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T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Şubesi

AR-GE BİRİMİ

Yaşar DOLAPCI
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Sratejik Planlama Ekibi  Projeler Ekibi

Engin KARAKETHÜDAOĞLU
Nurdan ŞİMŞEK

Elif ŞEKER

M.İlker ARICIOĞLU
Sezgin DURMUŞ

 AR-GE Birimi, Müdürlüğümüz bünyesinde 2010 yılında oluşturulan, ortak pay-
dası eğitimde başarıyı artırmak olan tüm çalışmaların planlanması, koordine edil-
mesi ve ihtiyaçlar doğrultusundaprojelendirilerek uygulanması amacıyla iki ekip ile 
Strateji Geliştirme Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. Temel gaye, 
teknolojik gelişmeleri üst düzeyde kullanarak eğitim krumlarının niteliğini artırmak 
ve çalışmaların akışını hızlandırmaktır. Kurumsal kapasitenin artırılması ve İl Milli 
EğitimMüdürlüğümüzün vizyonunu gerçekleştirmesi için beş yılı kapsayan stratejik 
planların hazırlanması, eğitim projelerinin kurgulanması ve uygulanması birimin te-
mel görevleri arasındadır.

AR-GE Birimi İletişim Bilgileri
Adres: Saraçlar Mah. Bayındır Sokak No: 8

Telefon : 0 366 214 10 01 – 166 (dahili)
Web: http://kastamonuarge.meb.gov.tr

Belgegeçer: 0 366 214 64 94
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     Bibliyofiller 2014- 2015 eğitim öğretim 
yılı başında İnebolu Özlüce Ortaokulu Türkçe 
Öğretmeni Altan YILMAZ tarafından oluşturulan 
ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tümünde 
uygulanabilecek bir okuma alışkanlığı kazandır-
ma projesidir. “Bibliyofil” kitap okumayı seven, 
okumaya tutkuyla bağlı (kimse) demektir. Bu 
anlamdan hareketle oluşturulan proje öğrenci-
lere kitap okumayı sevdirme, okuma alışkanlığı 
kazanma ve öğrencilerin kişisel kütüphaneleri-
ni oluşturmalarını sağlama amacı gütmektedir.
  Proje her ay en az 1 kitabın okunması ve 
okunan kitap üzerine etkinlikler yapılması esasına 
dayanır. Projeyi uygulayan öğretmen ve katılımcı 
öğrenciler her ay okunacak kitap veya kitapları 
belirleyerek temin eder veya sınıf / okul kütüpha-
nesinden yararlanarak dönüşümlü olarak okur.  
Kitaplar okunur ve proje uygulayıcısı öğretmen 
dilerse kitap üzerine etkinlikler yapar.Okulun, öğ-
rencilerin okuma alışkanlıklarının ve velilerin sos-
yo-ekonomik durumlarına göre okunacak kitapla-
rın sayısı okuldan okula, sınıftan sınıfa değişebilir.
Eğitim ve öğretim yılının herhangi bir ayın-
da başlatılabilen projede her yılın sonunda 
projeyi uygulayan öğretmenin belirlediği sa-
yıda kitabı okuyan öğrencilere Bibliyofil Bel-
geleri verilir. Bibliyofil Belgeleri 4+4+4 eğitim 
sistemine uygun şekilde düşünülmüş, kade-
meli olarak alınabilen 4 farklı belgeden oluşur.
1. yılın sonunda belirlenen sayıda kitabı 
okuyan öğrencilere Yeşil Bibliyofil Belgesi,
2. yılın sonunda belirlenen sayıda kitabı oku-
yan öğrencilere Turkuaz Bibliyofil Belgesi,
3. yılın sonunda belirlenen sayıda kitabı oku-
yan öğrencilere Turuncu Bibliyofil Belgesi,
4. yılın sonunda belirlenen sayıda kitabı oku-
yan öğrencilere Bordo Bibliyofil Belgesi verilir.
   Her yıla 4 farklı belge verilmesi öğrencilerin 
bir sonraki yıla motive edilmesi amacıyla yapılır. 
Bunların yanında eğitim öğretim yılı boyunca her 
ay belirlenen temalar çerçevesinde tavsiye kitap-

lar ve tavsiye etkinlikler listeleri,  afişler hazırlana-
rak paylaşılır. Tema çerçevesinde hazırlanan bu 
afişler projeyi uygulayan okullar arasında ortak 
çalışmalar ve ortak okumalar yapmayı sağlanır.
   Proje öğrencilere "Bibliyofil" sıfatı yakıştı-
rarak onlarda kitap okuma alışkanlığı kazandırma-
nın yanında bir gruba ait olma ve kendini onunla ta-
nımlama duygusunu olumlu bir alana yönlendirir.
Proje dahilinde yapılan bu çalışmaların yanında 
Bibliyofiller Projesinin etkinliklerinin sergilendiği 
bir internet sitesinin, sosyal medya hesaplarının 
ve Youtube kanalının olması, yazar söyleşileri ve 
imza günleri düzenlenmesi, Bibliyofiller Projesi-
ne has ayraç , özet formları ve kitap özet defter-
leri, okumayı özendirici afişler, kitap kumbarala-
rı, projeye destek veren ve uygulayan veliler için 
hazırlanan Bibliyofiller Veli Teşekkür Belgeleri, 
okullarda düzenlenen kitap okuma yarışmaları 
için hazırlanan altın, gümüş ve bronz belgeler 
diğer kitap okuma projelerinden üstün yönleridir.
     Bibliyofiller Projesi'nin uygulanmasının 
son derece kolay olması, proje maliyetinin çok 
düşük olması, katılımın gönüllülük esasına da-
yanması, süreklilik arz etmesi; okulun, okul ka-
demesinin, uygulanan sınıftaki öğrenci profilinin 
ve öğretmenin projeyi sürdürebilme imkanla-
rına göre farklı yoğunlukta uygulanabilmesi; 
ara verilebilerek tekrar devam edilebilmesi her 
okulda uygulanabilir olmasını sağlamıştır. Bu-
nun neticesinde Bibliyofiller Projesi her geçen 
yıl katılımcı okulların sayısını artırarak Türki-
ye’nin 46 illinde yaklaşık 150 okul, 200’e yakın 
koordinatör öğretmen ve binlerce öğrenciden 
oluşan büyük bir okuma gruba dönüşerek ül-
kemizde yapılan en uzun soluklu ve geniş kap-
samlı okuma projelerinden biri olmuştur. Bu yıl 
4. yılını bitirerek  Bordo Belge alacak ilk öğren-
cileri mezun edecek olan Bibliyofiller Projesi, 
uzun yıllar devam etme ve Türkiye’nin en bü-
yük okuma projesi ve grubu olma hedefindedir.
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Yazar Özgür Aras Tüfek ile İmza Günü Etkinliği
      Bibliyofiller projesi kapsamında Yazar Özgür Aras Tüfek ile İnebolu’da bir yazar söyleşisi ve 
imza günü etkinliği gerçekleştirildi.
 Özlüce Ortaokulu, İnebolu İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Mehmet Bülent Özyü-
rük Ortaokulu ve Kabalar Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen programa ilgi çok büyük-
tü. Bibliyofillerle sohbet havasında gerçekleşen programda, ESKADER’in Çocuk Edebiyatı dalında 
ödül alan Türkçenin Muhafızları serisi ve yazarlık üzerine konuşuldu. Yazarın öğrencilerin sorularını 
cevapladığı programın ardından İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Köseoğlu, bu güzel prog-
ram dolayısıyla yazara teşekkür etti. Programın ardından öğrenciler kitaplarını imzalatarak hatıra 
fotoğrafı çektiler. 
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4.Turizm Olimpiyatlarında 10 Aralık 
MTAL’den Derece

 Bursa Nilüfer Havva Aslanoba Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesinin Düzenlediği yemek yarışması-
na Kastamonu 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı 11. sınıf öğ-
rencileri katıldı. Öğrenciler zengin Kastamonu mut-
fak kültürünü sergiledikleri Yöresel Yemek ve İçecek 
ile Yöresel Tatlı yarışmasında hem damaklara hem 
de hazırlanan muhteşem sunumuyla gözlere hitap 
edip katılımcıların takdirini topladı.
  Yöresel AnaYemek- Yöresel İçecek- Sarım-
saklı Köfteli Patates Paçası - Üryani Eriği Hoşafı  Ka-
tegorisinde Yasemin GENÇ birinci olurken,Yöresel 
Tatlı- Kaşık Helvası ile Buket TOYGAR ikinci oldu.
  

22.02.2018-26.02.2018 tarihleri arasın-
da  Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu 
tarafından İstanbul’da düzenlenen 30 ülkeden 
450´ si yabancı toplam 2100 kişinin katıldığı 
16. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali 
Yarışmalarında Cide Bayram Yusuf Aslan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırlamış 
olduğu ürünlerle katıldığı tüm kategorilerde 
4 GÜMÜŞ 4 BRONZ madalya almaya hak 
kazanmıştır.

 Uluslararası Gastronomi Festivali’ nde Cide Bayram Yusuf Aslan MTAL’den 
Derece
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Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi

 Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nin, Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor pro-
jesi kapsamında 05/04/2018 tarihinde Yiyecek İçecek 
Hizmetleri Alanı öğrencileri ihtiyaç sahibi bir aileyi ziya-
ret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler okulun mutfak atöl-
yesinde hazırlamış oldukları akşam yemeği menüsünü 
ihtiyaç sahibi aileye ulaştırarak  servis yaptılar. 
 Ayrıca yine proje kapsamında 26.03.2018 tarihin-
de okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri Ci-
de’de bulunan bir ailenin evini detaylı bir şekilde temizle-
yerek ihtiyaç sahibi aileyi mutlu etme fırsatı yakaladılar. 

Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilim-
ler Lisesi Z-Kütüphanesinin açılışı 27 Mart 
2018 tarihinde Vali Yardımcısı Sayın Ünal KI-
LIÇARSLAN,  Belediye Başkan Vekili Eşref 
CAN,  Şenpazar Belediye Başkanı ve Okul 
Aile Birliği Başkanı Cem ÇINAR,  İl Milli Eği-
tim Müdürü Cengiz BAHÇACIOĞLU,  İl Müf-
tüsü Osman AYDIN, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve okul müdürlerinin katılımı ile 
gerçekleşti.

Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi’nde         
Z-Kütüphanesi Açılışı Gerçekleştirildi
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Şehit Bülent Gider Ortaokulu “Bir Düşün Sen” Milli Ulaşım Teknolojileri 
Tasarım Yarışmasına Katıldı

 Şehit Bülent Gider Ortaokulu, Millî Eğitim 
Bakanlığının genel amaçları doğrultusunda, Tür-
kiye genelindeki resmî ve özel tüm ortaokullar-
da öğrenim gören öğrenciler arasında teknoloji 
ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, 
yönetebilen, değerlendirebilen; teknoloji ve tasa-
rım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı top-
lum yararına kullanabilen, yenilikçi düşünebilen 
öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıy-
la Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye 
Belediyeler Birliği işbirliğiyle “Bir Düşün Sen” adlı 
millî ulaşım teknolojilerine yönelik tasarım yarış-
masında 3 öğrencinin yapmış oldukları çizimler 
ile ilk 100 tasarım arasına seçilerek ilimizi temsil 
etmeye hak kazanmıştır. 

  Yarışmada Şehit Bülent Gider Ortaokulu 
öğrencisi Burak Ünal milli otomobil; Ezgi Me-     
tinoğlu milli deniz ulaşım aracı ve Yağmur Akgül 
ise milli kara toplu taşıma aracı tasarımları ile ilk 
yüz eser arasında yer almışlardır.

 Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yıl-
maz ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’nün de teşrif ettiği sergi 14 – 15 Mayıs 2018 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

 Sergi kapsamında, seçici kurul tarafından 
tasarımları ilk yüz eser arasına seçilen öğrenci 
ve danışmanları Teknoloji ve Tasarım öğretmen-
leri Nesime Oral ve Özgür Akgül ile iki gün süren 
Türkiye sergisine davet edilmiş ve her bir öğrenci 
ile danışman öğretmenlere katılım sertifikası ve 
çeşitli hediyeler verilmiştir.

 Ülkemizde bilim, sanayi ve teknoloji 
alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda millî 
ürünlerin üretiminin arttığı gerçeğinden yola 
çıkarak öğrenciler,  yaşadığımız bölgedeki 
ulaşım sorunlarına çözüm getiren, var olan veya 
olmayan alternatif ulaşım araçları ve sistemleri 
ile toplu taşımaya yeni bakış açısı geliştiren millî 
ulaşım teknolojilerine yönelik birer tasarım çizmiş 
ve ayrıca tasarımlarını marka, logo ve slogan ile 
ifade etmişlerdir.
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Alatarla Ortaokulu “Bir Düşün Sen” Adlı Yarışmada İlimizi Gururlandırdı

 Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bilim,-
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Temel 
Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu’nun da 
katılımıyla, Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Be-
lediyeler Birliğinin iş birliğiyle düzenlenen, “Bir 
Düşün Sen” Millî Ulaşım Teknolojileri Tasarım 
Yarışması Türkiye Sergisi ve Ödül Töreni 15 Ma-
yıs 2018 tarihinde Ankara Meyra Palace Hotelde 
gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan öğrencileri ve 
onlara rehberlik eden öğretmenleri tebrik ederek 
konuşmasına başlayan Yılmaz, yarışma ile öğ-
rencilerin günlük hayatta karşılaştıkları teknoloji 
ve tasarım problemlerinin çözümüne ilişkin so-
rumluluk duygusu kazanmalarını, fikir üretmele-
rini, özgür ve yenilikçi düşünme becerileri kazan-
malarını istediklerini dile getirdi.
  
 Türkiye´nin petrol, doğalgaz zengini bir 
ülke olmadığını ancak ülkenin satın alma gücü 
paritesi bakımından dünyanın 13. büyük ülkesi 
olduğunu ve dünyanın 10 büyük ekonomisinden 
biri olma hedefinin bulunduğunu vurgulayan İs-
met Yılmaz, “Bunun için düşünen, sorgulayan, 
düşündüğünü tasarlayan, tasarladığını üreten, 
ürettiğini geliştiren, halkının, milletinin hizmetine 

sunan gençlere ihtiyacımız var. Fikri hür, vicda-
nı hür, irfanı hür nesillere ihtiyacımız var. Biz bu 
neslimizin böyle olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.
 
 Konuşmaların ardından Bakanımız İsmet 
Yılmaz ve Bakan Faruk Özlü dereceye giren öğ-
rencilere ödüllerini verdi ve tasarımların yer al-
dığı stantları gezdiler. Millî Eğitim Bakanlığı ile 
Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde, ortaokul 
öğrencileri arasında düzenlenen “Bir Düşün 
Sen” Millî Ulaşım Teknolojileri Tasarım Yarışması 
Türkiye sergisinde, aralarında millî otomobilin de 
bulunduğu tasarımlar yer aldı.

 Alatarla Ortaokulu öğrencisi Hamdi YIL-
MAZ ve Danışman Öğretmen Türker ÇEVİK ta-
rafından geliştirilen “Kendi Enerjisini Üretebilen 
Yeni Nesil Milli Uçak” projesi katılımcılar tarafın-
dan büyük ilgi gördü. Millî Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fa-
ruk Özlü ‘nün de özel ilgisini çeken proje yolcu 
uçaklarının menzilini arttıran yenilenebilir enerji 
kaynaklarıyla desteklenmiş entegre yakıt sistemi 
yenilikçi yönüyle ön plana çıkmıştır. 



Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Bülteni - Haziran 2018

12

Türkçeyi Doğru Ve Güzel Kullanma Makale Ve Deneme Yarışmasında 
Kastamonu’dan Derece

 2017 yılının “Türk Dili Yılı” ilan edilmesi ve 
dünyanın en zengin dillerinden biri ve millî kimliğimi-
zin ana unsuru olan Türkçemizi korumak, yaşatmak, 
zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekil-
de aktarmak ve Türk dilini yerinde, doğru, dil kuralla-
rına uygun, açık ve anlaşılır olarak konuşma ve yaz-
ma becerilerini geliştirmek amacıyla Bakanlığımız 
ile Türk Dil Kurumu iş birliğinde resmî ve özel bütün 
ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler 
ile öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen “Dilimiz 
Kimliğimizdir” konulu “Türkçeyi Doğru ve Güzel Kul-
lanma Makale ve Deneme Yarışması” ödül töreni 17 
Ocak 2018 Çarşamba günü Türk Dil Kurumu Baş-
kanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

 Ödül törenine; Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri IŞIK, Milli Eğitim Bakanı Sayın 
İsmet YILMAZ, Müsteşar Yardımcılarımız Sayın Ferda YILDIRIM, Sayın Muhterem 
KURT, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, Türk 
Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN ile Bakanlık bürokratları, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı.

 17 Ocak 2018 Çarşamba günü yapılan ödül töreninde dereceye giren öğrenci-
lere ödülleri verilmiştir. Ödül törenine Kastamonu ilinden katılan Göl Anadolu Lisesi 
Öğrencisi Nursima AKÇA ve Öğretmeni Yalçın ULUPINAR, Türkiye ikincilik ödülünü 
Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ´ın elinden almıştır. 
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4. Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Yarışması

 4.Ulusal Özgün Öğretim Materyalleri Ge-
liştirme Yarışması Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde 07 Mayıs 2018 tarihinde Tokat Yağa-
batan Medresesi’nde gerçekleştirildi. Yarışmaya 
Türkiye genelinde toplam 1575 proje başvuru-
su yapıldı. Kastamonu Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cumhur 
TORUN’un yapmış olduğu “Basit Çarklar” isimli 
proje finale kaldı ve nihai değerlendirmeye hak 
kazandı. Final yarışmasında yapılan değerlen-
dirme sonucunda ortaokul kategorisinde birinci 
oldu. 8.sınıf Fen Bilgisi ve 11. sınıf Fizik dersi 
içerisinde “Basit Makineler” konusu yer almak-
tadır. Bu konular içerisinde dişli çarkların dönüş 
yönleri ve dönüş sayıları ile alakalı kazanımlar 
ile 7.sınıf Matematik dersinde yer alan “Ters Orantılı Çoklukların Kavranması” kazanımında 
ve 9. sınıf Matematik dersi içerisindeki “Oran – Orantı” konuları içerisinde de çarklar kul-
lanılarak oran ve orantı kazanımları öğrencilere verilmektedir. Bu konular genellikle tahta 
üzerinde veya çeşitli videolar ile öğrencilere anlatılmaktadır. Öğrencilerin uygulama yaparak 
verilmek istenen kazanımları öğrenebilmesi için bu projeyle 3 boyutlu tasarım yapılmıştır.
  Kastamonu MTAL öğretmeni Cumhur TORUN tarafından gerçekleşti-
rilen “Basit Çarklar” Projesinde Platform ve çark tasarımlar, online modelle-
me sitesi olan tinkercad ile tasarlandı. Farklı diş sayısına ve çapına sahip çark-
ların tasarımı yapıldı. Ardından bu çarkların takılacağı platform ve pinlerin 
modellemesi yapıldı. Tüm tasarım işlemi bittikten sonra 3 boyutlu yazıcıdan baskıları alındı. 

BİLSEM’den Öğrencilerine E-Konferans
 Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğ-
retmeni Fatma BAKAR tarafındanTürk Bilim İnsanı Dr. Ali AK-
GÜL ile bir e konferans gerçekleştirildi.
 Universty of Florida üniversitesi’nde aşı geliştirme üze-
rine çalışan Dr. Ali AKGÜL ile 3 Mayıs 2018 tarihinde saat 
13:00’da Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle e konferans 
gerçekleştirildi. Dr Ali AKGÜL tarafından Canlı bakterial aşı ( 
Live attenuated vaccine devolopment) üzerine bilgilendirme 
ve çalıştığı laboratuvar ortamının gezilerek tanıtımı yapılmış-
tır. 
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NASA’dan Şehit Mehmet Yılmaz İHO Öğrencilerine Konferans

 NASA’da görev yapan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, 4 Nisan 2018 tarihinde Fah-
reddin Paşa Konferans salonunda video konferans yöntemiyle canlı bağlantı kurarak Kas-
tamonu Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile görüştü. Umut YILDIZ 
bu konferans ile  öğrencilerin NASA ve evrenle ilgili merak duygularını gidermiş oldu. Yıldız, 
video konferans yöntemiyle canlı bağlantı kurarak, Kastamonu Şehit Mehmet Yılmaz İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencilerine “Derin Uzayda Bilim” konulu sunum yaptı.
 Uzaydan ticari açıdan para kazanan ülkeler olduğuna işaret eden YILDIZ, “Türkiye şu 
anda kazanmıyor ama Japonlar, Fransızlar, Amerikalılar kazanıyor. Özel şirketler ticaret ha-
line getirmiş durumda. Bunu devlet desteği olmadan yapanlar da var. Askeri anlamda uzay 
konusunda neler yapıldığını bilmiyoruz ama değişik ülkeler kendi ülkesini ya da farklı ülkeleri 
gözetlemek için çalışmalar yapıyor.” ifadelerini kullandı. Yıldız, Mars’ın dışının kırmızı oldu-
ğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
 “Dünya’nın iç yapısı dönüyor. Çekirdeği döndüğü için bir manyetik alan oluşuyor. Yal-
nız Mars’ın iç yapısı dönmüyor. Dönmediği için manyetik alan oluşmuyor. Olsa da çok kü-
çük bir alan oluşuyor. Güneş rüzgarları o kadar güçlü çarpıyor ki atmosferi süpürüp uzaya 
götürüyor. Mars’ta atmosferin çok ince olmasının sebebi, güneş rüzgarlarının süpürmesidir. 
Mars’ın dışında yüksek oranda demir var. Demir oksijenle tepkimeye girip demiroksit oluyor. 
Aslına bakarsanız Mars’ın içerisi beyaz renktir. Mars gezegeninin yüzeyindeki demir, oksi-
jenle tepkimeye girerek paslanıyor. Aslında Mars gezegenin bütün yüzeyi paslanmış durum-
da.”
 1 saatlik program sayesinde öğrenciler astronomi ve NASA’nın çalışmaları  hakkın-
daki sorularına cevap bulmuş oldular . Öğrenciler aynı zamanda Umut YILDIZ’ın 5 Mayıs 
tarihinde gerçekleşecek olan Mars görevi hakkında bilgiler aldılar. 



AVRUPA BİRLİĞİ
PROJELERİ
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Hayvanlarda Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Stajı

 Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi, Erasmus projesi kapsamında öğ-
rencileri Almanya ve Hollanda’ya eğitime gön-
dermiştir. Projenin ilk aşaması 29.04.2018 
– 12.04.2018 tarihleri arasında Almanya’nın 
Dorsten şehrinde gerçekleşmiştir. Coğrafya 
öğretmeni Ercan KIRDAR refakatinde Hayvan 
Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanında öğrenim gören 
altı öğrenci, “Matthias Krampe” çiftliğinde “Hay-
vanlarda Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Stajı”na 
katılmışlardır. Katılımcı öğrenciler hayvanlarda 
gözlemlenen bulaşıcı hastalıklarla ilgili yetkin-
lik ve deneyim kazanmışlardır. Bu ana konu-
nun yanı sıra öğrenciler; barınak yapısı, hijyen, 
yavru bakımı, beslenme, yem bitkileri, rosyon 
hazırlama (yaz/kış), sağım sistemleri ve süt 
analizleri hakkında da bilgi almışlardır. Eğitimin 
sonucunda ise her bir öğrenciye sertifika veril-
miştir.

 Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi Erasmus projesinin ikinci aşa-
ması 06.05.2018 – 20.05.2018 tarihleri arasında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 
gerçekleşmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Neslihan COŞKUN refakatinde Hay-
van Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanında öğrenim gören altı öğrenci “Kaasboerderij het 
Bosch” çiftliğinde “Hayvancılıkta Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Stajı”na katılmışlardır. 
Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları verilmiştir.
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4 Farklı Ülke 4 Farklı Medeniyet Projesi

 Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 
Avrupa Birliği Eğitimi ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığı Mesleki Eğitim Koordina-
törlüğü Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2017 
Teklif Çağrı döneminde kabul edilen Eras-
mus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve 
Personel Hareketliliği faaliyetleri kapsamın-
da 2017-1- TR 01-KA102-044252 numaralı 
ve “Pasta Börek Kurabiye, Bunlar Yenir Kah-
veyle” isimli Mesleki Eğitim Staj Projesi Kap-

samında iki akışlı olan projenin birinci akışı 
İspanya’nın Malaga Şehrinde; ikinci akışı da 
Almanya’nın Duisburg şehrinde eğitimlerin 
tamamlanmasıyla son buldu. Cide Bayram 
Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesinin yürütmüş olduğu proje kapsamında 
öğrenciler için ayrıca eğitim ve kültür gezisi 
faaliyetleri yapılmıştır. Eğitim ve Kültür gezi-
si faaliyeti ile öğrenciler İspanya, Almanya, 
Fransa ve Hollanda olmak üzere 4 farklı Ülke 
görmüşlerdir. 
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Çoklu Zeka Metedolojisinin Okula Entegresi Projesi

 Çatalzeytin İmam Hatip Ortaokulu tarafından Okul Müdürü Zafer TUYLİ koordinatörlüğünde 5 
öğretmenin katılımıyla İtalya’nın  Milano şehrinde 06.05.2018-19.05.2018 tarihleri arasında 14 gün 
kurs ve okul ziyaretleri ,Macaristan’ın Budapeşte şehrinde31.03.2018-08.04.2018 tarihleri arasında 
8 gün eğitim  ve okul ziyaretleri  gerçekleştirilmiştir. Yapılan hareketlilikte çoklu zeka kuramını uygu-
layan okullardaki eğitimler hakkında bilgiler edinilmiş ve şehirlerin eğitim sistemleri, okul yönetimleri, 
sınıf yönetimleri hakkında bilgiler alınmıştır. 

Fen Lisesi İspanya’da Proje Faaliyetinde

 Kastamonu Fen Lisesi, Ulusal Ajans tarafından desteklenen “Towards Inclusive and Active 
Education by Young European Story Tellers” başlıklı Erasmus+ Projesi kapsamında 10-15 Nisan 
2018 tarihleri arasında İspanya’nın İniesta kentine gezi düzenlendi. Toplantıya Kastamonu Fen Li-
sesi İngilizce Öğretmeni ve proje koordinatörü Ayhan DUYKULUOĞLU ile bilişim teknolojileri öğret-
men Serap AKBAŞ katıldılar. 
 Toplantıda Fen Lisesi’nin yabancı dil alanında örnek öğrencileri olan Ecenur TERZİOĞLU, 
Dilay Gülhan ÖZTÜRK, Anıl ŞENTÜRK, Feride Berra KÖSEOĞLU ve Anıl ŞENTÜRK tarafından 
senaryosu yazılan ve mülteciler ve onların entegrasyonu konusunun ele alındığı oyun sergilendi. 
Öğrencilerin sergilemiş oldukları oyun yerel otoriteler tarafından beğeni topladı. Sergilenen oyun 
İspanya’da yerel basında da yer aldı. Toplantı süresince farklı tarihi ve turistik mekânlara kültürel 
geziler düzenlendi. Toplantıda değerler eğitimine dönük ortak ülkelerde yapılan çalışmalara ilişkin 
görüş alışverişinde bulunuldu. Değerler eğitimine dönük Türkiye’de yeni öğretim programlarında yer 
verilen çalışmalara ilişkin ortak ülkeler bilgilendirildi. Proje kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin 
olarak da faaliyetlerin nasıl zenginleştirilebileceğine ilişkin öneriler sunuldu. 
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Towards Inclusive and Active Education by Young European 
Story Tellers Projesi

 Kastamonu Fen Lisesi, Ulusal Ajans tara-
fından desteklenen “Towards Inclusive and Active 
Education by Young European Story Tellers” başlıklı 
Erasmus+ Projesi kapsamında 01-03 Haziran 2018 
tarihinde İspanya’nın İniesta kentine bir toplantı ge-
zisi düzenlendi. Toplantı proje faaliyetlerinin değer-
lendirme toplantısı olarak gerçekleştirildi. Geziye 
Kastamonu Fen Lisesi okul müdürü Fatih GÜVEN 
ile İngilizce Öğretmeni ve proje koordinatörü Ayhan 
DUYKULUOĞLU katıldı. Toplantı süresince Madrid 
ve Segovia gibi kentlerde yer alan farklı tarihi ve tu-
ristik mekânlara kültürel geziler düzenlendi. Toplantı-
da değerler eğitimine dönük ortak ülkelerde yapılan 
çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde de bulunuldu. 
Değerler eğitimine dönük Türkiye’de yeni öğretim 
programlarında yer verilen çalışmalara ilişkin ortak 
ülkeler bilgilendirildi. Proje kapsamında yapılan ça-
lışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı

Avrupa Eğitim Sistemindeki Okullarda Özel Eğitim Uygulamaları Ve     
Yaklaşımlar  Projesi

 Tosya Namık Kemal Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen Erasmus+ Ana Eylem 1 proje okul 
eğitimi personel hareketliliği projesi kapsamında 13/01/2018 ile 21/01/2018 toplam 9  gün süresin-
ce okulun öğretmen ve idaresinden oluşan 8 kişilik proje ekibi Hollanda’nın başkenti Amsterdam 
şehrine seyahat etmiş ve kültürel faaliyetlerle birlikte yoğun bir eğitim almıştır. Ayrıca bu eğitimler 
kapsamında  biri devlet okulu biri de özel okul olmak üzere 2 okul  ziyareti  ile okul içi uygulamalar 
yerinde görülmüştür. Projede yer alan öğretmenler edindikleri eğitsel ,kültürel ve mesleki becerileri 
ile bir farkındalık oluşturmuşlardır.



YEREL             
PROJELER
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Ortaokullar Arası Türk Müziği Koro Şenliği Projesi

 Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ara-
sında 01.02.2013 tarihinde imzalanan ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ kapsamında iki 
kurum arasında ortak  projeler yürütülmektedir. Bu kapsamda hazırlanan ‘Ortaokullar 
Arası Türk Müziği Koro Şenliği Projesi’ 23 Mart 2018 tarihinde Kastamonu Üniver-
sitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonunda düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. 
Kuzeykent Ortaokulu, 23 Ağustos Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Merkez 
Ortaokulu ve Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin katkısıyla hazır-
lanan koro birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.
  Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı sağlanarak özgüvenlerinin 
gelişmesine yardımcı olan projede öğrencilerin grup içi etkinliklerde görev ve sorum-
luluk bilincinin arttığı gözlenmiştir. Ayrıca uygulanan proje öğrencilerin bireysel ye-
teneklerinin farkına varmalarına ve bunu geliştirmelerine yönelik olumlu kazanımlar 
sağlamıştır.
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Liseler Arası Değerler Eğitimi Koro Şenliği Projesi

 Öğrencilerimizin sevgi, saygı, barış, iyimserlik, duyarlı olma, özgür düşünebilme, dü-
rüstlük, hoşgörü,  sorumluluk, adalet,  güven, yardımseverlik gibi daha birçok manevi ve 
kültürel değeri tam olarak kavrayabilmeleri ve edinebilmeleri için hazırlanan projelerden olan 
“LİSELER ARASI DEĞERLER EĞİTİMİ KORO ŞENLİĞİ PROJESİ” 29 Mart 2018 tarihinde 
Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonunda düzenlenen kapanış töreniyle 
sona erdi.  Orhan Şaik Gökyay GSL, Aytaç Eruz Anadolu Lisesi, Mustafa Kaya Anadolu Lise-
si, Bilim Sanat Merkezi, Abdurrahmanpaşa Lisesi, Göl Anadolu Lisesi ve 15 Temmuz Lisesi 
öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin katkısıyla hazırlanan koro birbirinden güzel şarkılar 
seslendirdi. 
 Liselerde öğrenim gören öğrencilerin bu proje kapsamında yapılan etkinlikler ve de-
ğerler eğitimi şarkıları sayesinde karakter eğitimlerinin olumlu düzeyde etkilendiği düşünül-
mektedir.Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı du-
yarlılık oluşturulması ve onları davranışa dönüştürülmesi, toplum tarafından kabul gören 
değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi,  öğrencilerin so-
rumluluk duygularının geliştirilmesi adına proje kapsamında olumlu çalışmalar yapılmıştır. 
Ayrıca bu proje çalışmaları neticesinde öğrencilerde değerler adına bir farkındalık oluştuğu 
ve şarkı sözlerinde geçen değer vurgularını sıklıkla kullandıkları gözlenmiştir.
  Tamamlanan bu projeyle akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki de-
ğerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi, kültürel kodların güçlendirilmesi, okul ve çev-
resindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi, ahlak temelli 
disiplin” kavramının yerleştirilmesi ve öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması 
açısından etkili olduğu düşünülmektedir.



TÜBİTAK 
PROGRAMLARI
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12.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması Samsun Bölge      
Sergisi

 TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programla-
rı Başkanlığınca ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğ-
renimine devam etmekte olan öğrencileri temel, 
sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışma-
lar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlen-
dirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişi-
mine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Değerler 
Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Tarih, Türkçe ve 
Matematik alanlarında ORTAOKUL ÖĞREN-
CİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 
düzenlenmiştir.

 2018 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre ha-
zırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 4 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında 
gerçekleşmiştir. Yarışma Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, 
İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Merkezinde Bölge 
Koordinatörü olarak TÜBİTAK’ın görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülmüştür. 
Kastamonu ilinin de katıldığı Samsun bölge sergisinde toplam 1388 proje sergilenmeye hak 
kazanmıştır. Kastamonu ilinden yarışmaya 38 proje başvurusu yapılmış ve bu projelerden 6 
tanesi 26 - 28 Mart 2018 tarihlerinde Samsun bölge final sergisine katılmaya hak kazanmış-
tır. Bu projeler;
 1.Kastamonu Bilim Sanat Merkezi’nden Samet Engin Uçar’ın hazırladığı Sigara İz-
mariti Atılmış Topraklarda Yetiştirilen Siyez Buğdayının Gelişimi Üzerine Artan Düzeylerde 
Kompost Uygulanmasının Etkisi Projesi
 2. Kastamonu Kuzeykent Ortaokulu’ndan Yusuf Şahbaz ve  Semih Can Şekercioğ-
lu’nun hazırladığı Elmalarda Esmerleşmeye Işık Ve Işık Renginin Etkisi Projesi
 3. Kastamonu Kuzeykent Ortaokulu’ndan Yusuf Baz ve Mehmet Berk Can’ın hazırla-
dığı Siyez Buğdayının Farklı Toprak Çeşitlerinde Büyümesinin Araştırılması Projesi
 4. Kastamonu Kuzeykent Ortaokulu’ndan Hazal Şimşir ve Zeynep Yılmaz’ın hazırladı-
ğı Kükürt İle Yıka Daha Az Tozlansın Projesi
 5. Kastamonu Atatürk Ortaokulu’ndan Mehmet Başar Kavak ve Adnan Gültekin’in ha-
zırladığı Deltoidlerin Alanları Farkı Projesi
 6. Kastamonu Bozkurt Ortaokulu’ndan Ebrar Sıla Kartal’ın hazırladığı  Şifrematik Pro-
jesi
 29 Mart 2018 Perşembe günü gerçekleştirilen Samsun Bölge Finalinde Biyoloji ala-
nında Kuzeykent Ortaokulu öğrencisinin hazırladığı Siyez Buğdayının Farklı Toprak Çeşitle-
rinde Büyümesinin Araştırılması isimli proje bölge birincisi olmuş ve Kayseri gerçekleştirilen 
Türkiye finaline katılmaya hak kazanmıştır.
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12.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Kayseri’de 
Gerçekleşti

 Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden Biyoloji, De-
ğerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Tarih, Türkçe 
ve Matematik olmak üzere toplam 8 farklı alanda 160 
tane bölge birincisi olan projeler 7-11 Mayıs 2018 
tarihleri arasında Kayseri Fuar alanında sergilen-
miş ve jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiştir. Bu 
projelerden 72 tanesi ödül almaya hak kazanmıştır.  
Kuzeykent Ortaokulu Öğrencilerimiz Yusuf BAZ ve 
Mehmet Berk CAN’IN hazırladığı Siyez Buğdayının 
Farklı Toprak Çeşitlerinde Büyümesinin Araştırılması 
isimli proje 72 proje arasına girmiş, Türkiye dördün-
cüsü olup teşvik ödülü almaya hak kazanmıştır.

TÜBİTAK 49.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 
Gerçekleştirildi

 TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları 
Başkanlığınca lise öğrenimine devam etmekte olan 
öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alan-
larında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla 
Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, 
Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, 
Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanların-
da LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
YARIŞMASI düzenlenmiştir.

2018 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve ta-
mamlanan projelerin başvuruları 18 Aralık 2017- 12 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
2018 yılı TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun ilinde gerçekleştirilen 
Bölge Sergisine davet edilen projeler bölge kurulu tarafından belirlenmiştir. Samsun, Amasya, Ordu, 
Giresun, Tokat, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan illerimizden toplam 1329 proje başvurusu 
gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda toplam 100 proje bölge sergisine katılmaya hak 
kazanmıştır.
      İlimizden 59 proje başvurusunun yapıldığı yarışmada;
    •Coğrafya alanında Tosya Kız İmam Hatip Lisesi’nin hazırladığı 1 proje, 
    •Kastamonu Fen Lisesi’nin Psikoloji ve Değerler Eğitimi alanında hazırladığı 2 proje ve 
    •Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi’nin Kimya alanında hazırladığı 2 proje olmak üzere toplam 5 
proje Samsun bölge sergisine katılma başarısını göstermiştir.
    12-15 Mart 2017 tarihleri arasında Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Yaşar 
Doğu Spor Salonunda gerçekleştirilen bölge sergisinde;
   •Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Fatma BAKAR tarafından hazırlanan proje 
Kimya  alanında bölge 2. si, 
   •Reyhan ARABACIOĞLU tarafından hazırlanan proje Kimya alanında bölge 3.sü ve 
   •Kastamonu Fen Lisesi öğretmeni Ufuk SÖZCÜ danışmanlığında hazırlanan proje Psikoloji ala-
nında bölge 3. sü olmaya hak kazanmıştır.
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TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 
Destekleme Programı

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bil-
ginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin 
mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla 
anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program 
kapsamındaki Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Alanları, 
Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanla-

rında hazırlanan projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygula-
rının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
 Doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel 
konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir prog-
ram dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır.
Çağrı Amaçları:
•Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,
•Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” 
konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilginin daha kalıcı olmasına katkıda 
bulunmak,
•Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış 
açısı kazandırmak,
•Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda 
bulunmak,
•Bireylerin bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konusunda özgüvenini geliştirmek ve pekiştir-
mek,
•Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine 
katkı sağlamaktır.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Geleceğin Mühendisleri 
İş Başında Projesi

 Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesin-
de TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Destekleme 
Programı kapsamında hazırlanan “Geleceğin Mühen-
disleri İş Başında!” projesi 1-7 Temmuz tarihleri ara-
sında Şerife Bacı Öğretmenevi ve Kastamonu Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesinde Proje Yürütücü Çağrı AVAN, 
Proje Uzmanları Kamil DOĞANAY, Cihan GÜLGÜN 
ve Ayçin ÜNAL koordinesinde gerçekleştirilecektir. Et-
kinliğe 45 öğrenci katılacak olup Kastamonu İlinden 
Yatılı Bölge Okulları, Taşımalı Köy Okulları ve Merkez 
İlçedeki okullardan gelecek ve 7 gün boyunca Robotik 
kodlama, STEM, Astronomi, Roket gibi konularda ala-
nında uzman akademisyen ve öğretmenlerden eğitim-
ler alacaklardır. Ayrıca birbirlerini tanıyarak dostluklar 
kuracaklardır. 
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4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı
4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı,  Bil-
gisayar ve Yazılım Coğrafya Biyoloji Değerler Eğitimi Diğer 
Mühendislik Bilimleri Dil ve Edebiyat Elektrik ve Elektro-
nik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Fen Bilimleri Ekonomi Fizik 
Felsefe Havacılık ve Uzay Psikoloji Kimya Sosyoloji Ma-
tematik Tarih Sağlık Bilimleri Tarımsal Bilimler Teknoloji ve 
Tasarım alanlarında ; 

• Öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek bilimsel yakla-
şım becerilerine katkı sağlanması, 
• Farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının 
sunulması, 
• Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak öğrencilere 
kazandırılması, 
• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak işbirliği içerisinde proje hazır-
lama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması, 
• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulgu-
ların yaparakyaşayarak öğrencilere kazandırılması ve bilimsel yaklaşım becerilerinin yay-
gınlaştırılması amacıyla, 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje hazırlama süreçleri takip 
edilerek hazırlanmış alt projelerden oluşan ve program amaçları çerçevesinde düzenlenen 
Bilim Fuarları faaliyetleridir.

Kastamonu’da 4006 Bilim Fuarları Coşkusu

 2018 yılında Mayıs ve Haziran aylarında ilimiz genelinde merkez ve ilçelerde toplam 
43 okulda gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda her bir okul 5.000,00 TL fuar desteği 
almış olup, ilimize toplam 215.000,00 TL kaynak sağlanmıştır. Müdürlüğümüzün AR-GE biri-
mince okul müdürlüklerine 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları hakkında bilgilendirme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. İlimiz genelinde merkez ve ilçelerdeki çeşitli okullarda düzenlenen 4006 
TÜBİTAK Bilim Fuarlarında, okulların proje yürütücüleri, danışman öğretmenler ve öğren-
ciler tarafından fedakârca ve elbirliğiyle yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin bilimsel 
merakları ve araştırma becerileri artmıştır. Ayrıca okullarda yapılan Bilim Fuarları sayesinde 
öğrencilerin analitik düşünme becerilerinin geliştiği, öz güvenlerinin ve kendilerini ifade ede-
bilme becerilerinin arttığı gözlemlenmiştir. Öğrenciler tarafından yapılan bilimsel çalışmalar 
ve deneyler, ziyaretçiler tarafından büyük bir merak ve yoğun bir ilgiyle takip edilmiştir.
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2017/2018 ÖĞRETİM YILI 4006 BİLİM FUARI YAPAN OKULLARIN LİSTESİ
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4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı
4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı çağrısı;  Doğa Bilim-
leri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, 
Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bilim iletişiminin sağlan-
ması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve 
bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, 
gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, 
yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel 
bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duyguları-
nın, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenme-
sini amaçlar.

 Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Belediyesi işbirliği ile yürütülen 
“Tüketimden Üretime, Hayallerden Bilime Koşalım, Haydi Kastamonu! “ adlı bilim şenliğinin 
amacı; bilimsel bilgiyi eğlenceli, pratik, katılımcı ve deneysel olarak tüm halkımıza hitap 
edecek şekilde ulaştırarak bilimi sevdirmektir. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü  ve proje 
ortakları ilimizde ilk defa “Tüketimden Üretime, Hayallerden Bilime Koşalım, Haydi Kastamo-
nu! “ adlı bilim şenliğini 27-28 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirmiştir.

  Etkinlik alanında atölye çadırlarında ilgi çekici deneyler, etkinlikler, söyleşiler, bilimsel 
şov ve gösteriler, gökyüzü gözlemleri, planetaryum, sanatsal etkinlikler ve çeşitli yarışmalar 
düzenlenmiştir. Bilim Şenliğinin hedef kitlesi merkez ilçe ve köy okulları ile diğer ilçelerde 
öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olmakla birlikte 7´den 70´e 
tüm Kastamonu halkı olmuştur. 

 “Tüketimden Üretime, Hayallerden Bilime Koşalım, Haydi Kastamonu!”  Bilim Şenli-
ği’nin kapsamını, TÜBİTAK 2017 yılı 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı proje çağrı-
sında belirtilen, toplumun her kesimine ve her yaş grubundan özel ve kamuya ait Anaokulu, 
İlkokul, Ortaokul ve Liselerin yanı sıra yediden yetmişe tüm Kastamonu halkının katılımını 
amaçlayan ve belirlenen herkesin rahatlıkla ulaşabildiği mekanlarda yapılması planlanan 
belli bir program dahilinde etkileşimli uygulamaları içeren etkinlikler oluşturmaktadır. Şenli-
ğimizde robotik kodlama, atık malzemelerden yeni malzemeler üretme, 3 boyutlu yazıcılarla 
modellemelerin yanı sıra bilime karşı ilgi uyandıracak görsel deneyler de sergilenmiştir. Bilim 
Şenliğimizde 39 atölye kurulmuş olup yaklaşık 6000 öğrenci ve veli bu atölyelerden istifade 
etmiştir. Şenlikte 29 atölye lideri ve 71 rehber öğretmenimiz görev yapmıştır. 

 İlimizde ilk defa gerçekleştirilen TÜBİTAK 4007 Kastamonu Bilim Şenliği ile çeşitli bi-
lim dallarında uzman bilim insanlarının katkısıyla gerçekleştirilen etkinliklerle bilime, bilimsel 
bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunul-
muştur. Eğlenerek, oynayarak ve uygulayarak öğrenme, bilime ve araştırmaya öğrencileri 
özendirerek ilimizde genç bilim insanı yetiştirme çalışmaları desteklenmiştir.
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HEDEFİNİZ BAŞARI 
İSE BİTEK SİZE 

YETER!
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 BİTEK (Bilgi- Teknoloji-Kazanım) Pro-
jesi ile; Kastamonu ili genelinde, eğitimde 
yenilikçi teknoloji alt yapısının güçlenmesi 
yoluyla akademik başarının ve bilişsel-sos-
yal olanakların artırılması amaçlanmaktadır. 
BİTEK Sistemi öğrencilerimizin eğitimine 
destek sağlayan yardımcı online çalışan tek-
nolojik eğitim materyalidir. 
 İlimiz lise ve ortaokul öğrencilerinin 
eğitimlerine destek olmak için teknolojik 
eğitim materyali geliştirdik. Hedeflerimiz öğ-
rencilerimizin yaşadığı coğrafi ve ekonomik 
zorlukları en aza indirgemek; sık kullandık-
ları akıllı telefon ve tabletler için de kullana-
bilecekleri eğitim materyali sağlamak ayrıca 
öğretmenlerimizin birlikte ürettikleri soru ha-
vuzunu il bazında tüm öğrencilerin kullanı-
mına sunarak öğrencilerin kazanım bazlı öğ-
renmelerini sağlanmaktır. Ayrıca oluşturulan 
web sayfası ile öğrencilerin kazanım ve konu 
bazlı sorulara ulaşmasını ve online olarak 
soruları cevaplamasını sağlamaktır. Bu sa-
yede ekonomik ve coğrafi zorluk yaşamadan 
tüm öğrencilerimizin Kazanım Deneme (KİS) 
ile Konu Deneme (KİT) testlerinden yarar-
lanması sağlanmaktadır. Sistem öğrencile-
rin çözdüğü testlerin başarı oranlarını analiz 
etmekte öğrencilerin test sonuçlarını paylaş-
maktadır. Öğrencilerin başarı sonuçları öğ-
retmen, okul idaresi ve veli ile paylaşılacaktır. 
Öğrenci, öğretmen ve veli ile paylaşılma ne-
deni ise öğretim görülen konuda kavramanın 
gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek, 
gerekirse konu tekrarı ile pekiştirmenin sağ-
lanması tam öğrenme hedefine ulaşmaktır. 
Öğrencilerin gelişiminin öğretmen ve veli 
tarafından izlenmesini sağlamaktır. Gelişti-
rilmeye devam edilen sistemde öğrencinin 
derslere göre kazanım haritaları çıkarılacak 
bu sayede öğrencilerin kendi gelişimlerini 
görmeleri sağlanacaktır. 
Oluşturulan kazanım haritaları, ilgili branş 
öğretmenleri tarafından izlenerek öğrencile-
rin yıllara göre gelişimleri takip edilecektir. 
          BİTEK (Bilgi- Teknoloji-Kazanım) Proje-
si Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 

tarafından 2016 yılında desteklenerek web 
tabanlı alt yapı kurulmuştur. İlimizde görev 
yapan öğretmenlerden oluşan BİTEK Soru 
Komisyonu kurulmuş ve yaklaşık 150 öğ-
retmenimiz görev yapmaktadır. BİTEK Soru 
Komisyonu tarafından ortaokul ve lise düze-
yinde 460 test hazırlanarak, deneme uygu-
lamaları ilimizde gerçekleştirilmiş ve 35 bine 
yakın öğrencimiz sistemimizi kullanmıştır. 
BİTEK Sistemimizin gelişimi ve yenilenmesi 
sistem yöneticileri tarafından sürdürülmekte-
dir. İl ve ilçe eğitim yöneticilerimiz tarafından 
izlenmesi sistem tarafından sağlanmaktadır.

  Bu proje ile;
•Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasite-
sini geliştirmeye yönelik teknoloji geliştirme 
merkezleri kurulması amacıyla stratejik ey-
lemler gerçekleştirmek,

•Müdürlüğümüz eğitimde yenilikçi teknoloji-
lerin kullanımını yaygınlaştırmak, 

•Öğretmen ve öğrencilerin teknolojik alt yapı-
yı kullanımını artırmak,

•Ortaokul ve lise öğrencilerine istendik kaza-
nımları teknolojik alt yapıyı kullanmak,

•Öğrencilerin akademik gelişim sürecine 
olumlu etki yaparak bir üst öğrenime daha 
başarılı ve donanımlı geçişlerini sağlamak,
• Teknoloji kullanılarak il genelindeki 
tüm öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği ilkesini 
sağlamak,
• Teknolojik imkânlar ile dezavantajlı öğ-
rencilerin eğitime erişim oranını artırmak,
• Kazanımlar bazında dijital bir arşiv 
oluşturmak,
• Eğitim bölgelerimiz arasında sağlana-
cak işbirliği ile başarı göstergelerindeki reka-
betin pozitif yönlerini kullanmak,
• Ortaöğretime ve Yükseköğretime ge-
çiş sınavlarında İlimizin ortalama puanını 
yükselterek istenilen sıralarda yer almasını 
sağlamaktır.

Bilgi, Teknoloji, Kazanım (BİTEK ) Projesi
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 Bakanlığımız tarafından uygulanan fatih projesi sayesinde ortaokul ve liselerimizde kurulan 
internet alt yapısı, tablet ve akıllı tahta sayesinde tüm okullarımızın teknolojik imkanları arttırılmıştır. 
Bu imkanların etkin kullanılmasını desteklemek aynı zamanda öğrencilerimizin sık kullandığı akıllı 
telefon ve tabletlerde de çalışabilen eğitime destek sağlayan uygulamaların artması gerekmektedir. 
Bu çerçevede kurulan BİTEK Projesi ilimiz öğrencilerinin bilinçli internet kullanımını desteklemek ve 
alternatif uygulamaların gelişimini sağlayan bir uygulamadır. Kurulan sistem öğrencilerin, okulların 
ve ilimiz ilçelerin eğitim başarısı yarışı olarak tasarlanmamıştır. Bu sistem ile öğrencilerimizin eği-
timleri süresince neleri öğrenemediklerinin bilgisini sunmak ve nelere çalışmaları gerekliliğine vurgu 
yapmaktır. Öğretmenlerimiz için kısa sürede bir rapor oluşturmak ve konu tekrarına ihtiyaç tespiti 
yapmaktır. Eğitim yöneticilerimiz için ise eğitim sorunlarının tespit edilmesinde bir ölçme aracı teşkil 
etmektedir. Belirtilmesi gereken diğer bir unsur ise öğrenci veliler için oluşturulacak bir ara yüz sa-
yesinde öğrencilerin başarıları takip edilebilecektir. 
 BİTEK Sistemi, Müdürlüğümüz ARGE Birimi, Ölçme Değerlendirme Birimi, Web Yazılımı 
Ekibi ve BİTEK Soru Komisyonlarının çalışmaları ile yürütülmektedir. Bu projenin yürütülmesinde 
ekiplerin çalışmasına destek olan Müdür Yardımcılarımız Yaşar DOLAPCI, Mesut ŞEKER ve İl Milli 
Eğitim Müdürü Cengiz BAHÇACIOĞLU sayesinde çalışmalar sürdürülmektedir.



eTwinning
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 Creatıve Mınds Thınk Alıke Çizgi Film Projesi

 Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi İngilizce öğretmeni Özge ŞAHİN BEKTAŞ tarafın-
dan hazırlanan bu proje kapsamında  etwinning portalı üzerinde, 10 Bilim ve Sanat Merkezi 
ile birlikte zihin haritaları (mind mapping) tekniğini yaygınlaştırılmış ve ürün olarak Scratch 
aracılığıyla etkinlik kitabında yer alan konularla ilgili bir çizgi film oluşturulmuştur. 

Kurtuluş Savaşı’nda Yer Alan Kahraman Türk Kadınları 
Belgesel Projesi

 Kastamonu Bilim Sanat Merkezi 
Öğrencileri ve sorumlu öğretmenler Öz-
gen ŞAHİN BEKTAŞ ve Alime BELLE-
YİCİ,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 
“Kurtuluş Savaşı’nda Yer Alan Kahraman 
Türk Kadınları” adlı etwinning projesinde 
Kastamonu’nun önemli kadın kahramanı 
Şerife Bacı’yı tanıttılar ve Türkiye genelin-
de oluşturulan “Kahraman Kadınlar” bel-
geselinde Şerife Bacı Skeci ile yer aldılar. 

9 Mayıs Etwinning  Etkinlikleri

 Devrekani Yunus Emre İlkokulu 3-C sınıfı 9 Mayıs 2018’de uluslararası ‘’ eTwinning 
Day’’ kutlamaları kapsamında ‘’Culturel Heritage’’ etkinliği için  Osman Hamdi Bey’in  ‘’Halı 
Satıcısı’’ tablosunu modern bir şekilde canlandırdı. Tablo ile ilgili tiyatro gösterisi hazırladı. 
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Exchange Your Code Projesi
 Devrekani Yunus Emre İlkokulu 3-C sınıfı 
eTwinning platformunda 6 Kasım 2018’de İtal-
ya’dan ICS 3 ’’ L.Radice’’ di Patti  okulu ile Exc-
hange Your Code adlı projeyi oluşturdu.
 Bu proje ortaklar arasında kodlama deneyim-
lerini paylaşmayı amaçlamaktadır. Ortaklar, öğ-
renme sürecinde kodlama uygulamaları bilgisini 
geliştirmektedir. Kavramsal düşüncenin sadece 
bilgisayarlar için değil, aynı zamanda gerçeği 
“okumak” için ve problemleri çözmek için yaptığı 
kavramdan başlamaktadır. Bilişimsel düşünmeyi 
geliştirmenin en kolay ve eğlenceli yolu, özellikle  
öğrenciler için bir oyun bağlamında programla-
maktır.
   Projede İtalyan öğrenciler Öğretmen  Mo-
nica Morana rehberliğinde Türk öğrenciler Öğret-
men Zeynep Öztoprak  rehberliğinde bilgisayarsız 
ve bilgisayarlı kodlama etkinliklerini tamamladılar.

We, Robots: Coding and Cooperating! Projesi
 Devrekani Yunus Emre İlkokulu 3-C sınıfı 28 Aralık 2018’de  eTwinning platformunda 
oluşturulmuş We, Robots: Coding and Cooperating! uluslar arası projesine katıldı. Projeye 
12 ülkeden 35 okul katıldı. Projede öğretmenler birbirlerinden farklı kodlama etkinlikleri öğ-
rendiler. 
   Projede öğrenciler  bilgisayarsız  kodlama, bilgisayarlı kodlama ve robotik kodlama 
etkinliklerine katıldı. Öğrenciler proje etkinlikleri için  bir çok kodlama ve robotik kodlama 
programlarıyla çalıştılar. Devrekani Yunus Emre İlkokulu 3-C sınıfı Scratch programında ani-
masyonlar tasarladılar.  Öğrenciler, Mblock ve mbot programında uzaktan kumanda progra-
mı, engelden  kaçan robot programı ve çizgi izleyen robot programı tasarladılar



Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Bülteni - Haziran 2018

40

Kuzyaka Ortaokulu eTwinning Scholl Etiketi Aldı

  Kuzyaka Ortaokulu  2015’ten beri E-twinning projeleri 
yapmaktadır. İngilizce Öğretmeni Damla SİNMAZ rehberli-
ğinde yapılan eTwinning Projeleri, İngilizce dersine olan ilgi-
yi arttırmış ve  dil becerilerine katkı sağlamıştır. 2017/2018 
eğitim öğretim yılında Kuzyaka Ortaokulu’nun  başvurduğu 
eTwinning Okulları Etiketi Ödülleri 10 Nisan 2018 tarihinde 
açıklanmıştır. Türkiye’den 179 okulun hak ettiği bu etiketi 
gerekli şartları yerine getirerek Kastamonu’dan ilk ve tek 
okul olarak Kuzyaka Ortaokulu kazanmıştır.

İki Devlet Bir Millet Projesi 

 İKİ DEVLET, BİR MİLLET - ‘Eğitimde Web 2.00 Araçları 
Kullanımı’ projesiyle Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel 
özellikleri web 2.00 araçlarıyla ön plana çıkarılmıştır. Okullar 
arasında iyi örnekleri paylaşılmaktadır. Eğitim, bilim, sanat, tarih, 
coğrafya, spor alanındaki güzel çalışmalar 2.00 araçlarını kulla-
narak iki ülke arasında paylaşılmaktadır.Ayrıca bu proje ile ülke-
mize ait tarihi ve kültürel özelliklerimiz         paylaşılmaktadır.Ül-
kemizin kurucuları, kültürel hazinelerimiz, türkülerimiz, maniler, 
yemeklerimiz proje ortağı ülkelerle paylaşılmış ve proje ortağı 
ülkeyle olan  ortak özelliklerimiz ortaya çıkarılmıştır.

Okumak Yaşamaktır Projesi

 Türkiye ile Fransa’nın ortaklaşa hazırladıkları 
“Okumak Yaşamaktır” E-Twinning projesi kapsamında 
kuruculuğunu Rize Çayeli İshak Bey İlkokulunun yaptığı 
16 ülke 81 ilin paydaş olarak katıldığı projeye Kastamo-
nu ilini temsilen Şehit Ramazan Akkaya YIBO, Teknoloji 
ve Tasarım öğretmeni Songül ÇANKAYA rehberliğinde 
,13 öğrencisiyle katılmıştır. Proje hazırlanırken her ilin 
doğal, tarihi ve kültürel iki mekanında kitap okuyan öğ-
renciler fotoğraflandı ve her okulun kendi oluşturduğu 
slogan videoya alındı. Ayrıca okul binasında 28/05/2018 
tarihinde her ilden ve 16 ülkeden gelen proje fotoğrafla-
rı sergilendi akabinde okul öğrencileri, öğretmenleri ve 
çalışanları bir ders saati kitap okuma etkinliği yapmış-
lardır. 



ETKİNLİKLER
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Abana Kodluyor
 Abana Atatürk Ortaokulu öğrencileri okulda açılan robotik kodla-
ma kulübü ile hafta sonlarını kodlama ile geçiriyor. Okulun kendi imkan-
ları ile Teknoloji tasarım öğretmeni Emre TURAN rehberliğinde  basit 
kodlama programı Scratch ile kodlama yaparak kurulumunu yaptıkları 
robotlara yön veriyorlar. Almış oldukları robotik eğitimi ile çizgi izleyen 
robot , engelden kaçan robot  ve tv kumandası ile kontrol edilebilen ro-
bot gibi çalışmaları başarı ile yapan öğrenciler, geleceği kodlama yo-
lunda ilerliyorlar. Bu çalışma ile yaratıcılıklarını ortaya koyan öğrenciler 
hafta sonlarını  daha etkin ve verimli geçirmiş oluyorlar. Çalışmaların 
geliştirilmesi ile robot yarışlarına katılmak hedefleniyor.

 F Klavye İhsan Yener 2018 Türkiye Şampiyonası Ve Dünya Şampiyonası’nda 
Abana İnönü Anadolu Lisesi’nden Derece

 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ya-
bancı dile ilgiyi artırmak ve F klavye kullanımı-
nı yaygınlaştırmak amacıyla 1887 yılından bu 
yana Stenografi, Daktilografi ve Bilgisayar ko-
nularında gelişmeleri teşvik amacıyla Kongreler 
ve Dünya Şampiyonaları organize etme faali-
yetlerini sürdüren Birleşmiş Milletlere bağlı bir 
federasyon olan INTERSTENO (Uluslararası 
Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu) tarafından 
düzenlenen yarışmada Abana İnönü Anadolu 
Lisesi 9. Sınıf öğrencilerinden Emre Sefa SA-
RIÇAM, 02.01.2018 – 20.01.2018 tarihleri ara-
sında düzenlenen F Klavye 16 farklı dilde yazı 
yazma Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2. si, 
ve 23.04.2018 -   09.05.2018 tarihleri arasında 
düzenlenen Dünya Şampiyonasında da Dünya 
4. sü olmuştur.
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Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu Öğrencilerinden   
Engelliler Haftası Etkinlikleri

 14 Mayıs Engelliler haftası etkinlikleri çer-
çevesinde, Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygula-
ma Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merke-
zi Okulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu etkinlik 
programı gerçekleştirildi.
    İlimiz Merkezindeki Özel Alt sınıfların ha-
zırladığı gösterilere Valimiz Sayın Yaşar KARA-
DENİZ, Belediye Başkanı Tahsin BABAŞ, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer KARAHASAN, 
İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz BAHÇACIOĞLU, 
İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Mer-
kezi, 23 Ağustos Ortaokulu, TOKİ İlkokulu, Reşit 
Çubukçuoğlu İlkokulu, Şehit Burak Kapucuoğlu 
İlkokulu öğrenci ve velileri katıldı.

2. Ulusal Robot Yarışması’nda Kastamonu MTAL Birinci Oldu

 Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğren-
cileri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için 
Sakarya’da özel olarak düzenlenen 2. Ulusal Robot Yarış-
masına katıldı. Çizgi izleyen robot, mini sumo ve serbest 
kategorilerde toplamda 6 robot ile katıldığı yarışmada; çizgi 
izleyen kategorisinde 1. ve 3., serbest kategoride ise 6 jüri 
üyesinin verdiği puanlarda 1. oldu.
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X. Ulusal Öğrenci Sempozyumuna Kastamonu’dan Katılım

 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen          “ Sosyal Bilimler 
Liseleri X. Ulusal Öğrenci Sempozyumu”  27-28 Ni-
san 2018 tarihlerinde Balıkesir Karesi İstanbulluoğlu 
Sosyal Bilimler Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleş-
ti. Sempozyumun bu yılki konusu “ Eğitim Yoluyla 
Toplumsal Değişimde Genç İradenin Rolü” olarak 
belirlendi. Sempozyuma Balıkesir Valisi Ersin YAZI-
CI, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf 
BÜYÜK, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Baş-
kanı Yaşar KOÇAK ve 72 Sosyal Bilimler Lisesi Okul 
Müdürü, danışman öğretmen ve öğrencileri katıldı.
 Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lise-
sinin Kastamonu’yu temsil ettiği sempozyumda Okul 
Müdürü İsa GÖKMEN ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğ-
retmeni Mehmet UYSAL rehberliğinde 9/B sınıfı öğ-
rencisi Furkan AYTAN “ Çağdaş Medeniyet Yolunda 
Milli Kültürün Muhafazası” başlıklı bildirisinin sunu-
munu yaptı. 

Tosya Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu 
Engelliler Haftası Sergi Açılışı Ve Kutlama Programı

 WWGTosya Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu 
tarafından, İlçe Kaymakamı Sayın Deniz Pişkin,Bele-
diye Başkan V.Sayın Süreyya YAĞMUR, İlçe Milli Eği-
tim Müdür V. Sayın Sevgi ALKAN, Okul Müdürü Recep 
KESİM, Okul Müdür Yardımcısı Mustafa PEHLİVAN, 
okul öğretmenleri , öğrenciler ve velilerin katılımıyla 
10/05/2018 Perşembe günü saat 10:30’da İlçe Müf-
tülük konferans salonunda Engelliler Haftasında özel 
eğitim öğrencilerinin farkındalığını artırmak amacıyla 
“Engelliler Haftası” ile ilgili Sergi Açılışı ve İlçe  Kutla-
ma Programı yapıldı.
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Mersedes Benz Ve Adana Temsa Otobüs Fabrikaları Teknik Gezisi

 Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Bölümü öğretmen ve 
öğrencileri,15-16-17-18 Mayıs 2018 tarihlerinde Aksaray Mersedes Benz ve Adana TEMSA 
Otobüs Fabrikalarına teknik gezi yaptılar.
 Öğrencilere firma tarihçesi, üretilen ürünler ve İş Güvenliği hakkında genel bilgilen-
dirme yapıldı. Daha sonra üretim hatları gezildi. Temsa Otobus Fabrikasinda Temsa-Asel-
san-Sabanci Üniversitesinin ortak geliştirdiği elektrikli otobüs çalışmaları ile ilgili bilgi sahibi 
olundu. %100 yerli Temsa Avenue şehiriçi otobüs ile 100 km menzile ulaştıklarını ve 7 daki-
kada tam şarj olduğunu , %60 yerli şehirlerarası otobüs ile de 350 km menzile ulaştıklarını 
öğrendiler.
 Ayrıca okul öğrencileri, Mercedes Benz Türk´ te ise robot teknolojisi ile yapılan kam-
yon üretimi ve Yeni Endüstri 4.0 ile ilgili olarak teknolojik makinaları fabrikada  canlı görme 
imkanı buldular.                   

Kastamonu MTAL FRC(First Robotics Competition)

 3600 takım ve yaklaşık 90bin lise öğrencisinin 
katıldığı, mühendislik, insan ilişkileri, bütçe planlama 
gibi konularda kendini geliştirdiği ve diğer takımlarla 
yarıştığı Dünya’nın en büyük robot yarışmalarından 
biri olan FRC (First Robotics Competition) için Kas-
tamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takım kur-
du. 
 Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu’dan Ankara’ya 
uzerinde cephanelerin olduğu kağnılarin geçtiği, sa-
vaşın seyrini değiştiren, zafere ulaştıran yolun adıdır 
“İstiklal Yolu”. Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi de mesleki eğitimde 149 senelik bir geçmişi 
olan okulun öğretmen, öğrencileri ve Şerife bacıla-
rın torunları olarak, mesleki eğitimde zafere ulaşmak 
için takımlarının ismini “İstiklal” koymuştur.
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Minik Ustalar Üretiyor

 Abana Atatürk ilk-ortaokulunda kurulan 
ahşap oyuncak atölyesinde öğrenciler kendi 
oyuncaklarını yapıyorlar. Okulda yapılan bu ça-
lışma ile öğrenciler günümüzün en büyük sorun-
larından olan teknoloji ve internet bağımlılığını 
azaltmak  , sağlığa zararlı plastik oyuncaklar-
dan uzak tutmak ve boş zamanlarını kaliteli  ge-
çirmeleri  amaçlanıyor.  Atölye çalışmaları ile  
yardımlaşma , paylaşma ve dayanışma duy-
guları pekiştirilen öğrencilerimiz Ahşap Oyun-
cak Ustası İsmail TURAN eşliğinde birbirinden 
güzel oyuncaklara imza atıyorlar. Hafta sonları 
yapılan çalışmalara öğrencilerimiz büyük ilgi ve 
istekle katılıyor. Çocuğun dünyası olan oyun ve 
oyuncakla buluştuğu atölyemizde yaklaşık 20 
öğrencimiz faydalanıyor. Öğrencilerimiz yaptık-
ları oyuncakları sergileyip satarak kendi harç-
lıklarını çıkarmaya başladılar bile. Yeni kurulan 
atölyenin geliştirilerek daha fazla öğrenciye hi-
tap etmesi hedefleniyor.

Bilim Sanat Merkezleri Festivali

 Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlü-
ğü tarafından her yıl Bakanlığımıza bağlı Bilim 
ve Sanat Merkezlerinin bir araya gelerek bilgi, 
ürün, eser, teknoloji, düşünce ve proje paylaş-
malarını sağlamak amacıyla festival düzenlen-
mektedir. 
 Bu yılki festival 16-20 Nisan 2018 tarihleri 
arasında Antalya ili Side ilçesi  Sueno Hotel’de  
düzenlenmiştir. Bilim ve Sanat Merkezleri Festi-
valine Kastamonu ilini temsilen bu yıl Kastamo-
nu BİLSEM olarak 2 öğretmen ve 8 öğrenci ile 
katılım sağlanmıştır. 
 Festivalde BİLROTEK, Edebiyat Seçkisi, 
Görsel Sanatlar Kataloğu, BİLSEM Korosu, bir 
yıl içinde yapılan faaliyetlerin sergilendiği Stant, 
Müzik koroları ve gösterileri, Görsel Sanatlar et-
kinlikleri, Fotoğrafçılık ve Gökyüzü Gözlemi şen-
liklerine katılım sağlanmıştır. 
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Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

 Devrekani  Yunus Emre İlkokulu 3/A Sınıfı öğren-
cileri Akşehir Belediye Başkanlığı’ nın, 2017-2018 eğitim 
öğretim yılında Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsa-
mında; Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak, 
tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 
düzenledikleri “Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Ya-
rışması” na  başvurmuşlardır. İlçe ve İl finallerini geçen 
öğrenciler 22 – 25 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olan 
bölge finallerine katılmaya hak kazanmıştır.

Farkında Mısınız Etkinliği 

 2 Nisan Otizm Farkındalık günü kapsamın-
da Abana Atatürk ilkokul/ortaokulu öğrenci , veli 
ve ilçe halkının katılımıyla “FARKIDA MISIN?” 
isimli etkinlik düzenledi. Yapılan etkinlik ile otiz-
min bir hastalık değil farkındalık olduğu okul öğ-
rencilerine , ilçe halkına fark ettirilmeye çalışıldı. 
Atatürk İlk-ortaokulu ve Ilgaz Özel Eğitim Merkezi 
işbirliği ile yapılan etkinlikte otizmin simgesi mavi 
renk kullanılarak geniş katılımlı bir yürüyüş ger-
çekleştirildi. Yürüyüş sonrası Abana Hasan Do-
ğan Meydanında öğrenci şiirleri ve şarkılarının 
söylenmesinin ardından “Otizmin Farkındayım “ 
anlamında gelen el baskı çalışması yapıldı. Et-
kinliğe katılan herkesin el baskısının tamamlan-
ması ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
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