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Gürsel Ekmekci
İl Milli Eğitim Müdürü

 Kıymetli 81 Çalıkuşu Tunceli Okurları,

  Yarım kalan hikayeler, eksik kalan hayatlar ve yitirdiklerimizin acısıyla ülkece zor bir zamandan geçiyoruz.

Hatırlayacağınız üzere 2021 yılının “Afet Yılı” olması, öğrenci ve öğretmenlerimizin can güvenliğinin her

şeyden önemli olduğu düşüncesi ile okullarımızda ve eklentilerinde güçlendirme çalışması başlatmıştık. Bu

süreçte birçok okulumuz ikili öğretime geçmişti. Can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha

gördüğümüz şu günlerde okullarımızda eğitim-öğretimin güvenli ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda yaptığımız ilk iş, yaşanan depremin ardından teknik ekipler

tarafından okullarımızda hasar tespit çalışmalarını yapmak oldu. Bu süreçte emek veren tüm yönetici

arkadaşlarıma ve personelimize teşekkür ediyorum. 

 Deprem nedeniyle ilimize gelen depremzede vatandaşlarımızın ve geleceğimizin teminatı kıymetli

öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gerek devletimizin imkanları gerekse hemşehrilerimizin gönüllü yardımlarıyla

karşılamak için canla başla çalışıyoruz. Ortak bir acı etrafında tek yürek olduğumuz bu zor zamanları el

birliğiyle atlatacağımızı ümit ediyorum.

  Yaşadığımız bu doğal afet nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza

acil şifalar geride kalan hemşerilerimize de sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.
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Ortak bir acı etrafında tek yürek
olduk bugünlerde



5

KÖY OKULLARIMIZ YAŞAM
MERKEZLERİNE DÖNÜŞÜYOR

Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından
kullanılmayan köy okulu binalarının aktif
hale getirilmesi amacıyla ''Köy Yaşam
Merkezi Projesi'' başlatılmıştır. Bu proje
ile köy okulu binaları, ihtiyaçlar
doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs
merkezi, kütüphane; matematik, doğa,
bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet
veren atölyelerle gençlik kampları gibi
eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı
alanlara dönüştürülmekte ve öğrencilerin
ve köy halkının hizmetine sunulmaktadır.
Okul binalarının aktif olarak eğitim
birimleri olarak kullanılması amacıyla
başlatılan köy yaşam merkezi projesi
kapsamında ilimizde 4 köyde köy yaşam
merkezi kurulmuştur. 4 köyde kurmuş
olduğumuz köy yaşam merkezleri köy
halkının hizmetine sunulmuştur. Halk
Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz
tarafından köy yaşam merkezlerinde saç
bakımı ve yapımı ile aile okulu kursları
açılmıştır. Açılan toplam 2 kurstan 30 kişi
faydalanmıştır.
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Burmageçit Köyü'nde açılan köy yaşam merkezinde saç bakımı ve yapımı kursuna katılmaktan dolayı mutlu
olduğunu söyleyen Özlem Kaşal, '' Bu kursa katılmak bana ve arkadaşlarıma iyi geliyor. Köyde
sosyalleşeceğimiz bir ortam yok. Kursa gelerek hem sosyalleşiyor hem de bizim için çok önemli olan
saçlarımıza uygulamalar yapıyoruz. Saçlarımızdaki değişim, bir araya gelmenin keyfi bizi rahatlatıyor. Evde
oturmaktansa bu kurslara gelmek bizi daha iyi hissettiriyor. Köyde bu tarz kursların açılmasını daha çok
istiyoruz.'' dedi.
 

İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci ilimizde açılan köy yaşam
merkezleri ile ilgili şunları söyledi: ''Bakanlığımız
tarafından başlatılan 'Köy Yaşam Merkezi Projesi' ile
7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize
hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde
yaptığımız çalışmalar neticesinde 4 köy okulumuzu köy
yaşam merkezine dönüştürdük. Şu ana kadar bu
merkezlerimizde aile okulu ile saç bakımı ve yapımı
kursları açtık. 30 köy sakinimiz bu kurslardan
faydalandı. İhtiyaçlar, talepler üzerine bu kursları
açmaya devam edeceğiz. Köy yaşam merkezlerimizi
vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için çok amaçlı
merkezler haline getirme hususunda özenle çalışıyoruz.
Devletimizin imkanları ile bu merkezleri daha da aktif
hale getireceğiz.''



Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü tarafından Türk
müziğinin gelecek nesillere aktarılması
amacıyla "Şarkılar Bizi Söyler Biz de
Şarkı Söyleriz" projesi başlatıldı.
Bununla beraber yine Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından
Türk Müziği eğitiminin yaygınlaşması
için tüm halk eğitimi merkezlerinde
"Türk Müziği Enstrümanları Eğitimi"
kursları ve "Türk Müziği Koro
Çalışması" kurslarının açılması
planlandı.
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ŞAKILAR BİZİ SÖYLER
BİZ DE ŞARKI SÖYLERİZ

"Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı
Söyleriz" Projesi kapsamında
Müdürlüğümüz Hayat Boyu Öğrenme
Şubesi tarafından 7 ilçemizde Türk
Sanat Müziği konserleri gerçekleştirildi.
İlçe halkının da katıldığı konserler Halk
Eğitimi Merkezlerimizde düzenlendi.
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Müdürlüğümüz Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Birimi tarafından 2021-2022 eğitim
öğretim yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
çerçevesinde 76 kurs düzenlendi. Düzenlenen
seminer ve kurslara yönetici, öğretmen ve
personelden oluşan bin 633 kişi katıldı. Seminer
ve kurslarda yüzde 92'lik önemli bir başarı oranı
yakalandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü
Gürsel Ekmekci, ''Katkı sunan, emek harcayan
ve katılım gösteren yönetici, öğretmen ve
personelimize teşekkür ederiz.” dedi.



 Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı 2019 yılı KA 202 stratejik ortaklıklar teklif çağrısı döneminde
Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde başvurusu yapılan ve yapılan bağımsız uzman değerlendirmeleri
sonunda hibelendirilmesine karar verilen koordinatörlüğünü yürüttüğümüz "New Vision of Construction:
Green Buildings" İnşaatta Yeni Vizyon: Yeşil Binalar adlı projemiz Türkiye Ulusal Ajansına 2019 yılı
içerisinde başvurusu yapılmış, teklif edilen 515 proje arasında bağımsız uzman değerlendirilmeleri
sonucunda hibelendirilmeye uygun görülen 36 projeden biriydi. Projemiz Tunceli için bir ilkti aynı zamanda
bütçe büyüklüğü bakımından kabul edilen 36 proje arasında 5. sıradaydı. Türkiye, İngiltere, İspanya,
Romanya olmak üzere 4 ülke ortaklığında yürüttüğümüz ve 3 yıl süren proje çalışmaları kapsamında Yeşil
Binalar konusunda Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında okutulmak üzere ders modülleri ve açık kaynak
kodlu IOS ve Android tabanlı uygulama geliştirildi.
 Enerji tasarrufu, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi, iyileştirilmiş çevre etiği üzerinde bakış açısını artırarak
gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya ve yaşanabilir bir çevre sağlamak vizyonu ile ortaya çıkan "Yeni
İnşaat Vizyonları: Yeşil Binalar" adlı projemiz yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi ile ilgilidir. Bu
proje ile amacımız uluslararası işbirlikleri ile mesleki eğitime katkıda bulunmaktı. Ortaya çıkan kitap ve
müfredat, AB ülkelerinde ortaklaşa kullanılabilecek ders kitapları sağlamaktadır.
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NEW VISION OF CONSTRUCTION:
GREEN BUILDINGS" İNŞAATTA YENİ
VİZYON: YEŞİL BİNALAR ADLI
PROJEMİZİN KİTABI YAYIMLANDI



 Hazırlanan ders kitapları ve e-
öğrenme materyalleri mesleki ve
teknik eğitim okullarımızdaki
öğrenci ve öğretmenlerin
yeterliliğini artıracaktır. Bu
kaynaklar sektör temsilcilerinin
gözetiminde hazırlandığından,
eğitim ve iş dünyasında da köprü
görevi görecek. Projenin
sonuçları, mesleki eğitimin
kalitesinin artırılmasına ve yeni iş
alanlarının yaratılmasına katkıda
bulunacaktır. Proje kapsamında,
inşaat alanında çalışan
yöneticiler yeşil bina teknolojisi
hakkında bilgi ve yetkinliklerini
artıracak ve inşaat teknolojisi
alanında eğitim gören yaklaşık
40.000 öğrenci yeşil bina
sistemleri hakkında
bilgilendirilecektir. AB ülkelerinde
inşaat sektörünün katkısı ile
oluşturulan yeni ders kitapları
endüstrinin ihtiyaçlarına göre
belirlendi.
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 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde Tunceli Öğretmenevinde yapmış
olduğumuz Açılış Toplantısı ile projeye başlamıştık. Yoğun ve verimli
geçen iki günlük proje toplantısına Proje ortağımız olan Milli Eğitim
Bakanlığı, İspanya Teknik Üniversitesi, Londra Greenwich Üniversitesi,
Romanya Casa Teleorman Eğitim Enstitüsü, Çevre Dostu Binalar
Derneği, EE İstanbul Proje Tasarım ve Yönetim Şirketi, Tunceli Namık
Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje temsilcileri katıldı.
İspanya, Romanya ve İngiltere ülkelerinde gerçekleştirilen toplantılar ve
ülkemizde yapılan proje tanıtım toplantılarının ardından projemiz 31
Ekim-1Kasım 2022 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesinde gerçekleştirilen Kapanış Toplantısı ile sonlandırıldı.
Çalışmaları başarıyla tamamlayan Müdürlüğümüz AR-GE Birimi
öğretmenlerimize teşekkür ediyor, proje kapsamında hazırlanan 3 adet
Yeşil Bina konularını içeren İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanan
kitap ve mobil uygulama programının ülkemiz ve Avrupa eğitimine
hayırlı olmasını diliyoruz.
Ayrıca projemiz 24 Ocak Uluslararası Eğitim Gününde Eğitimde
İnovasyon Derneği ve Microsoft iş birliğinde düzenlenen “Eğitimde
Sürdürülebilirlik Ödülleri” programında ülke çapında lise kategorisinde
ödül aldı.



Bakanlığımız, yaz okullarının ardından
bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de bilim,
sanat, matematik ve İngilizce olmak
üzere 4 alanda eğlenceli ve yenilikçi
öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz
Kış Okulları projesini hayata geçirdi.
Tunceli'de de uygulanan proje
çerçevesinde Hacı Bektaş Veli Bilim ve
Sanat Merkezimizde açılan robotik
kodlama ve akıl oyunları kursuna katılan
öğrenciler bir yandan öğrenirken arta
kalan zamanlarda da oyun atölyesinde
eğlenceli vakit geçiriyor.
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KIŞ OKULLARI PROJESİ

Kış Okulunda verilen kurslarla ilgili bilgi veren Bilgisayar Öğretmenimiz Savaş Tunçer, “Kış okulları
çerçevesinde Hacı Bektaş Veli Bilim Sanat Merkezi'nde robotik ve kodlama kursu açtık. Bu kursumuza 2.
sınıflar ve lise düzeyinde öğrencilerimiz dahil dışarıdan öğrencilerimiz de dahil olabilmektedir. Robotik kodlama
kursunun amacı 21. yüzyıl becerileri dediğimiz yenilikci düşünme, işbirliği ile çalışma, bireysel eğitim, teknoloji
çağıyla eğitim şeklinde değerleri öğrencimize vermektir. Robotik kodlama kursuna gelen öğrenciler, farklı
derslerde de performansını yükseltebiliyor. Çünkü eleştirel düşünce, yenilikci düşünmeyi de büyük ölçüde
etkilemektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin bu kurslara katılmasını tavsiye ediyorum” dedi.



Robotik kodlama kursuna katılan öğrencilerden Elif İrem Kasun “Biz burada robotik kodlamayı öğreniyoruz.
Bu tarz şeyler benim hoşuma gidiyor ve eğleniyorum. Daha çok ders gibi değil de boş zamanlarımda
yaptığım bir uğraş gibi geliyor. Bu tarz şeyleri seviyorum, sevdiğim için geldim.” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Berat Metin Demir ise “Robotik kodlamalara simülasyonlarla başladık. Sonra devreleri
kullandık. Sonra da mobil uygulamalar yapmaya başladık. Bu TÜBİTAK projelerinde bizlere çok yardımcı
oluyor. TÜBİTAK projelerinde bunları kullanarak ödüller alabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından, Eylül 2022
tarihi itibari ile 81 ilimize hamur işi atölyesi
kurulmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanımız
Mahmut Özer'in yönlendirme ve destekleriyle
İlimizde de Atatürk Mesleki Teknik Anadolu
Lisemizde yiyecek içecek bölümü
öğrencilerinin kullanması amacıyla hamur işi
atölyesi kuruldu. Komşu illerimizde meydana
gelen deprem nedeniyle atölyemizdeki ilk
üretime deprem bölgesinin acil ihtiyacı olan rol
ekmek üretimiyle başlandı. Dün gece saat
12.00 itibari ile üretime başlanarak bugün saat
11.00'de Tunceli Valiliğimiz koordinesinde
yardımların bulunduğu tıra 5000 ekmek, 500
adet battaniye yüklenerek depremden zarar
gören komşu ilimiz Adıyaman'a gönderildi.

TUNCELİ'DEN ADIYAMAN'A UZANAN
YARDIM ELİ
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 İlimizden gönderdiğimiz yardım paketleri ve ekmekler Valiliğimiz koordinasyonuyla gönderilip dağıtımı
yapılmaktadır. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de destekleriyle gıda, su, giyim ve temizlik
malzemelerinden oluşan yardım paketlerimizi yine Valiliğimiz koordinasyonuyla Adıyaman ilimize
gönderiyoruz. Hepimizi derinden üzen bu felaket günlerinin yaralarını daha çabuk sarmak için hayırsever
hemşehrilerimizden de yardımlarını bekliyoruz. Depremin yaralarının bir an önce sarılması için Tunceli ili
olarak her konuda herkesin yardımına ihtiyacımız var. Hamur işi atölyemizin ilk üretiminin deprem
bölgesindeki ihtiyaç sahibi dostlarımız, hemşehrilerimiz için yapılmış olması bizim için çok kıymetli ve
anlamlı. Velilerimizin de evlerinde ürettikleri poğaçalar; gıda, temizlik ve giyim malzemelerinden oluşan ve
öğrencilerimizin arkadaşlarına gönderdikleri yardım paketleri için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Herkesin hayrının Allah katında kabul olmasını diliyorum. Görünür görünmez bütün afetlerden ülkemizi,
memleketimizi korumasını Allah'tan niyaz ediyorum.
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Tunceli, depremden etkilenenler için
adeta tek yürek oldu. Bu çerçevede her
gün Adıyaman'a 20 bin ekmek gönderildi.
Tunceli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Yiyecek İçecek Bölümü tarafından
deprem sonrasında Adıyaman'a
gönderilmek üzere günlük 20 bin ekmek
üretildi. 4 vardiya halinde 24 saat
boyunca öğretmen, öğrenci, veli, yardımcı
hizmetler personeli ve gönüllü
vatandaşlar tarafından üretilen ekmekler
özenle paketlenerek depremden etkilenen
Adıyaman'a gönderiliyor. Depremin ilk
gününden itibaren kardeş şehir
Adıyaman'a yardım elinin uzatıldığını
belirten İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel
Ekmekci, "Meslek Lisesi fırınımızda okul
personeli ve gönüllü vatandaşlarımızın
katkılarıyla 24 saat boyunca çalışarak
ekmek üretilmektedir. 4 vardiya şeklinde
düzenlenen çalışma programı ile
Adıyaman'a gönderilmek üzere günlük 20
bin ekmek üretiyoruz. Emeği geçen
herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
dedi.

TUNCELİ DEPREMZEDELER 
İÇİN TEK YÜREK OLDU

https://www.sondakika.com/adiyaman-2/
https://www.sondakika.com/anadolu-lisesi/
https://www.sondakika.com/meslek-lisesi/
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OKULLARIMIZDA ÜCRETSİZ YEMEK
HİZMETİ BAŞLADI

20. Millî Eğitim Şûrası'nda "Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması" yönündeki
tavsiye kararı uyarınca Bakanlığımız tarafından eğitime erişimi artırmak için sosyal politikalarla öğrencilerin
desteklenmesi kapsamında bugünden itibaren 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verilmektedir. Bu
kapsamda ilimizde de anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz,
20 Şubat Pazartesi gününden itibaren ücretsiz yemek hizmetinden yararlanmaya başladılar.
 

 
Vali Yardımcımız Kemal Sefa Gökmenoğlu, İl Müdürümüz
Gürsel Ekmekci, Şube Müdürlerimiz Serhat Çiftçi ve Mehmet
Ateş, ücretsiz yemek uygulamasının başladığı okullarımızı
ziyaret ettiler. Yemek saatinde öğrencilerimize eşlik eden Vali
Yardımcımız ve il Müdürümüz, tüm okul çalışanlarına sağlıklı
ve hayırlı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu.
Ücretsiz yemek uygulamasının başladığı okullarımızda
'Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu'
çerçevesinde öğrencilerimize sorunsuz yemek hizmeti
verildiğinin altını çizen İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, bu
süreçte emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti.
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İL MÜDÜRÜMÜZ GÜRSEL EKMEKCİ’DEN 
 KYK YURDUNDA AÇILAN ANASINIFINA
ZİYARET
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Bakanımız Mahmut
Özer, Türkiye’nin normalleşmesinin hızlanması için eğitimi olabildiğince hızlandırmamız gerektiğinin altını
önemle çizmiştir. Bu kapsamda vermiş olduğu talimat gereği ilimizde depremzedelere hizmet veren Ehlibeyt
KYK Öğrenci Yurdunda depremzede ailelerin çocuklarına yönelik sınıf açılmıştır.
KYK yurdunda açılan sınıfı ziyaret eden İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, depremzede aileler ve çocukları ile
bir araya gelerek onlarla sohbet etti, çocuklarla oyun oynadı. Depremzede ailelerin ve çocuklarının yaralarını
sarmak için Müdürlük olarak yoğun çaba harcadıklarının altını çizen İl Müdürümüz şunları söyledi: 
 ‘’Depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için,
ülkemiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu
kapsamda tüm şube, okul/kurum müdürlerimiz,
öğretmenlerimiz, arama-kurtarma ekibimiz, rehber
öğretmenlerimiz, velilerimiz kısaca Tunceli Eğitim Ailesi
olarak sahadayız. Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in de
dediği gibi Türkiye’nin normalleşmesi için eğitimi
normalleştirmeye var gücümüzle devam ediyoruz.
İlimizde yurtlara yerleşen ailelerimizin çocukları için Sayın
Bakanımızın talimatı ile sınıf açtık. Çocuklarımızın
deprem sonrası normal yaşama başarılı bir şekilde uyum
sağlamalarına destek olmak amacıyla açtığımız bu sınıfta
onları çeşitli aktivitelerle buluşturuyoruz. Depremzede
çocuklarımızın birbirleri ile konuşarak, birlikte resim
yaparak, oyunlar oynayarak yaşadıkları bu süreci en
sağlıklı şekilde atlatacaklarına inanıyorum. Eğitimciler
olarak bizler burada tüm depremzede ve depremden
etkilenen çocuklarımız için en etkili ve verimli yöntemlerle
çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.’’ dedi.
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ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA
ÖĞRENCİLERİMİZ İTALYA'DA

 Müdürlüğümüz Erasmus+  Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyon Programı kapsamında; ilimizde 6
öğrencimiz İspanya Barselona'da uzun dönem staj eğitimi, 9 okul öncesi öğretmenimiz İtalya'da 2 hafta işbaşı
gözlem faaliyetini tamamladı. 1 öğretmenimiz mesleki gelişimin artırılmasına yönelik işbaşı eğitim için 45 gün
İtalya'da bulundu. 7 öğrencimiz, 4-24 Ekim tarihleri arasında Almanya Münih'te 20 günlük hasta bakımı
stajlarını tamamladılar. 6 lise öğretmenimiz iki hafta Hollanda Amsterdam'da işbaşı gözlem yaparak ilimize
döndüler. 
 Yine 6 lise öğretmenimiz 20 Kasım- 3 Aralık tarihlerinde
Romanya Bükreş’te işbaşı gözlem faaliyetini
gerçekleştirdiler. 7 lise öğrencimiz İtalya Milano'da
gözlem faaliyetini tamamladılar. Pertek ilçemizden de 6
öğrencimiz 2 öğretmenimizle birlikte Romanya'da gözlem
faaliyetini gerçekleştirmekteler. Mart ayı içerisinde de 7
öğrencimiz 2 refakatçi öğretmen eşliğinde bir haftalığına
İtalya Milano şehrine seyahat gerçekleştirecekler.
 Devletimizin sunduğu imkânlarla gerçekleştirilen bu
seyahatlerden elde edilen deneyimler, eğitim-öğretim
kalitemizi arttırmakta öğrenci ve öğretmenlerimizde dil
gelişiminden mesleki ve kariyer gelişimine kadar olumlu
gelişmelere vesile olmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz yurt
dışında staj yaptıkları işletmelerden iş teklifleri
almaktadır.
 5 yıl içerisinde toplamda ortalama 250 öğrenci ve
öğretmenimiz yurt dışı hareketliliklerine katılacaktır.
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