle İlgili Araştırmaların tema olarak
belirlendiğini; gelecek yıllarda da üçüncüsünün düzenleneceğini vurguladı. 

YEGİTEK Ulusal Destek Servisi İçerik ve Eğitim Sorumlusu Turan GÖRE ise
konuşmasında konu eğitimle ilgili olunca, eğitimin öncüleri öğretmenlerimiz tarafından 
 projelerinin ifşa edilmesinin çok önemli olduğunu; eğitimi iyileştirmenin bu şekilde
gerçekleşebileceğini ifade etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Halk
Müziği ekibinin müzik dinletisi ile başlayan

programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
ardından protokol konuşmalarına geçildi. İlk
konuşmayı Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Erdal HAMARTA yaptı.
Öğretmenlerin problemleri çözmeye ilişkin

geliştirdikleri projelerinin sunulduğu
sempozyuma katılanlara teşekkür ederek
UPUES 2022’nin iş birliğinin vücut bulmuş

hâli olduğunu söyledi. Sempozyumun
gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere

şükranlarını sundu. 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem ZORLU, projelerin değişim
başlatacağını vurguladığı konuşmasında sonuçların geleceğimize hizmet edeceğini
söyledi. Tüm projelerin hayat bulması, yaygınlaşması, sonuçlarının bilimsel platformlarda
paylaşılması açısından UPUES'in önemli olduğunu ve  bir marka olma yolunda ilerlediğini
ifade etti.

Şehrimiz adına çok kıymetli bir gün yaşadığımızı belirten Valimiz Sayın Vahdettin
ÖZKAN, konuşmalarında proje yaklaşımının eğitime yapacağı katkıdan bahsetti. Bilimsel
olarak bunların sunulmasının eğitimin iyileştirilmesine, öğretmenlerimizin bunu güzel ifa
etmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA'nın sunumu ile
sempozyumun ilk oturumu başladı. Sunumun ardından 5 ayrı salonda sempozyum
oturumlarına geçildi.

Sempozyum yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla 4 gün devam etti ve 27 Mart 2022 Pazar
günü sona erdi.

Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından sempozyuma katılan eğitimcilere ve emeği
geçenlere teşekkür ederiz.
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İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Konya Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü
Medeniyet Okulu Projesi kapsamında gerçekleştirilen Haydi Bil Bakalım Bilgi
Yarışması'nın il finali, 29 Mart 2022 tarihinde Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, yaptığı konuşmada
yarışmaya katılan tüm öğrencilerin gönüllerin birincisi olduğunu ifade ederek
öğrencilerimizi, onların yetişmesinde emeği geçen yönetici ve öğretmenleri tebrik etti. 

Yarışmada finale kalan her üç okulun yarışmacıları ile öğretmenleri, jüri üyeleri Kudüs
gezisi ile ödüllendirildiler.

"HAYDİ BİL BAKALIM" BİLGİ YARIŞMASI'NIN 
İL FİNALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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İl Millî Eğitim Müdürümüz
Seyit Ali BÜYÜK,

konuşmasında eğitim söz
konusu olduğu zaman Konya
Büyükşehir Belediyesinin her

zaman destekte bulunduğunu
söyleyerek Başkan Uğur

İbrahim ALTAY'a
teşekkür etti. 

Yarışmaya katılan ve
dereceye giren tüm
öğrencilerimizle onların
yetişmesine katkı sunan
eğitim yöneticisi, 
öğretmen ve 
velilerimizi tebrik 
ediyoruz.

Yapılan ilçe elemeleri, çeyrek
ve yarı final elemelerinden

sonra il finaline kalan
okullarımızdan Karapınar

Gazi Mustafa Kemal
Ortaokulu il birincisi, Karatay

Şehit Albay Karaoğlanoğlu
İmam Hatip Ortaokulu il
ikincisi, Cihanbeyli Faik

Türkmen Ortaokulu da il
üçüncüsü oldu.

Medeniyet Okulu Projesi ile
çok değerli çalışmaların
altına imza atıldığını ifade
eden Müdürümüz, Haydi Bil
Bakalım Bilgi Yarışması’nın
önemine vurgu yaparak her
biri gönüllerin birincisi olan
öğrencilerimiz ile onları
yetiştiren velileri, eğitim
yöneticilerini ve öğretmenleri
tebrik etti.
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ZEKÂNIN KALBİ KONYA’DA ATTI

Konya 3. Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması, 29 Mart 2022 tarihinde Selçuklu Kongre
Merkezi'nde büyük bir organizasyonla gerçekleştirildi. Konya İnsan Mektebi Gelişim
Davamız kapsamında yapılan yarışmaya 31 ilçemizden öğrencilerimiz katıldı. 

Yarışmalarda ilkokul öğrencilerimiz Mangala, Pentago, Q-Bitz, Equilibrio, Küre
kategorilerinde; ortaokul öğrencilerimiz Mangala, Pentago, Reversi, Kulami, Küre
kategorilerinde mücadele ettiler. Yarışma neticesinde 10 farklı kategoride 40 öğrenci
dereceye girdi. 
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Yarışma bitimindeki Konser Özel Programı’ndan sonra ödül törenine geçildi. Ödül
töreninde konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK: "Valiliğimiz
himayelerinde Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Konya’da hep birlikte bir destan
yazıyoruz. Yarışmayla ilimizi Diyarbakır'da temsil edecek çocuklarımız belli oldu.
Diyarbakır'dan başarıyla dönüleceğine inanıyor, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik
ediyorum." dedi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle insana dair güzel
çalışmalar yaptıklarını ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, faaliyetlerin teşvik edici olması adına böyle yarışmalar
düzenlenmesini  Üniversite olarak desteklediklerini  belirtti. Gelişen teknoloji sayesinde
öğrencilerin yakaladıkları şansı devam ettirmek için düzenlenen önemli faaliyetlerle bir
gelecek inşa edildiğini, bu şekilde gençlere yapılan yatırımların bir kartopu gibi
büyüyeceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim ALTAY, gün içerisinde yapılan Haydi Bil
Bakalım Yarışması’ndan bahsederek Konya için güzel bir gün olduğunu söyledi.  Konya
Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların geleceğine bir ufuk açmak,  birlik beraberlik
içinde bu güzel şehre bir şeyler katmak istediklerini vurguladı. Türkiye'nin kat edeceği
mesafelere, başarıları ile ön plana çıkan çocuklarımızın yön vereceğini söyleyerek
"Çocuklarımızın bu heyecanı hiç eksik olmasın.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilerimize protokol mensupları tarafından ödülleri
takdim edildi. Yarışmanın birincileri Haziran ayında Diyarbakır'da yapılacak Türkiye
finalinde ilimizi temsil edecekler.



ÖĞRETMEN MEKTEBİ’NİN KONUĞU 
SÖZ ÜSTADI NURULLAH GENÇ OLDU
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Konya İnsan Mektebi Öğrenme Davamız kapsamındaki öğretmen söyleşileri hız
kesmeden devam ediyor. 30 Mart 2022 Çarşamba akşamı Nurullah GENÇ “Cevizin
Kabuğunu Kırmak” konusuyla Öğretmen Mektebi’nin konuğu oldu. 

Söz üstadımız, İmam Gazâli’nin bir sözünü hatırlatarak sözlerine başladı: “Cevizin
kabuğunu kırıp da özüne inemeyenler tamamını kabuk zannederler.” Tarihte ve
edebiyatta geçen bazı hikâyeleri anlatan, şiirlerden örnekler veren Nurullah GENÇ
“Cevizin kabuğunu kırmamız lazım. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyenler dünyayı
anlayamazlar. Onlar sadece kabukta yaşarlar. Özü bilmezler ve öze inemezler. Kendi
kabuğunu kıramayan insan, başka bir kabuğu kıracak olgunluğa da erişemez. Benliğin
kabuğunu kırmanın yolu önce kendine bakmakla değil başkalarına bakmaktan geçer. Bu
da kolay olmaz; büyük bir mücadeleyi, okumayı, öğrenmeyi, öğretmeyi, düşünmeyi,
merak etmeyi, çabalamayı, bir davayı dava edebilmeyi gerektirir. Her âdem bir âlemdir,
insan olmak haddini bilmektir.  O yüzden bildiğinizle mağrur olmak yerine bilmediklerinizi
öğrenerek kabuğumuzu kırmalıyız.” dedi.

Âdemi adam etmek için uğraşan öğretmenlerimize öğrencilerinin kabuklarını kırma
noktasında tavsiyelerde bulunan konuğumuz ilgiyle dinlendi.



15

MALAZGİRT 1071 FİLMİ 
ÖĞRENCİLERİMİZİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Malazgirt Meydan Muharebesi'ni konu edinen Malazgirt 1071 sinema filmi, üç merkez
ilçemizden lise öğrencilerinin beğenisine sunuldu. 

Film; 4-6 Nisan tarihleri arasında Selçuklu ilçemizden 2.319, 11-13 Nisan tarihleri
arasında Meram ilçemizden 563, 18-19 Nisan tarihlerinde Karatay ilçemizden 851
öğretmen ve öğrenciye ulaştı.  

Büyük ilgi gören sinema gösterisinde gençlerimiz, tarihimizin şanlı zaferlerinden birine
tanık olmanın heyecanını yaşadılar.
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ÖĞRETMEN MEKTEBİ’NDE 
DİNAMİK ATÖLYE ÇALIŞMALARI 

Konya İnsan Mektebi Gelişim Davamız
Öğretmen Mektebi Projesi kapsamında

öğretmenlerin kişisel ve mesleki
çalışmalarına yön verecek pek çok eğitim

düzenlendi.
 

Bu minvalde fen bilimleri, bilişim
teknolojileri, sınıf, teknoloji ve tasarım

branşlarından öğretmenlerimize Konya
Bilim Merkezinde düzenlenen atölye

çalışmaları, katılımcılarımız için oldukça
keyifli ve verimli geçti. 

 
Fen bilimleri öğretmenleri, Daphnia Su

Piresi İnceleme Atölyesi’nde su pirelerine
kafein ve alkol vererek onların kalp atış

hızlarını gözlemleme deneyi yaptılar.

Bilişim teknolojileri öğretmenleri,
Micro:Bit ile Programlama
Atölyesi’nde Micro:Bit kartı ile blok
tabanlı kodlama yaparak
becerilerini geliştirdiler.

Teknoloji ve tasarım ile sınıf
öğretmenleri, Işıklı Tablo
Atölyesi’nde STEM etkinlikleri
çerçevesinde kendi devrelerinin
tasarımlarını yaptıktan sonra
tablolarını oluşturdular.

Teknoloji ve Tasarım
öğretmenleri Unimat ile

Tasarımlar Atölyesi’nde topaç
tasarımı yaparak öğrencileri için
geleneksel oyuncaklar ürettiler. 

 
Üretici ve keyifli çalışmalara imza

atan katılımcı öğretmenlerimiz
için faaliyetlerimiz, ilerleyen

zamanlarda talep ve ihtiyaçlar
doğrultusunda  devam edecek. 
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AKÖREN GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE
 KÜTÜPHANE SÜRPRİZİ

Akören Gazi Mustafa Kemal İlkokulunun eskimiş, yıpranmış ve öğrencilerin kullanımına
uygun olmayan kütüphanesi öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanıp düzenlendi. 

              Kitaplar Çocuklara Bakmalı

İlkokul öğrencilerinin kitapların sırtlarını görerek değil onların görsel anlamda zengin olan
kapaklarını görerek seçebilmelerinin çok önemli olduğu düşüncesinden yola çıkıldı. 
 Dolayısıyla yeni kütüphanede kitapların yan yana değil yüzleri görünecek şekilde
dizilebileceği raflar olması gerektiğine karar verildi. Böylece 13 cm derinlikte ve kitap
önlerindeki engeller sayesinde amaca uygun yeni bir raf modeli tasarlandı. Ayrıca rafların
duvardaki dizilimi de çocukların boylarına göre olması gerektiği için en fazla 120 cm
yükseklikte olacak şekilde kâğıt üzerine çizimler yapıldı. Aynı zamanda görsel olarak bir
kompozisyon oluşturması için tren, helikopter ve ağaç şeklinde kitaplıklar aralara
yerleştirildi.

              İnşa Süreci

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Şubat tatili töreninde öğrencilere "Sizlere dönüşte bir
sürprizimiz var…" denilerek tatil dönüşü onları okulda farklı bir şeylerin bekleyeceği
müjdesi verildi. Tatilin başlamasıyla birlikte bunu fırsata çevirerek kütüphanenin
yenilenmesi için kollar sıvandı.

İlk iş olarak kütüphanenin zeminindeki eskimiş parkeler sökülerek fayans kaplandı.
Sonrasında duvarlar renk renk boyandı. Son olarak da öğretmenlerin tasarladığı kitap
rafları yerlerine monte edildi. Farklı etkinliklerin de yapılabilmesi için okulda bulunan eski
demir ayakların üzerine suntalar monte edilerek beş parçadan oluşan "U" şeklinde bir
masa düzeni elde edildi. Bu inşaat süreci iki hafta içerisinde tamamlandı ve öğrencilere
tatil dönüşü sürprizi hazır hâle getirilmiş oldu.

              "Öğretmenim, Burası Cennet mi?"

Tatil dönüşü daha sınıflarına bile girmeden öğretmenlerine koşan öğrenciler "Sürpriz
neydi öğretmenim?" diye heyecanla okulun içinde sürprizi aramaya başladılar. İstiklal
Marşı töreninde Okul Müdürü Durmuş ATALAY, sürprizin kütüphane olduğunu açıkladı ve
öğrenciler kütüphaneyi büyük bir heyecanla gezdiler. Kütüphanenin yeni halini gören
çocuklar heyecan ve mutluluk içinde öğretmenlerine sarıldılar ve içlerinden bir tanesi
"Öğretmenim burası cennet mi?" diyerek mutluluğunu ifade etti. Onların gözlerindeki ışığı
görmek ve söyledikleri sözleri duymak tüm yorgunluğu alıp götürdü.

Bacası Tütüyor

Tren şeklindeki kitaplığın
bacası demonte olarak
tasarlandı ve içinde
yakılan tütsü sayesinde
trenin bacasından duman
çıkması sağlandı.
Öğrencilerin okula
dönüşü bu görsel şölen
eşliğinde beklenmeye
başlandı.

İLÇELERİMİZDEKİ FAALİYETLER
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Renkli, farklı ve çocukların hoşuna gidecek bir mekânda zaman geçirerek kütüphaneyle
ilgili olumlu algı oluşturmalarını sağlamak amacıyla tasarlanan bu kütüphane sayesinde
çocuklarımız, okumaya farklı bir gözle bakacaklar ve kitap okuma alışkanlığı
kazanacaklardır.

Ayrıca kütüphanede Matematik, Türkçe gibi pek çok dersin yapılması düşünüldü ve
kütüphanenin bir köşesine yazı tahtası da monte edildi. Satranç tahtası ve zekâ oyunları
da bu güzel mekâna yerleştirildi. Okuldaki kütüphane, sadece kitap okuma saatleri için
değil birçok etkinlik için kullanılacaktır.

Kitapların ve sevginin gücüyle kitap sevgisini içselleştirmiş çocuklarımızın hayatlarına
yepyeni bir yön vermelerini ve yaşadıkları ülkeyi mamur etmelerini diliyoruz.  



bireylerin evlerindeki küçük tadilatları ya da tamire ihtiyaç duyulan eşya veya
tesisatlarının bakım-onarım işlerinin yapılmasını içermektedir.

Öncelikli amaç öğrencilere yardımlaşma duygusunu aşılamak; onları topluma faydalı,
çevre bilincine sahip, büyüklerine karşı sevgi ve saygı dolu bireyler olarak yetiştirmektir.
Aynı zamanda öğrencilerin okulda edindikleri mesleki bilgileri sahada uygulamalarına
imkân sağlamak ve iş ahlakı yönünden onların gelişmelerine katkıda bulunmak
hedeflenmektedir. Gönüllü olarak projeye katılım sağlayan tüm öğrenci ve öğretmenlerin
özveriyle yaptıkları ziyaretler sonucunda, öğrenciler hem okulda öğrendikleri mesleki
bilgileri yerinde uygulama fırsatı bulmuş oldular hem de büyüklerine yardımcı olmanın
mutluluğunu yaşadılar. Bu doğrultuda gerek ilçe merkezinde gerekse civar köylerde
yapılan bu çalışmalar öğrencilere mesleklerinin ne derece kıymetli olduğunu hatırlatma
fırsatı sundu. 

MESLEK LİSELİLER
 BÜYÜKLERLE BULUŞUYOR VE ONARIYOR
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Sarayönü Şehit Ramazan Akyürek MTAL
öğretmen ve öğrencileri, Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğünün “Meslek
Liseliler Büyüklerle Buluşuyor ve Onarıyor”
Projesi kapsamında aileleri ziyaret ederek
evlerin bakım-onarım ihtiyaçlarını
karşılamaya devam ediyorlar.

2019’da gönüllü öğretmen ve öğrencilerin
katılımıyla hayata geçirilen ve hâlâ aktif
olarak devam ettirilen proje, Sarayönü ilçe
merkezi ve Sarayönü’ne bağlı yerleşim
birimlerinde oturan başta şehit aileleri
olmak üzere yalnız yaşayan ya da eşleriyle
birlikte ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan

Proje kapsamında
öncelikle ev
ziyaretleri

gerçekleştirildi ve
ihtiyaçlar tespit
edildi. Yapılan

ziyaretlerle tespitlere
göre öğretmenler ve
öğrencilerce gerekli

bakım ve onarım
işleri yapıldı. Projenin
hedeflerine ulaştığına

dair gelen olumlu
dönütler mutluluk
verdi. Planlama

doğrultusunda yıl
sonuna kadar

uygulanmaya devam
edilecektir. Emeği

geçen herkese
büyüklerimiz adına
teşekkür ediyoruz.



Otizm Eğitiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar (OTEKDU), Konya İl Millî Eğitim
Müdürlüğünün konsorsiyum liderliğinde hazırlanan Konya’nın 7 farklı ilçesinden toplam
15 okuldan 40 özel eğitim öğretmeninin ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünü temsilen 12
katılımcının yer aldığı Erasmus+ Okul Eğitimi Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Projesi'dir.

Proje kapsamında otizmli öğrencilerimize daha iyi eğitim imkânları sunma noktasında
örnek bir sınıf modeli düşünüldü ve otizmli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uygun fiziki
yapılandırmalar oluşturularak TEACCH sınıfı yapıldı. Sınıf içine görsel yapılandırmalar,
çizelgeler yerleştirilerek çalışma istasyonları oluşturuldu ve otizmli öğrencilere eğitim
verilmeye başlandı.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama, örnek
uygulamalar kapsamına alınarak öğretmen bilişim ağı (ÖBA) üzerinden idareci ve
öğretmen hareketlilik programı olarak düşünüldü. Programda otizm spektrum bozukluğu
olan öğrencilerin becerileri, ihtiyaçları, ilgi ve yeterlilikleri temel alınarak bireyin çevreye
uyması değil, çevrenin bireye uyması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, fiziksel ortam özel
olarak yapılandırılmakta, etkinlikler tahmin edilebilir şekilde düzenlenmekte, takip
edilebilecek görsel planlar hazırlanmakta ve yapılandırılmış çalışma alanları
kullanılmaktadır. Öğrenciler kendilerine ait çalışma masası ve çalışma istasyonlarında
görsel çizelgeleri takip ederek belli becerileri yerine getirmektedirler. Böylece otizm
spektrum bozukluğu olan öğrencilerimizin edindikleri bağımsız yaşam becerileri ile
toplumsal yaşamda bir başka bireye ihtiyaç duymadan bağımsız bir birey olarak
yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmaktadır.

Yine proje kapsamında 18-22 Nisan tarihleri arasında Türkiye’nin 5 farklı ilinden gelen
(Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Sivas, Ankara) Özel Eğitim Uygulama Okulu müdürlerine
“Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerde TEACCH Programı Uygulaması Yönetici
Hareketlilik Programı” kapsamında eğitimler verildi. Böylelikle uygulama tüm eğitim
camiasının istifadesine sunulmuş oldu.
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ÖRNEK SINIF UYGULAMASI
“TEACCH”



Karatay Belediyesi tarafından, Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kalkınma
Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen ROBOKARATAY Projesi kapsamında “Karatay Robot
Yarışması” düzenlendi. Yarışmaya katılan ortaokul ve lise öğrencileri, belli görevleri
yapabilen tasarımlı robotlarıyla kıyasıya bir mücadele içine girdiler. Karatay Belediye
Başkanı Hasan KILCA, iki gün süren yarışmanın iki gününde de öğrencilerin heyecanına
ortak oldu. Karatay'da eğitim çağındaki tüm gençlerin yeni gelişmelere ayak uydurmasını
önemsediklerine dikkatleri çeken Başkan KILCA “ROBOKARATAY Projesi sayesinde
gençlerimizin yarınlarımızı kodlamasına öncülük ediyoruz.” dedi.

Karatay'daki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışma, Karatay
Kılıçarslan İMKB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Yarışma boyunca
ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra danışmanlarından oluşan toplamda 45 okuldan
400'ün üzerinde öğrenci, tasarladıkları robotlarla 9 farklı kategoride yarıştılar. Öğrenciler
“Robotlar Yarışıyor” ile hem eğlendiler hem de geleceğin mesleği olan robotik
uygulamalar konusunda deneyim kazandılar.

Yarışmaların ilk gününde düzenlenen törene Karatay Belediye Başkanı Hasan KILCA, İl
Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK, MEVKA Genel Sekreteri İhsan BOSTANCI,
Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami SAĞDIÇ, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.  

ROBOKARATAY
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ROBOKARATAY Projesi Sayesinde Bilimle Donanmış Bir Nesle Katkı Sunuyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan KILCA; geleceğin popüler meslek alanlarından birisi
olan Robotik Kodlamayı çok daha geniş bir tabana yaymak, öğrenilmesini eğlenceli bir
hâle getirmek için Karatay'da ROBOKARATAY Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade
ederek özellikle gençler arasında robotik teknolojilere olan ilgiyi artırmak istediklerini
belirtti.

Öğrencilerimizin Sanayiye Çırak Değil Usta Olarak Gitmesini İstiyoruz

Öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını amaçladıklarını aktaran Konya İl Millî Eğitim Müdürü
Seyit Ali BÜYÜK; bilimde gençlerin katılımına çok önem verdiklerini ifade ederek, Karatay
Robot Yarışması’nın bu açıdan çok önemli olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından 412 ortaokul ve lise öğrencisi  yarışmada ter döktü.

İki gün süren yarışmalar; Sünger Bob Robot, Serbest Sumo Güreşi, Sctrach ile Oyun
Tasarım, Tozkoporan Çizgi İzleyen Robot, Hızlı Çizgi İzleyen Robot, Yumurta Toplayan
Robot, İHA (Drone) Robot Yarışmaları ile serbest kategorilerinde yapıldı. Yarışmaya
katılan tüm okullara 1.500 TL değerinde robotik kodlama seti hediye edilirken; yarışmada
her kategoride danışman ve öğrencilere ayrı ayrı olarak; birincilik ödülü 750 TL, ikincilik
ödülü 500 TL, üçüncülük ödülü 250 TL, Mansiyon Ödülü olarak ise 750 TL verildi. Ayrıca
Karatay Belediye Başkanı Hasan KILCA tarafından yarışmada dereceye giren tüm
öğrenci ve danışman öğretmenlere İstanbul gezisi, yarışmaya katılan öğrencilere
danışman öğretmenleri ile birlikte Ankara gezisi düzenlenmesi sözü verildi. Yarışma
sonunda dereceye giren ilk 10 okulumuza Karatay Belediyesi tarafından tablet hediye
edildi.

ROBOKARATAY Projesi’nin hayata geçirilmesi için öncülük eden Karatay İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğüne, projenin ilk gününden sonuna kadar katkı sağlayan proje ekibine, projenin
uygulanmasında emekleri olan Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Lisesi
öğretmenlerine, proje süresince maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Karatay
Belediye Başkanlığına teşekkür ederiz.
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Robotik Kodlama Geleceğin En Önemli Mesleği Olacak
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KARATAY’DA OKUL ÖNCESİ 5 YAŞ GRUBUNDA 
GEZİCİ ÖĞRETMEN SINIFI MODELİ 
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“Gezici Öğretmen Sınıfı” modeli ile günde yaklaşık 160 km yol katedilerek toplamda 20
çocuğumuza eğitim verilmektedir. Bu hizmet aracılığıyla sabah erken saatlerde kalkıp
servislerle uzak okullara taşınması önlenen çocuklarımız; uykularını almış, kahvaltılarını
yapmış şekilde okula gelmekte ve okul öncesi eğitimin en önemli ayağı olan aile eğitimi
ve velilerin eğitim süreçlerine aktif katılımı gerçekleştirilmektedir.

Gezici ana sınıfı uygulamasının amacı 1. sınıfa başlayacak olan her çocuğun okul öncesi
eğitimi almalarını sağlamaktır. Bu öğrencilerimizin tüm ihtiyaçları Millî Eğitim Bakanlığımız
tarafından karşılanmaktadır.

Görevli öğretmenimiz iki günde dört mahalleye giderek çocuklarımıza eğitim vermektedir.
“Her Yerde Eğitim”, “Eğitim Her Yerde” sloganları ile Müftülük binasında (Kamerli Kolca-
Sürüç), Köy Konağı’nda (Burunkuyu), Muhtarlık binasında (İpekler) eğitim yapılmaktadır.

Yeni başlayan bu uygulamamızda çocuklarımızdaki heyecan görülmeye değer.
Velilerimizin özellikle annelerin sevinci ise bizleri daha da heyecanlandırmaktadır. Bu
çalışmaların uzun vadede kırsal bölgelerimizin eğitimine ciddi katkılar sağlayacağına
inanıyoruz.



MERAM VALİ NECATİ ÇETİNKAYA ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ 
"BENİM ŞEHRİM BENİM HAYATIM" 

PROGRAMIYLA TÜM TÜRKİYE'YE SESLENDİ
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Meram Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu öğrencileri TRT RADYO-1’de Dilek ORAL
tarafından hazırlanan, mikrofonun çocuklarda olduğu "Benim Şehrim Benim Hayatım"
programına konuk oldular. Farklı şehirlerden ortaokul çağındaki çocukların  küçük
zannettiğimiz kocaman dünyalarının kapılarının aralandığı, hayallerinin ve amaçlarının
harmanlandığı, kendi şehirlerini ve hayatlarını anlattıkları programda Konya’nın sesi
duyuldu.

Benim Şehrim Benim Hayatım; farklı şehirlerdeki çocukların, kendilerini ve şehirlerini
tanıtmasına vesile olurken diğer şehirlerdeki akranlarıyla aralarında köprü vazifesi
görüyor. Çocuk kuşağında yer alan program her ili üç hafta süre ile anlatıyor ve cumartesi
günleri saat 10.30-11.00 saatleri arasında TRT RADYO-1 kanalında yayınlanıyor.

Meram Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu öğrencileri de 12 Mart 2022 Cumartesi günü
Konya'mızı, "BENİM ŞEHRİM" başlığı altında tanıttılar. 19-26 Mart 2022 tarihlerinde ikinci
ve üçüncü bölümlerle de yaşadıkları şehrin tarihini, kültürel yapısını kendi bakış açılarıyla
anlatmaya devam ettiler. Yaşadıkları şehrin sosyal ortamı hakkında bilgi verdiler. "BENİM
HAYATIM" başlığı altında ise kendi dünyalarını, yaşamlarını, hayata bakışlarını, 
 hayallerini, umutlarını,  beklentilerini samimi bir şekilde paylaştılar.

Çocuklara kendilerini ifade fırsatı sunan ve bu sayede onların duygusal dünyalarının
kapılarının aralandığı programda öğrencilerimiz şehrimizin adını duyurdular. 

https://valinecaticetinkaya.meb.k12.tr/icerikler/okulumuz-ogrencileri-trt-radyo-1-den-benim-sehrim-benim-hayatim-programiyla-tum-turyiyeye-sesleniyor_12585588.html
https://valinecaticetinkaya.meb.k12.tr/icerikler/okulumuz-ogrencileri-trt-radyo-1-den-benim-sehrim-benim-hayatim-programiyla-tum-turyiyeye-sesleniyor_12585588.html
https://valinecaticetinkaya.meb.k12.tr/icerikler/okulumuz-ogrencileri-trt-radyo-1-den-benim-sehrim-benim-hayatim-programiyla-tum-turyiyeye-sesleniyor_12585588.html
https://valinecaticetinkaya.meb.k12.tr/icerikler/okulumuz-ogrencileri-trt-radyo-1-den-benim-sehrim-benim-hayatim-programiyla-tum-turyiyeye-sesleniyor_12585588.html
https://valinecaticetinkaya.meb.k12.tr/icerikler/okulumuz-ogrencileri-trt-radyo-1-den-benim-sehrim-benim-hayatim-programiyla-tum-turyiyeye-sesleniyor_12585588.html
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MEGA (Meram Gelişim Akademisi) Projesi kapsamında Bilim Kurdu Dergisi Bilgi
Yarışması; Meram Belediye Başkanı Mustafa KAVUŞ, İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali
BÜYÜK, Meram İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa KOCA, okul müdürü, öğretmen ve
öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Millî Teknoloji Hamlesi kapsamında üç yıldır
Meram Belediyesinin okullarda yürüttüğü Bilim Kurdu Projesi, çalışmalarının daha
kapsamlı ve sistemli olması için üniversite ve Millî Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile
planlanmış spesifik bir projedir. Bu kapsamda yapılan Bilim Kurdu Dergisi Bilgi Yarışması,
finalist beş okulun katılımı ile tamamlandı. Yarışma sonunda; Mehmet Beğen Ortaokulu
birinci, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Vali Necati Çetinkaya
Ortaokulu ve İsmail Adile Avcan İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Özel İdeal Koleji ise
dördüncü oldu. Yarışmada başarılı olan okullar ödüllerini Meram Belediye Başkanı
Mustafa KAVUŞ, İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK ve Meram İlçe Millî Eğitim
Müdürü Mustafa KOCA’nın elinden aldılar.

MERAM’IN BİLİM KURTLARI 
KIYASIYA YARIŞTI

Meram Belediyesinin önemli bir
organizasyonunda daha öğrenci ve

eğitimcilerle bir araya gelmekten
dolayı duyduğu memnuniyeti dile
getiren İl Millî Eğitim Müdürümüz
Seyit Ali BÜYÜK, Meram’ın her
konuda olduğu gibi eğitimde de

başarılı olduğunu, yoğun çalışma
sergilediğini ve takdire şayan bir

gayret gösterdiğini ifade etti.
BÜYÜK, Bilim Kurdu dergisinin

oldukça faydalı olduğunu yarışma
sonunda yakalanan eşitlikten
anlaşıldığını belirterek Meram

Belediye Başkanı Mustafa KAVUŞ’a
eğitime verdikleri desteklerden

dolayı teşekkür etti. Yapılan başarılı
çalışmalarla Meram’ın yükselen bir

değer olduğunu ve başarıları
yakından takip ettiklerini söyledi. 
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Final karşılaşmalarında öğrencilerin heyecanına ortak olan Meram Belediye Başkanı
Mustafa KAVUŞ, çocukları ve gençleri hayata en iyi şekilde hazırlamak ve başarıları için
üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmek için çabaladıklarını ifade etti. Çocuklar
ve gençler için hayata geçirilen Meram Gelişim Akademisi'nin (MEGA), geleceği inşa
projesi olduğunu, ahlak eğitimini merkeze alarak çocuklara kaliteli bir eğitim vermeyi
amaçladığını ifade etti. Finale kalmış olmanın bile başlı başına büyük bir başarı olduğunu
söyleyerek finale kalan tüm okulları, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. Ayrıca finale
kalan tüm öğrencilerin Çanakkale gezisi ile mükâfatlandırılacakları müjdesini verdi.

Yarışmaya gösterilen ilgiden oldukça memnun olan Meram İlçe Millî Eğitim Müdürü
Mustafa KOCA ise amaçlarının öğrencileri bilhassa üstün yetenekli çocukları; tıp,
astronomi, ziraat, mühendislik, robotik, matematik gibi bilimleri ve İslam bilim adamları
tarihini yayın, üniversite uygulamaları, bilgi yarışmaları, bilim münazaraları, akıl zekâ
oyunları desteği ile millî ve öz güvenli bir nesil olarak yetiştirmek olduğunu vurguladı.
Bilim Kurdu dergisinin çalışmalarının son hızla devam edeceğini söyleyerek Meram
Belediye Başkanı Mustafa KAVUŞ’a ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK’e
destekleri ve takdirleri için teşekkür etti. Öğrenciler için en iyisini yapmaya devam
edeceklerini ifade etti. 

MEGA Projesi, Meram Belediyesi ve Meram İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile
faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.
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Meram Belediyesi ve Meram İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen Meram
Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında ana sınıfı öğrencilerine yönelik İstiklal Marşı’nı
Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışma Meram ilçesinde bulunan tüm
anaokullarında yapıldı ve her okulun birincisi belirlendi. Okullarında birinci olan
öğrencilerin video kayıtları Meram İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyona
gönderildi. İlçe komisyonu, dereceye giren 10 öğrenciyi sıralama olmaksızın yarışmanın
galibi olarak belirledi. Dereceye giren 10 öğrencinin ödülleri ise Tantavî Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirilen programda verildi. Programa Meram Belediye Başkanı
Mustafa KAVUŞ, Meram İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa KOCA, eğitimciler, aileler ve
minik öğrenciler katıldı. Yarışmada derece elde eden öğrenciler sahneye çıkarak İstiklal
Marşı’nı okurken salondaki seyircilere duygu dolu anlar yaşattılar.

MEGA kapsamında bir güzel faaliyete daha şahitlik ettiklerini ifade eden Meram İlçe Millî
Eğitim Müdürü Mustafa KOCA, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü münasebetiyle
okul öncesi öğrencileriyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyerek programda
emeği geçen öğretmenlere ve anne babalara teşekkür etti. Meram Belediyesi ile birlikte
ilçede eğitime dair güzel işlere imza attıklarını anlatan Mustafa KOCA, başarıyı daha
yükseğe taşımak için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa KAVUŞ, ailelere çocuklarının yetişmesinde
gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederek söze başladı. Ayrıca çocukların gelişimine
sağladıkları katkılardan dolayı öğretmenlere de özel bir teşekkürde bulundu. İstiklal
Marşı’nı kaç kez dinlersek dinleyelim; bıkmayacağımızı, usanmayacağımızı ve aynı
duyguyu tekrar tekrar yaşayacağımızı vurguladı. Bir neslin geçmişini bilmesinin, bu
günlere nasıl gelindiğini idrak edebilmesinin önemine değinerek İstiklal Marşı’nın da
gelecek nesillere tarihi aktarma noktasında büyük anlam ifade ettiğini söyledi. “Allah, bu
millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” cümlesiyle sözlerini tamamladı. 

Duygu dolu programda ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş Özel
Gençler Mehter Takımı, marşlarıyla seyirciye keyifli anlar yaşattı. İbrahim Hakkı Konyalı
İlkokulu öğrencisi Gülnihal SÜRMELİGÖZ İstiklal Marşı’nı keman ile çaldı, ardından
Meram Belediyesi tarafından günün anlamına uygun Rafadan Tayfa çizgi film gösterimi
yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 

Meram Belediyesi ve Meram İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde hayata geçirilen
Meram Gelişim Akademisi (MEGA) öğrencileri mutlu edecek faaliyetlerle eğitime değer
katmaya devam edecektir.

MERAM’DA GURURLANDIRAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ 
İSTİKLAL MARŞI'NI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI





EMİRGAZİ IŞIKLAR ATATÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ 
KÜLTÜRÜN İZİNDE
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“Şehrimi Öncüleriyle Tanıyorum” Projesi ile çocuklarımızın yaşadıkları şehrin öne
çıkan isimlerini, tarihini, kültürünü, coğrafyasını, gelenek ve göreneklerini yakından
tanımalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Araştırarak, yaparak ve yaşayarak edinilen bilgiler kalıcı olduğu için öğrencilerimiz proje
kapsamında çeşitli araştırmalar yaptılar ve araştırmalarını Web 2.0 araçlarını kullanarak
bir ürün haline dönüştürdüler. Böylece sadece tüketen değil üreten bir nesil olma yolunda
ilerleme kaydettiler. Bu kapsamda öncelikle Konya’nın tarihini araştırarak tarih şeridi
oluşturdular. Konya’nın öne çıkan isimlerinin hayatlarını araştırarak biyografiler,
infografikler, dergiler, bulmacalar ve videolar hazırladılar. Konya’nın ilçelerinden oluşan
takvim tasarladılar. Yaşadıkları şehrin coğrafi özelliklerini, bitki çeşitliliğini tanımak için
sanal sergiler oluşturdular. Yemek kültürünü anlatan videolar hazırladılar, il genelinde
yapılan etkinlikler ve şenliklerle ilgili okullarda etkinlikler düzenlediler ve okul takımları
oluşturarak şiirler yazdılar. 

Ayrıca güvenli internet kullanımı ve internet etiği hakkında seminerler ve yarışmalar
düzenlenerek öğrencilerin bilinçli internet kullanmaları da desteklendi.

Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız Şehrimiz İmzamız Projesi kapsamında yapılan tüm  
etkinliklerle öğrenciler yeni bilgileri kalıcı olarak öğrendiler, yaşadıkları şehir hakkında her
yönden bilgiye sahip olarak geniş bir genel kültüre sahip oldular. Web 2.0 araçlarıyla
çalışmalar yaparak teknolojiyi olumlu yönde kullandılar ve projede yer alan arkadaşlarıyla
iş birliği içinde çalışarak sosyal beceriler kazandılar.



MİNİK KALPLERE 
UMUTLAR BİRLİKTE TAŞINDI
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Kadınhanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortak olduğu "Umudunu Birlikte
Taşıyalım" eTwinning Projesi kapsamında Kadınhanı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün de
desteğiyle minik kalplere umutlar birlikte taşındı. 

Proje kurucularından Kadınhanı MTAL çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Berrin CİVCİK
hedeflerinin özellikle maddi açıdan dezavantajlı olan çocukların hayallerine dokunmak
olduğunu söyledi. Bu kapsamda okul öncesi çağındaki çocukların hayallerindeki
oyuncakları ve çantaları çizdiklerini, bilişim teknolojileri bölüm öğrencileri tarafından
çizilen resimlerin dijital ortamda tasarlandığını, moda tasarım teknolojileri öğrencileri
tarafından çantalar dikildiğini, çocuk gelişimi ve eğitimi bölüm öğrencileri tarafından da
oyuncaklar tasarlandığını ve bu etkinlikleri pek çok web 2.0 araçlarını kullanarak
gerçekleştirdiklerini vurguladı. 

Proje kurucu ve ortaklarının özverili çalışmaları sonucunda üç aylık bir emek nihayetinde
tasarlanan çantalar, Kadınhanı İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet YAVUZ ve Şube Müdürü
Hakan AĞAÇ'a da takdim edildi.
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SEYDİŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
TEKNOFEST'E DAMGA VURDU

Seydişehir’de bulunan, fen bilimleri programı uygulayan ve sınav ile öğrenci alan iki
okuldan biri olan Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, 
 yaptıkları proje çalışmaları ve elde ettikleri başarılar ile gerçek bir proje okulu olduklarını
gösterdiler. Türkiye’de nadir birkaç okulun elde edebildiği büyük bir başarıya imza attılar. 

Biyoteknoloji İnovasyon Alanında Önemli Bir Başarı

Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri danışman öğretmenleri ile birlikte
TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda “Bitki Madenciliği” alanında
yaptıkları proje çalışması ile Türkiye çapında yarı finale kalan nadir okullardan biri oldu. 

İnsansız Su Altı Sistemleri (Araçları) Yarışmasında Tasarım Aşamasında
91 Puan ve Yarı Final

TEKNOFEST kapsamında yapılan yarışmalardan biri olan İnsansız Su Altı Sistemleri
Yarışması’na yaptıkları özgün ve yeni tasarımla katılan Seydişehir Anadolu İmam Hatip
Lisesi öğrencileri ve danışman öğretmenleri tasarım aşamasında 91 puan alarak yarı
finale kalmayı başardılar ve TEKNOFEST’ten maddi destek almaya hak kazandılar.

Seydişehir’in TEKNOFEST’teki Gururu: FSB Proje Okulu

TEKNOFEST 2022 kapsamında
TÜBİTAK tarafından düzenlenen

İnsansız Hava Araçları
Yarışması’nda Seydişehir

Anadolu İmam Hatip Lisesi
öğrencileri büyük başarı

gösterdiler. Tasarım ve final
aşamalarından oluşan yarışmanın

tasarım aşamasını başarı ile
geçen öğrenciler, maddi destek
alma ve finallere katılma hakkı
elde ettiler. Ayrıca bu başarı

sayesinde TEKNOFEST 2022’ye
de katılma hakkı elde etmiş

oldular. 
Türkiye’de Bu Başarıyı Elde
Edebilen Çok Az Okul Var

Konya'yı TEKNOFEST’te iki yıldır
başarı ile temsil eden Seydişehir
Anadolu İmam Hatip Lisesi-Fen
ve Sosyal Bilimleri Proje Okulu
Takımları,  TEKNOFEST 2022

Yarışmaları kapsamında yaptıkları
projelerle bu alandaki başarılarını

bir üst seviyeye taşıdılar. 
 

Okul, TEKNOFEST 2022’ye 5
takım, 5 danışman ve 42 öğrenci
ile katılma hakkı elde etti. Ayrıca
bu takımlardan üçü final öncesi
tasarımlarını geliştirmeleri için

maddi destek alacak. 



33

5 Kategoride 5 Takım

TEKNOFEST 2022’ye katılma yolunda ilerleyen nadir okullardan biri olan Seydişehir
AİHL’nin başarılı olduğu 5 kategori ve 5 takım aşağıda belirtilmiştir.

Mescit, Tilavet Odası, İHA Atölyesi, Kütüphane, Fen Atölyesi Yan Yana
Üç yıldır birçok projeye imza atan, TEKNOFEST temsilcisi, ilimizin ve ilçemizin gururu
olan, Ar-Ge ve Projeler alanında Türkiye ikincisi olan Seydişehir AİHL- Fen Bilimleri Proje
Okulunda mescit, İHA atölyesi, tilavet odası, fen atölyesi ve kütüphane yan yana.
Öğrenciler bir taraftan millî ve manevi değerlerini derinlemesine öğrenirken diğer taraftan
insansız hava aracı, insansız su altı araçları tasarlayıp, ülkemizde yeni bir alan olan bitki
madenciliği üzerine proje geliştiriyorlar. Tamamen otonom şekilde uçup birtakım görevleri
yerine getiren insansız hava ve su altı araçları yapıyorlar.

Türkiye’nin değişik illerine gidip Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Ar-
Ge ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST çalıştaylarında
sunum yapıp diğer okulların çalışmalarına örnek oluyor ve katkı sunuyorlar. Aynı
öğrenciler münazarada ilçe birincisi, hutbede il birincisi ve bölge üçüncüsü olup camide
namaz kıldırıyorlar.  Etkili iletişim, takım çalışması, çözüm odaklı düşünme, liderlik gibi 21.
yy becerileri ile kendilerini donatmış oluyorlar. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler
TEKNOFEST’in Seydişehir şubesi gibi çalışıp Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunuyor,
 her yıl başarılarını artırarak ilçemizin şehrimizin ismini birçok platformda duyuruyorlar. 

İnsansız Hava Araçları Yarışması Döner Kanat Kategorisi:
 HEZARFENOĞULLARI İHA / HEZARFEN42

 
İnsansız Hava Araçları Yarışması Sabit Kanat Kategorisi: 

SEYDİSEMA İHA TAKIMI
 

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisi:
AKŞEMSEDDİN BT TAKIMI

 
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Temel Kategori: 

SEYDİ İSAS TAKIMI
 

Robotik Araçlar Yarışması Labirent Robot Kategorisi: 
İLM-İ CEZERİ TAKIMI



2021-2022 SEYDİŞEHİR BOSTANDERE ORTAOKULU İÇİN BOCCE YILI OLDU
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Okullar Arası BOCCE Petank Müsabakaları okulumuz için oldukça başarılı geçti. Yaz
boyunca yapılan çalışmaların karşılığı alındı. Yıldız erkeklerimiz salgın öncesi 2019
yılında olduğu gibi 2021-2022 yılında da Konya birincisi olarak bizleri gururlandırdı. Grup
müsabakalarına katılma hakkı kazandı. 

Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil eden  Bostandere Ortaokulu, grup
müsabakalarında Antalya ili Kemer ilçesinde Türkiye beşincisi oldu.  Seydişehir İlçe Millî
Eğitim  Müdürü Tahir KİBAR,  Ortaokullar Arası Bocce Konya  Şampiyonu  olarak 
 Türkiye Şampiyonası'nda Konya’yı temsil eden ve  Türkiye beşincisi olarak   büyük  bir
başarıya imza  atan  Bostandere  Ortaokulunun  okul müdürünü, beden eğitimi
öğretmenini ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



ILGIN MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN
 BÜYÜK BAŞARISI

35

Okul sporları kapsamında yapılan futbol müsabakalarında Konya il birincisi olmayı
başaran Ilgın Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu küçükler kategorisi futbol takımı, 8-10 Nisan
2022 tarihleri arasında Burdur’da yapılan bölge müsabakalarına Konya’yı temsilen katıldı
ve grup birincisi olarak bölge şampiyonu oldu. 

Takımımız yarı finale çıkmayı başarmış olup 12–15 Mayıs 2022 tarihleri arasında
Kayseri’de yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılacaktır. Takımımıza
müsabakalarda başarılar dileriz. 
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ÇEVRE EĞİTİMİ PROJESİ KAPSAMINDA 
GERİ DÖNÜŞÜM-SIFIR ATIK SERGİSİ DÜZENLENDİ

Bozkır Vali Kemal Katıtaş İlkokulu, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir
Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Çevre Eğitimi Projesi kapsamında Geri Dönüşüm -
Sıfır Atık Sergisi düzenledi.

“Geleceğin için sen de harekete geç!” sloganıyla öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin
katkılarıyla geri dönüşüm malzemelerinden günlük hayatta kullanabilecek birçok ürün
tasarlandı. Öğrencilerin her atığın çöp olmadığını fark etmeleri ve çevre bilincini
kavramaları amacıyla yapılan sergi iki hafta gibi kısa bir sürede oluşturuldu. Çalışma
boyunca öğrenciler kendi aralarında fikir alışverişi yaparak değişik ürünler ortaya koydular
ve nihayetinde günlük hayatta kullanabilecek pek çok ürün ortaya çıktı. 

Sergi sonunda gerek velilerin gerekse öğrencilerin bu projeden sonra çevreye karşı daha
duyarlı olduğu görüldü. Öğrenciler atıkları çöpe atmak yerine “Bununla ne yapabilirim?”
diye düşünmeye başladılar. Eğlenerek öğrenmenin esas olduğu verimli faaliyetler
sonucunda sergi tamamlandı.



HÜYÜK DURMUŞ AKKUŞ ANADOLU LİSESİ VE 
YUNUS EMRE ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ 

ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU’NU ANDI
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Ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun ebediyete irtihal edişinin 49. yıl dönümünde
Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ve Yunus Emre Ortaokulunun iş birliğiyle Hüyük
Kültür Etkinlikleri Salonu’nda ünlü ozan anıldı. 

Bu tören kapsamında Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Orhan YİĞİT
önderliğinde Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi öğrencileri, ünlü ozanın şarkılarını
hem bireysel hem koro olarak icra ettiler. 

21 Mart Âşık Veysel’in ölüm yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliğe İlçe
Kaymakamı Hasan ÇİMER, İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdoğan MADEN, şube müdürleri
ve Hüyük ilçe halkı katıldı. Bu güzel dinleti ve organizasyon sayesinde öğrencilerimiz
ünlü halk şairimize sahip çıkarak onu rahmetle yâd ettiler.



KONYA İNSAN MEKTEBİ 

OKUMA DAVAMIZ

 HER "OKU"LDA PROJESİ KAPSAMINDA

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ETKİNLİKLERİMİZDEN KARELER
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Buhari Kız Anadolu İHL
öğrencileri Mart ayı
içinde okudukları

kitapları yazınsal ya da
sanatsal ürünlere
dönüştürdüler. 

Kitap kapağı, logo, afiş
tasarımları, hikâyeleri

tiyatroya çevirmek gibi
güzel eserler ortaya

çıkardılar. 

Hâkim Ömer Onsun İlkokulu
ana sınıfı öğrencileri her

akşam ailelerinin okudukları
hikâyeleri okula getirerek

arkadaşlarına anlatma
mutluluğunu yaşadılar.

Doğasında sormak,
düşünmek, merak etmek
olan çocuklarımız yine
merakları ile beslenip,

düşünerek geliştiler. Minik
kalplerinde kitapların
hayatımızın önemli bir

parçası olduğunu
öğrendiler.
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Mehmet Nuri Küçükköylü İmam
Hatip Ortaokulu 28.03.2022

tarihinde “Sahnede Ben Varım”
etkinliğini gerçekleştirdi.
Öğrencilerimiz okudukları

kitaplardan yola çıkarak kitap
özetleri yaptılar ve resim

sergisi hazırladılar. 

Buhari Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi öğrencileri

anneleriyle kütüphanede
Halil Cibran'ın "Ermiş"

isimli kitabını okudular ve
öğretmenlerinin

rehberliğinde kitabın
mütalaasını yaptılar.
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Meram Şifa Hatun
Mesleki veTeknik

Anadolu Lisesi, 28
Mart-3 Nisan

Kütüphaneler Haftası
etkinlikleri

kapsamında
öğrencilerin ilgisini
kitaplara çekmek ve

farkındalık
oluşturmak amacıyla
pano ve kitap standı
hazırlama etkinliği

düzenledi.

Meram Gödene
Toki Şehit Yunus
Berber İlkokulu

geleneği
bozmadı. 6 yıldır
kesintisiz yapılan
veli kitap okuma
sınavı 200 velinin

katılımıyla
gerçekleştirildi. 
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Ömer Cemile Güler
İmam Hatip Ortaokulu

öğrencileri “Esinim
Sensin” etkinliğiyle

ünlü matematikçi, dil
bilimci ve astronom

Ali Kuşçu’yu
tanıdılar.

Gözlemledikleri
çevresel sorunlar ve

çözüm önerilerine
dair hikâyeler

yazdılar.

Sazlıpınar Ortaokulunda
düzenlenen resim ve

hızlı okuma
yarışmalarında dereceye

giren öğrenciler
ödüllerini aldılar.
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Selçuklu
Alaeddin İlkokulu

öğrencileri
Okudukları

Kitabın
Kahramanına

Mektup Yazma
Yarışması’nda

kıyasıya
mücadele ettiler. 

Selçuklu Erenköy
Anaokulu

öğrencileri “Kitap
Kumbaram”
etkinliği ile

odalarında kendi
kitaplıklarını
oluşturdular.
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Şehit Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencileri öğretmenlerine akşamdan

mesaj gönderdiler: "Kahve içerek kitap
okumak daha faydalı ve keyifli oluyormuş,

biz de okuma saatinde bir denesek mi
hocam?" dediler ve sonuç harika…

Yunak Hacı Tekin İlkokulu öğrencileri
kütüphane ile tanıştı. Kütüphanenin

havasını ve kitapların kokusunu solumak,
öğrencilerde kütüphane kültürü

oluşturmak için düzenlenen etkinlik
sonucunda gözlerde oluşan heyecan ve

mutluluk görülmeye değerdi.



ÖĞRENCİLERİMİZ YAZARLARIMIZLA TANIŞMAK,
ONLARA KİTAPLARINI İMZALATMAK HEYECANINI

DOLU DOLU YAŞADILAR
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