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Bilginin baş döndürücü hızla yayıldığı çağımızda, teknolojik gelişmeler insanı 

planlı yaşamaya zorlamaktadır. Bu noktada planlama günümüz dünyasında 

başarıda önemli rol alan bir hususiyeti arz etmektedir. 

Gelişmiş ülkelerin uzun yıllardır yaptığı gibi, kaynakların rasyonel bir şekilde 

kullanımı ülkemizde eğitim çalışmalarında stratejik yaklaşımı ve stratejik planlamayı 

gerekli kılmıştır. 

Avrupa ülkelerinde “Kamu Mali Yönetimi” çalışmaları içinde SGB birimi ve bu 

birimin çalışmaları üzerinde titizlikle durulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Bu nedenle Bakanlığımızın 2004 yılından itibaren yenilikçi çalışmalar kapsamında; 

kaynakların etkili ve verimli kullanılması esasları çerçevesindeki çalışmalarını SGB 

birimleri yürütmektedir. 

Başarıyı sağlamak için oluşturulan SGB birimlerinin planlamadaki payı son 

derece önemlidir. 

Bu bağlamda geniş bir paydaş kitlesine ve büyük bir çalışma sahasına sahip 

olan ilimizdeki SGB çalışmalarını e-bültenimizle sizlerle paylaşmaktan mutluluk 

duyuyorum. Bu bültenle birlikte SGB faaliyetlerimizin daha geniş kitlelere ulaşacağı 

umudunu taşıyorum.              
 

                                                                                      Dr. Muammer YILDIZ 
                                                                                      İl Milli Eğitim Müdürü 

YAYIN EKİBİ 
İçerik hazırlama ve tasarım: Abdullah TAŞKIRAN-Mehmet KUMCU 
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İstanbul Üniversitesi ile Eğitimde İşbirliği 
Protokolü İmzalandı. 
 
İstanbul Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında 06.07.2015 
tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında eğitimde işbirliği 
(Akademisyenler Okullarda) protokolü imzalandı. 

 
  

Protokolü İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü  adına Rektör Prof.Dr.Mahmut AK, İstanbul Milli Eğitim 

Müdürlüğü adına Milli Eğitim Müdürümüz  Dr. Muammer YILDIZ karşılıklı olarak imzaladılar. 

İmza töreninde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat ADALI,İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim 

Fakültesi Dekanı Prof.Dr.İrfan BAŞKURT,Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ergün YOLCU, Dekan 

yardımcıları Prof.Dr.Hülya ÇALIŞKAN,Yrd.Doç.Dr.Lütfü İLGAR ve akademik personel hazır bulundu. 

 

Eğitimde işbirliği (Akademisyenler Okullarda) protokolü kapsamında taraflar:Eğitim Öğretim,  Eğitim 

Yönetimi, Ders Dışı Etkinlikler ve Veli  Destek Çalışmaları olmak üzere dört temel alanda ( ihtiyaç 

üzerine belirlenecek diğer alanlarda) işbirliği içerisine girilecektir. 

İmza töreni sonrası taraflar yapılan işbirliği çerçevesinde  İstanbul iline daha değerli hizmetler sunmak 

adına önemli bir çalışma olduğunu ve bunun da heyecanı içerisinde olduklarını belirttiler. 

 

 

 

 

 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/istanbul-universitesi-ile-egitimde-isbirligi-protokolu-imzalandi/icerik/935
http://istanbul.meb.gov.tr/www/istanbul-universitesi-ile-egitimde-isbirligi-protokolu-imzalandi/icerik/935
http://istanbul.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_07/k_06162411_img_2653.jpg
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İstanbul MEM’den Üniversite Adaylarına Sesli 
Tercih Sürprizi. 
 
İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz  Dr. Muammer YILDIZ üniversite adaylarının 
akıllı telefonlarını kullanarak tercih kılavuzunu rahatlıkla süzebilecekleri mobil 
uygulamayı İstanbul Lisesinde basın mensuplarına tanıtarak kullanıma açtı. 

 

15.01.2015 tarihinde imzalanan ve 27.01.2015 tarihinde İstanbul Valiliği’nce 
onaylanan Eğitimde İşbirliği Protokülü çerçevesinde İstanbul MEM’in tercih platformu 
olan Üniversite Tercih Merkezi tarafından geliştirilen UTM Cep Tercih, üniversite 
tercih sürecini sıkıntılı bir süreç olmaktan çıkarıyor. 
UTM Cep Tercih’i kullananlar, evde, okulda, sokakta, otururken, yatarken, yürürken, 
seyahat ederken sadece konuşarak 25 bine yakın yükseköğretim programı arasından 
istedikleri özellikte olanları kolaylıkla süzebiliyorlar. 
Örnek vermek gerekirse, UTM Cep Tercih’te tuşa basıp “İstanbul ,İzmir, Manisa, 
Diyarbakır, Trabzon, Erzurum, İnşaat Mühendisliği” diyorsunuz ve 2015 Tercih 
Kılavuzu’nda bu kriterlere uyan 4 bölüm karşınıza geliyor. Her bölümün ayrı bir 
sayfada görüntülendiği uygulamada, bölümün 2015 kontenjanı, 2014 taban puanı, 
2014 taban başarı sırası, bulunduğu şehir, üniversite türü, geçen sene kaç kişi 
tarafından kaçıncı sırada tercih edildiği, doluluk oranı gibi detaylı bilgiler bulunuyor. 
Kullanıcıların ekranda bulunan tuşlara basarak üniversitenin internet sitesine 
ulaşmaları ya da santralini telefonla aramaları mümkün olabiliyor. 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr.Muammer  Yıldız, akıllı cep telefonlarına "Google Play 
Store"dan ücretsiz indirilebilen, "IOS" versiyonu da 10 gün içinde yayında olacak 
uygulamanın tercih yapmakta zorlanan üniversite adaylarına büyük kolaylık getirdiğini 
söyledi. 
Adayların uygulamayla girmek istedikleri bölümleri görüntüleyebilecekleri, 2004 taban 
puanı, taban başarı sırası, geçen yıl kaç kişi tarafından kaçıncı sırada tercih edildiği, 
doluluk oranı, üniversitenin telefon numarası gibi detaylı bilgilere ulaşabileceklerini 
dile getiren Yıldız, "Temel amacımız, çocuklarımızın doğru, bilinçli tercih yapmaları. 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/istanbul-memden-universite-adaylarina-sesli-tercih-surprizi/icerik/932
http://istanbul.meb.gov.tr/www/istanbul-memden-universite-adaylarina-sesli-tercih-surprizi/icerik/932
http://istanbul.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_07/k_01151115_img_2572.jpg


 

 
6 

Bu açıdan da bu uygulamayı çok önemli buluyoruz" diye konuştu. 
       
Uygulamanın sesle de yönlendirilme imkanının bulunduğunu aktaran Yıldız, 
öğrenciler ve rehber öğretmenlerin uygulamayı rahatlıkla kullanabileceğini ifade 
etti.Uygulamanın ücretsiz şekilde indirilebildiğini belirterek, protokol çerçevesinde 
kendilerine katkı sağlayan Nişantaşı Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti. 
                    

Uygulamaya Google Play’de “Cep Tercih” araması ile ulaşabilirsiniz. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redrabbitapp.utmproject 
  
Google Play’deki Açıklama: 
“Üniversite tercihi yapmak, üniversiteler hakkında bilgi almak hiç bu kadar kolay 
olmamıştı. 
Tuşa basın, konuşarak sorunuzu sorun. 
UTM Cep Tercih konuştuklarınızı anlasın, söylediğiniz özelliklerdeki üniversiteleri ve 
bölümleri hemen karşınıza çıkarsın. 
Üniversiteleri, fakülteleri, bölümleri, puan türlerini, bursluluk oranını, şehirleri, 
üniversite türlerini (devlet, vakıf, kıbrıs) konuşarak süzdürebilirsiniz 
Ekrana gelen bölümleri sağa sola kaydırarak değiştirebilir, dilediğiniz bölümü favori 
listenize ekleyebilirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redrabbitapp.utmproject
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Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi Ödülleri 
Verildi. 

“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” Ödülleri İstanbul Lisesi’nde yapılan bir 

törenle İl Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ tarafından sahiplerine verildi. 

   

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I programından 

finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu, kısa adı ile “Öğrenciler AB’yi 

Öğreniyor Projesi” 25 Aralık 2014 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

sorumluluğunda uygulanmaya başlanmıştır. Proje, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin AB 

konusundaki farkındalıklarını etkin eğitsel tedbirler yolu ile artırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda  

Türkiye genelinde düzenlenen  bilgi , kısa Öykü, resim ve slogan dallarında yapılan yarışmalarda 

İstanbul genelinde  dereceye giren öğrencilere ödülleri İl müdürümüz Dr. Muammer Yıldız  tarafından 

takdim edildi. Yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrenciler birincilik ödülü olarak dizüstü 

bilgisayar, ikincilik ödülü olarak bisiklet ve üçüncülük ödülü olarak satranç takımı almaya hak 

kazandılar. 

Yarışmada; 

Pendik - ALPARSLAN ANADOLU LİSESİ Bilgi yarışması birincisi 

Gaziosmanpaşa- GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ  Bilgi yarışması İkincisi 

Ümraniye - ÜMRANİYE ANADOLU LİSESİ- Bilgi yarışması Üçüncüsü  oldu. 

 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/ogrenciler-abyi-ogreniyor-projesi-odulleri-verildi/icerik/929
http://istanbul.meb.gov.tr/www/ogrenciler-abyi-ogreniyor-projesi-odulleri-verildi/icerik/929
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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü İftarda Buluştu. 
 
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve çalışanları, Milli Eğitim Müdürümüz 

Dr. Muammer YILDIZ’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen geleneksel iftar 

yemeğinde bir araya geldi.  

 

 

Beykoz Sabancı Öğretmenevinde 19 Haziran 2015 Cuma günü Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer 

Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel iftar yemeğine kurum bünyesinde görev yapan tüm 

yöneticiler ve çalışanların yanı sıra MediaSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet SABANCI olmak üzere 

çok sayıda davetli katıldı. 

İftar yemeğinden önce tüm davetlilerin masalarını tek tek dolaşan Milli Eğitim Müdürümüz Dr. 

Muammer YILDIZ, çalışanlara hoş geldiniz diyerek sohbet etti. İftar yemeğinden sonra da kısa bir 

teşekkür konuşması yapan Yıldız, Ramazan’ın manevi atmosferinin yoğun olarak yaşandığı 

bugünlerde iftar yemeğinin kurum çalışanları arasında oluşan aile ortamını perçinlediğini belirterek, 

“Bugün bu güzelliği hep birlikte paylaştık. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 

Ayrıca geleneksel hale gelen iftarımıza teşrif eden Sabancı ailesinin değerli üyesi Sayın Demet 

 Sabancı’ya da teşekkür etmek istiyorum dedi. 

 İftar yemeğinden sonra davetlilerle bir araya Muammer Yıldız, çalışanlarla sohbet ederek fotoğraf 

çektirdi. Boğaz’ın eşsiz güzelliğinde yenilen iftar yemeğinde davetliler semazen gösterisi ve 

tasavvuf müziği eşliğinde hoşça vakit geçirdiler. 

 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/istanbul-milli-egitim-mudurlugu-iftarda-bulustu/icerik/926
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eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi 
Sertifikaları Sahiplerine Verildi. 
İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlere 2014 yılında 

gerçekleştirdikleri eTwinning projelerindeki başarılarından dolayı hak kazandıkları 

Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikaları İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Dr. 

Muammer Yıldız tarafından 17 Haziran 2015 Çarşamba günü İstanbul Lisesi toplantı 

salonunda yapılan  bir törenle teslim edildi. 

 

Türkiye, 22 Şubat 2009 tarihinde eTwinning faaliyetinin üyesi haline gelmiştir. eTwinning Türkiye 

faaliyetleri, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Destek 

Servisi ekibi tarafından yürütülür. Etwinning faaliyetleri Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim 

teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim 

yöntem ve tekniklerinin Avrupa’da öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrenci ve 

öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin artırılması amaçlarını taşır. 

eTwinning kapsamında gerçekleştirilen projelerin kaliteleri ulusal çapta Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa 

çapında ise Avrupa Kalite Etiketi ile değerlendirilir. 2014 yılı içerisinde eTwinning faaliyeti kapsamında 

ülke çapında öğretmenlerimiz toplam 2.040 proje gerçekleştirmiş, bu projelerden 158’i Ulusal Kalite 

Etiketi almaya hak kazanmıştır. Ayrıca Ulusal Kalite Etiketi alan 158 projeden 90’ı Avrupa Kalite Etiketi 

almaya hak kazanarak Avrupa çapında takdir görmüştür.   

Ödüle layık görülen öğretmenlerin İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer Yıldız ile toplu hatıra 

fotoğrafı çektirmesiyle tören sona erdi. 

 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/etwinning-ulusal-ve-avrupa-kalite-etiketi-sertifikalari-sahiplerine-verildi/icerik/925
http://istanbul.meb.gov.tr/www/etwinning-ulusal-ve-avrupa-kalite-etiketi-sertifikalari-sahiplerine-verildi/icerik/925
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Okullarda Enerji Verimliliği Ödül Töreni Yapıldı. 

"Okullarda Enerji Verimliliği Projesi Protokolü’’ 2015 yılı ödül töreni 17. 06. 2015 günü 

Adile Sultan Sarayı´nda gerçekleşti.  

   

Törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, VIKO CEO su Nusret KANDEMİR, İl 

Milli Eğitim Strateji Bölümü  Şube Müdürü Murat ADALI, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, 

Okul Müdürleri, Projeden sorumlu öğretmenler ve Projelerde yer alan öğrenciler hazır bulundu 

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, bu projenin sosyal sorumluluk 

projeleri içinde en iyi projelerimizden biri olduğunu, bu projeyi önemsediğini, bu proje ile tasarruf 

konusunda öğrencilerimizin ve velilerimizin bilinçlendiğini, öğrencilerde bir farkındalık oluştuğunu 

belirterek, projenin sürdürülmesinde katkı sunan herkese teşekkür etti.  

 

Yapılan konuşmaların ardından sonuçlar açıklandı ve  ödül törenine geçildi.  

Yarışmanın 1. si olan Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulu 5000 tl Para ödülü kazandı. 

2. Olan Esenler Ressam Şevket Dağ İlkokulu 3000 tl Para ödülü kazandı.  

3. Olan  Maltepe Atatürk İlkokulu 2000 tl Para ödülü kazandı.  

4. Olan Tuzla Tapduk Emre  İlkokulu Mansiyon Ödülü  

5. Olan  Ataşehir Cemile Besler İlkokulu Jüri özel ödülüne layık görüldü. 

Karşılıklı plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. 

 

 

 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/okullarda-enerji-verimliligi-odul-toreni-yapildi/icerik/922
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İstanbul 1.Öğrenme Şenliği Başladı. 
 
1. İstanbul Öğrenme Şenliği  İlimizdeki 76 yaygın eğitim kurumunun yapmış olduğu 

mesleki, teknik,  kişisel, gelişim, sosyal-kültürel ve okuma yazma kurslarının vatandaşlara 

tanıtılması amacıyla 10 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 10:00’da Sultanahmet 

Meydanında başladı. 

 

İstanbul 1. Öğrenme Şenliği, İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaygın eğitim kurumlarının 

katılımıyla 10 Haziran’da Sultanahmet Meydanı’nda  görkemli bir açılış töreniyle başladı. Sultanahmet 

Meydanı’nda  gerçekleştirilen  törene İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN, Vali Yardımcısı Yusuf Ziya 

KARACAEV, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler 

Daire Başkanı Uğur ERGİN, İl Jandarma Komutanı Sayın Kurmay Albay Gürcan SERCAN, İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, İlçe Kaymakamları, Müdürlüğümüz Müdür 

Yardımcıları/Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile yapıldı. 

 

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ “ İlimiz Milli Eğitim 

faaliyetleri içerisinde yaygın eğitimin  büyük bir yeri ve önemi vardır. Yediden yetmişe eğitim ilkesine 

göre hareket eden  hayat boyu öğrenme merkezlerimizde, iyi vatandaş ve nitelikli insan gücü 

yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda merkezlerimizde tüm vatandaşlarımıza 

hiçbir yaş sınırlaması olmaksızın; mesleki-teknik, sosyal-kültürel ve okuma-yazma kursları açılarak 

bilgi ve beceri kazanma imkanı sağlanmakta ve  meslek kursları ile işgücü piyasasına nitelikli ve 

kalifiye insan gücü yetiştirilerek iş hayatına kazandırılmaktadır.” dedi. 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire 

Başkanı Sayın Uğur ERGİN "Biliyoruz ki hayat boyu öğrenme etkinlikleri; bireylerin gelişiminin 

güçlenmesini, yeteneklerinin  gün yüzüne çıkmasını  ve  günlük hayatın rutininden ayrılarak farklı 

alanlarda uğraşı  edinmesini sağlamaktadır. Bu nedenle öğrenmeye erişimi arttırmak ve öğrenen 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/istanbul-1ogrenme-senligi-basladi/icerik/916
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bireyden, öğrenen topluma dönüşümü sağlamak için medeniyetin beşiği İstanbul’umuzda ilk kez 

gerçekleştirilen “öğrenme şenliğinde” emeği geçen  yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerleri  

tebrik eder,  “öğrenme şenliğinin” İstanbul’umuza  hayırlı uğurlu olmasını dilerim dedi. 

 

İstanbul Valisi  Vasip ŞAHİN "Aslında hayat öğrenmenin ta kendisidir. İnsan yaşadığı müddetçe 

öğrenme ameliyesine devam eder. Ama önemli olan bu eğitim ameliyesinin ne kadar sistematize 

edilebildiğidir. Eğer siz öğrenme faaliyetinizi belli modele bağlayabilmişseniz orada sürdürülebilir bir 

başarıyı yakalıyorsunuz. Biz bu durumu örgün eğitim dışında kalmış, yaygın eğitimin muhatabı olan 

öğrenme çağı dışındaki ve üstündeki nesnel gruba yaygınlaştırarak yaygın eğitimi sağlayacağız. 

Bunun için de, halk eğitim merkezleri ve diğer yaygın eğitim kurumları gayretlerine canla ve başla 

devam etmektedir” diye konuştu. 

 

Yapılan açılış konuşmalarının ardından  Valimiz  Vasip Şahin, Vali Yardımcısı  Yusuf Ziya 

KARACAEV, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler 

Daire Başkanı  Uğur ERGİN, İl Jandarma Komutanı Sayın Kurmay Albay Gürcan SERCAN, İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Sayın   Dr.Muammer YILDIZ  açılış kurdelasını keserek, Öğrenme Şenliği için 

Sultanahmet Meydanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantlarda öğrenme 

etkinlikleri  atölyelerini  dolaştılar. 

 

Açılış programı,  “Dünya’nın En Büyük Ayran Bardağı” olarak tasarlanan, tek seferde 6 ton ayran 

yaparak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefleyen ve gazlı içecekler yerine sağlıklı içecek olan 

ayranın yapımı etkinliğinin açılışının yapılmasıyla sona erdi. 

 

Öğrenme Şenliği, 14 Haziran akşamına kadar devam etti. 
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“Evlerde Enerji Verimliliğini Resmeden Enerji 
Çocuklar” Ödüllerini Aldı. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Enerji Verimliliği Derneğinin 

15/06/2014 günü imzaladıkları protokol gereğiİstanbul ilimizin 39 ilçesinde belirlenen 

39 pilot okulumuzda yürütülen proje kapsamında düzenlenen Evlerde Enerji Verimliliği 

resim yarışması ödül töreni Enerji Verimliliği Derneği merkezinde gerçekleştirildi. 

 

 

Proje kapsamında Enerji Çocuk Tiyatro Etkinliği, Enerji Çocuk Resim Yarışması, Enerji Çocuk Kulüp 

Başkanları ve İl Koordinatörleri ile İstanbul ilimizde toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje 

kapsamında okullarımızda kurulan Enerji Verimliliği Kulüplerine gönderilen materyaller aracılığıyla 

enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve mevcut enerji kaynaklarını tasarruflu kullanma 

bilinciyle ilgili eğitimler verildi. 

  

Proje kapsamında çocuklarımıza enerji verimliliğini eğlendirerek anlatan ‘’Enerji Çocuk Naz ve 

Arkadaşları ‘’ isimli oyun 20-21 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gösterime sunulmuştur. 20 Nisan 2015 

günü saat 10.00 da Kağıthane Belediyesi Gültepe Hizmet Binası Tiyatro salonunda ve 21 Nisan 2015 

günü saat 10.00 da Beykoz Belediyesi Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezinde İstanbul’daki 

öğrencilerimiz ile buluşmuştur. 

  

Enerji Çocuk projesi kapsamında düzenlenenEvlerde Enerji Verimliliği konulu resim yarışması ödül 

törenine İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, Enerji Verimliliği Derneği Başkanı İbrahim 

ÇAĞLAR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Timur TUĞRAL, Enerji Verimliliği 

Derneği Başkan Vekili Adnan Ersoy ULUBAŞ, Tedaş Genel Müdürü Mükremin ÇEPNİ, Enerji 

Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza ARSLAN,  Enerji Verimliliği Derneği Genel Sekreteri 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/evlerde-enerji-verimliligini-resmeden-enerji-cocuklar-odullerini-aldi/icerik/914
http://istanbul.meb.gov.tr/www/evlerde-enerji-verimliligini-resmeden-enerji-cocuklar-odullerini-aldi/icerik/914
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Yeşim BEYLA, Enerji Verimliliği Derneği İstanbul Şube Başkanı Rasim MAZLUM, Enerji Verimliliği 

Derneği Şubeler Sorumlusu İhsan Sabri ÖKSÜZ, İl Mem ARGE Birimi üyeleri, yarışmada dereceye 

giren öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri ve veliler katıldı. 

  

Enerji Çocuk projesinin ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ; 

‘’Bugün burada Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Enerji Verimliliği Derneği 

arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen Evlerde Enerji Verimliliği konulu resim 

yarışmasının ödül töreni için toplanmış bulunuyoruz. Projelerimizin her aşaması güzel fakat benim 

şahsi görüşüm projenin başlangıç aşamasında yaşanan heyecan ve proje sonuçlanırken başarmanın 

verdiği huzur, mutluluk çok daha güzel. Hele içinde üreten, öğrendiğini ürüne dönüştüren 

çocuklarımıza ödül vermek varsa daha da güzel. Proje kapsamında yapılan etkinliklerin hepsi 

birbirinden değerli ve önemli. Zaten içinde samimiyet olan, emek olan, çocuklarımızın mutluluğunu 

amaçlayan ve geleceğine değer katma hedefi olan her proje bizim için değerlidir. Ben hemen hemen 

her konuşmamda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak aynı şeyi söylüyorum amacı ülkemizin 

geleceğine katkı, çocuklarımıza yeni değer kazandırma, mevcut bilgi ve becerilerini daha ileri götürme 

olan her projeye, her kuruma, kuruluşa, derneğe kapımız sonuna kadar açık. 

  

Bugün dünya üzerinde meydana gelen savaşların çoğunun gerekçesi başka sebep görünse de asıl 

savaş sebebi yer altı zenginlikleri, su ve enerji kaynaklarının paylaşılamamasıdır. Ülkemiz yenilenebilir 

enerji kaynakları açısından olsun, yer altı kaynaklarımız açısından olsun, doğal kaynaklar yani 

tükenebilir kaynaklar açısından olsun zengin bir ülke. Fakat bu kaynakları doğru kullanma, yerinde 

kullanma, tasarruflu kullanma bilinci kazanabilirsek bu zenginliğimizi devam ettirebiliriz. İşte bu proje 

sayesinde bu bilinci, bu bilgi ve becerileri kazandığınıza ve hayatınızın geriye kalanında bu bilgileri 

kullanacağınıza, ailenizi, çevrenizi de bu konularda bilinçlendireceğinize inanıyorum. Bugün dünya 

üzerinde güçlü olarak adlandırdığımız ülkelere baktığımızda alternatif enerji kaynaklarını, yenilenebilir 

enerji kaynaklarını kullandığını, yer altı kaynakları konusunda bilinçli tüketim ve tasarruf yaptıklarını 

görüyoruz. Geleceğe emin adımlarla yürüyen ülkemizin de buna ihtiyacı var ve proje kapsamında 

yapılan etkinliklerle bu bilinci kazanan sevgili çocuklarımız bu amaç doğrultusunda ilerlememizi 

sağlayacak, ülkemizin gücüne güç katacaklar. 

  

Bugün burada ödül almaya hak kazanan her çocuğumuz bizim gözümüzde birincidir. Çünkü bu 

resimleröğrendiği bilgileri özümseyen, bu bilgileri gözlemledikleriyle ürüne dönüştüren çocuklarımızın 

emeğini, çabasını gösteriyor. Bizlere de bu emeği, çabayı desteklemek, taçlandırmak düşüyor. 

  

Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak enerji verimliliği konusunda daha önce okul müdürlerimize yönelik 

bir etkinlik gerçekleştirdik. Çünkü okul idarecilerinin konuya vakıf olmaları ve sahiplenmeleri okulda 

yapılacak çalışmaları doğrudan etkiler. 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın imzaladığı, gerekse bizlerin il 

çapında yaptığımız proje protokollerinin gereğini yerine getirmek ve hemen hemen her projede 

Türkiye’nin lokomotifi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tabi bu başarımız öğrenci sayımızın fazlalığı, 

ilçelerimizin çokluğu ile ilişkilendirilebilir. Fakat sayısal olarak istediğiniz kadar çok olun inanmayınca 

olmaz. Bizler bunun en iyi örneğini millet olarak Çanakkale’de yedi cihana karşı bir destan yazarak tüm 

dünyaya gösterdik. Onun için projeyi sahiplenmek, destek vermek, proje kapsamında öğrencilerimizi 

etkin kılmak başarımızın asıl sebebi diye düşünüyorum. Bunun içinde okullarımızda geleceğimiz daha 

aydınlık olsun diye çırpınan değerli öğretmenlerime, okul idarecilerime, İlçe Milli Eğitim yöneticilerime 

ve İl Milli Eğitimde beraber çalıştığım ekibime teşekkür etmek istiyorum. 
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 Enerji Çocuk Projesinde çocuklarımıza bu imkanı sağlayan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Enerji 

Verimliliği Derneği Başkanı İbrahim ÇAĞLAR’a onun nezdinde derneğimizin tüm gönüllülerine, Temel 

Eğitim Şube Müdürüm Timur TUĞRAL ve ekibine, öğrencilerimize her zaman olduğu gibi bu 

projemizde de önderlik eden öğretmenlerime, okul idarecilerime ve bu güzel ortamda bizlerin bir araya 

gelmesine vesile olan sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi. 

  

Enerji Çocuk projesinin ödül töreninde konuşan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı İbrahim ÇAĞLAR; 

‘’Öğrencilerimizin proje kapsamında ortaya çıkardıkları eserleri çok beğendim. Oldukça güzel 

çalışmalar ortaya koymuşlar. Bilginin yanında hayal gücü de olunca böyle güzel çalışmalar ortaya 

çıkıyor. Çocuklarımıza verdiğimiz bu küçük ödüller belki verdikleri emeğin tam karşılığı değil ama 

teşvik etme, cesaretlendirme açısından ödüllendirmenin önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. 

Çünkü iltifat marifete tabidir. İstanbul konumu ve nüfusu itibariyle potansiyeli olan bir ilimiz. Bu noktada 

projemizin ilimiz genelinde tüm okullarımızda yayınlaştırılabileceğini düşünüyorum. Ayrıca bu proje 

haricinde çocukların enerji kaynaklarının kullanımını ve alternatif enerji kaynaklarının tanıtılmasını 

amaçlayan bir merkezin kurularak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla çocuklarımızı bu merkezde 

misafir edeceğimiz bir çalışma yapılabilir diye düşünüyorum. 

Enerji Çocuk Projemizin çocuklarımıza ulaştırılmasına vesile olan başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. 

Muammer YILDIZ’a, Temel Eğitim Şube Müdürümüz Timur TUĞRAL ve ekibine, Enerji Verimliliği 

Derneğimizin yöneticilerine, çalışanlarına, eğitim camiasının değerli çalışanlarına ve bizleri bir araya 

getiren, projemizin asıl başarısını sağlayan sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi. 

  

Proje kapsamında düzenlenen resim yarışmasında İstanbul ilimizde dereceye giren öğrencilerimiz 

aşağıda belirtilmiştir. 

  

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Enerji Çocuk projesi kapsamında düzenlenen Evlerde Enerji 

Verimliliği konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okullarımızı 

tebrik ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
16 

“Temiz Sınıf, Sağlıklı Gelecek Projesi” konferansı 
yapıldı. 

TOGEMDER tarafından başlatılan ‘Temiz Sınıf, Sağlıklı Gelecek Projesi’nin konferansı 

Üsküdar Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programla yapıldı. 

 

TOGEM -DER başkanlığında Üsküdar’da bulunan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen konferansa, 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer Yıldız, TOGEM-DER başkanı Saadet Gülbaran, 

Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Bıyık ,İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü Şube Müdürü Murat Adalı’nın yanısıra çok sayıda davetli katıldı. 

 15 Eylül 2014 tarihinde başlayan ve 9 ay sürmesi hedeflenen proje kapsamında anaokullarında 

hijyenik ortam sağlanması, ardından hijyen koşullarındaki artışın okullarda ne denli etkili olduğunun 

takip edilmesi sonucunda ortaya rol model sınıflardan 1 tane İstanbul’da, bir tane de Siirt’te olmak 

üzere iki örnek sınıf yapılması hedeflenmiştir. 

Proje kapsamında hijyen standartlarındaki artış ile çocukların hastalık seviyelerinin düşürülmesi 

amaçlanıyor. 

 Proje kapsamında İstanbul’da 10 İlçede birer anasıfında çocukların ellerinden, oyuncaklarından, kapı 

kollarından, sandalye, klozet, masa ve musluklardan örnekler alındı. Eğitim öncesi ve sonrasında 

gerçekleştirilen analiz çalışmalarında Avrupa Eğitim Vakfı destek vermiştir. İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü projeye iştirakçi olarak katkı sağlamıştır. Proje Strateji Geliştirme Bölümü 

koordinatörlüğünde yürütülmüştür. 

Konferansta konuşan  İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer Yıldız: 

‘’Projeyi çok önemsiyorum diyerek   projeye iştirakçi olarak destek verdikleri için mutlu olduğunu 

belirtti”, okullardaki hijyen konusunda eksiklerin olduğunun farkındayız ancak bu konuda okulları 

suçlamak doğru olmaz, problem okullarımızda yeterli sayıda hizmetli personel bulunmamasından 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/temiz-sinif-saglikli-gelecek-projesi-konferansi-yapildi/icerik/913
http://istanbul.meb.gov.tr/www/temiz-sinif-saglikli-gelecek-projesi-konferansi-yapildi/icerik/913
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kaynaklanmaktadır dedi. Konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ancak yeterli olmadığını da ifade etti. 

Personel sorunun yanı sıra diğer bir problemde Hijyen Kültürünün yerleştirilmesi  ile ilgilidir. İstanbul 

çok göç alan şehirlerden biri olduğu için okullarımızda hijyen kültürünü oluşturmasında güçlüklerle 

karşılaşmaktayız dedi.’’ 

Başbakan ve cumhurbaşkanımızın eşlerinin projeyle ilgilendiklerini hatırlatarak konu ile ilgili 

çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi. 

Konferansa katılan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Soysal tarafından çocuk hastalıkları ve enfeksiyonlar hakkında bilgiler 

verilmesiyle konferans sona erdi. 
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İstanbul İmam Hatip Liseleri Bilim, Kültür ve 
Sanat Günleri Finali Yapıldı.  

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Ensar Vakfı, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İlim 

Yayma Vakfı, TÜRGEV ve Değerler Eğitimi Merkezi işbirliğinde bu yıl ilki 

gerçekleştirilen İstanbul’daki Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokullarının 

yoğun ilgi gösterdiği İstanbul İmam Hatip Liseleri 1. Bilim, Kültür ve Sanat Günleri, 2 

Haziran Salı günü saat 15.00’te gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire 

Başkanlığı Daire Başkanı Abdülhalik BAŞ, İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, ve protokol 

mensuplarının katıldığı, Üsküdar Ali Fuat Başgil İHO’nun folklor, Başakşehir Celalettin Ökten AİHL’nin 

mehter gösterilerinin yer aldığı açılış töreniyle başlayan İstanbul İmam Hatip Liseleri 1. Bilim, Kültür ve 

Sanat Günleri’nde "bilim ve teknoloji, kısa film, fotoğraf, resim, karikatür, afiş, hat, ebru, tezhip, hat" 

yarışmalarına katılan ve derece alan eserlerin sergisi; okulların tasavvuf musikisi, tiyatro, mehter, ney 

ve folklor sunumları ile coşkulu geçen programların yanı sıra Anadolu imam hatip liselerinin tanıtım 

stantları da ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. 

Ödül töreni öncesi Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdülhalik Baş, 

İl Milli Eğitim Müdürümüz  Dr. Muammer YILDIZ ve Din Öğretimi Bölümü İl Milli Eğitim Müdür 

yardımcısı Mustafa USLU, okul stantlarını gezerek öğrenci ve öğretmenlerden çalışmaları hakkında 

bilgiler alıp hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

Ödül töreni… 

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda ödül almaya hak 

kazanan öğrenciler ödüllerini, öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmenler ve idarecileri plaketlerini 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdülhalik Baş, İl Milli Eğitim 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/istanbul-imam-hatip-liseleri-bilim-kultur-ve-sanat-gunleri-finali-yapildi/icerik/909
http://istanbul.meb.gov.tr/www/istanbul-imam-hatip-liseleri-bilim-kultur-ve-sanat-gunleri-finali-yapildi/icerik/909
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Müdürümüz Dr. Muammer Yıldız, ÖNDER Genel Başkanı Yard. Doç. Dr. Hüseyin Korkut, Ensar Vakfı 

Genel Müdürü Hüseyin Kader, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Halit Bekiroğlu, İlim Yayma Cemiyeti 

Genel Müdürü Mesut Tan, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Mustafa Uslu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümü Yarışma Koordinatörü Abdulkadir 

Işık, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, 

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Halil Yücel 

ve Murat Adalı ve Hat Yarışması Jüri Başkanı Faruk Eratlı’nın elinden aldılar. Ünlü hat sanatçısı 

Hasan Çelebi’nin de katıldığı ödül töreninde yapmış olduğu konuşma salondakiler tarafından büyük bir 

dikkatle ve ilgiyle dinlenerek yoğun alkışlarla desteklendi. Ödül törenine öğrenciler, veliler, öğretmenler 

ve okul müdürleri de katıldı. Program Güngören Sultan Alparslan AİHL’nin mehter gösterisi ile sona 

erdi. 
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Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Bilgilendirme 
ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı. 

 

İstanbul’da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürlerine 

ve İlçelerdeki Mesleki Teknik Eğitimden sorumlu Şube Müdürlerine yönelik 

bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı 02.06.2015 Salı günü, Acıbadem 

Üniversitesi Ataşehir yerleşkesinde gerçekleştirildi. 

 

Toplantıya  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman YILDIRIM, İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümünden Sorumlu İl Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı Serkan GÜR’ İstanbul’da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürleri 

ve İlçelerdeki Mesleki Teknik Eğitimden sorumlu Şube Müdürleri katıldı. 

Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modelinin tanıtımının yapıldığı toplantının açılış konuşması İstanbul Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı Sn. Serkan GÜR tarafından yapıldı. Sayın GÜR açılış ve selamla 

konuşmasında uzun süredir İstanbul genelinde bulunan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli 

yöneticilerden oluşturulan bir komisyonla okul sanayi iş birliği hususunda yeni ve örnek alınacak bir 

model tasarladıklarını belirtti. Sürece katkılarından ötürü İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Dr. 

Muammer YILDIZ’ a teşekkürlerini iletti. Dr. Muammer YILDIZ konuşmalarında yapılan bu değerli 

çalışmanın okul müdürleri tarafından sahiplenilerek, uygulamaya konulması gerektiğini belirtti. Halen 

uygulanmakta olan Hami Projesi benzeri tanıtılan söz konusu projenin, özellikle genel ortaöğretim 

kurumundan mesleki ve teknik eğitim kurumuna dönüşen okullar için büyük bir fırsat olduğunu belirten 

YILDIZ, OSİM (Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli) ile sektörün desteğini de arkasına alan 

okullarımızın ileri seviyede teknik donanıma kavuşacağını kaydetti. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Osman YILDIRIM ise böyle bir toplantıda bulunmaktan 

dolayı çok mutlu olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

olarak il geneli ve bölgesel bazlı olarak okul müdürlerini bir araya getirmeyi planladıklarını ve bu 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/okul-sanayi-isbirligi-istanbul-modeli-bilgilendirme-ve-degerlendirme-toplantisi-yapildi/icerik/910
http://istanbul.meb.gov.tr/www/okul-sanayi-isbirligi-istanbul-modeli-bilgilendirme-ve-degerlendirme-toplantisi-yapildi/icerik/910
http://istanbul.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_06/k_04151242_img_8228.jpg
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toplantının gerçekleştirilmiş olmasının kendileri için de bir fırsat olduğunu kaydeden Sayın YILDIRIM, 

sürekli gelişen ve değişen bir Genel Müdürlük olduklarını, şu an için en önemli hedeflerinin kalitenin 

arttırılması olduğunu, bu hedefe ulaşmada en önemli paydaşın okul müdürleri olacağını vurguladı. 

Açılış konuşmalarının ardından Sayın Serkan GÜR tarafından mesleki ve teknik eğitime yeni bir 

yaklaşım getirmesi hedeflenen OSİM (Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli) hakkında katılımcılara 

detaylı bir sunum yapıldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanmış 

olan eylem planları ve internet portalı sunumları ile sona eren birinci oturum ardından gerçekleşen 

ikinci oturumda ise Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Osman YILDIRIM’ ın toplantıya 

katılım sağlayan kurum yöneticileri ile karşılıklı soru-cevap şeklindeki bilgi paylaşımının ardından 

toplantı sona erdi. 
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Okul Dostu Programı Proje Uygulama Protokolü 
İmzalandı. 
 
        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İBM, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği 

arasında ‘’Okul Dostu Programı Proje Uygulama Protokolü’’ İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ’ın makamında imzalandı.  

 

Okul Dostu Programı kapsamında özel sektör gönüllülerinin, okullarda haftada bir saat serbest  

etkinlikler dersi kapsamında öğrenciler ile buluşturulması, öğrencilerin serbest etkinlikler derslerinde 

yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, kitap okuma becerileri ve çevresel 

farkındalıklarını geliştirilmesi ve böylelikle 2023 vizyonu doğrultusunda üst düzey öğrenim becerilerinin 

ve 21. yy becerilerini geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilimizde 16 ilçemizde belirlenen 50 

okulumuzda proje uygulamalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Proje protokolü ile 5 ayrı 

uygulama ön görülmektedir. 

Meslek Tanıtımları: Çocuklarla olumlu rol modellerini buluşturarak, çocukların kişisel becerilerini 

farketmeleri, kariyer ve meslek edinme konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. 

IBM Düşünme Meraklısı Mühendisler: Mühendislik becerileri ve meraktan yola çıkarak yapılan 

uygulamalar ile meslek seçiminde kendi kişiliğini iyi tanımaları, kişisel becerilerini, yeteneklerini, ilgi 

alanlarını iyi bilmeleri ve meslekler hakkında araştırarak bilgi sahibi olmalarının önemini kavratmak için 

hazırlanmış bir programdır. 

İngilizce Konuşma Kulüpleri: Çocukların dil öğrenimlerine katkıda bulunmak ve interaktif katılım ile 

öğrendikleri dili kullanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

Meraklı Kitaplar: İlköğretim 3. 4. ve 5. sınıf (9-11 yaş) çocuklarda kitap okumaya dair heyecan, merak 

ve ilgi uyandırarak, çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacı ile hazırlanmıştır. Çocukların hayal 

güçlerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunmak da projenin nihai hedeflerinden biridir. 

Çevreci Penguenler: Küresel ısınma, çevresel problemler ve doğanın korunması konusunda 

çocukların farkındalık kazanmalarına destek olmak amaçlamaktadır. 

Proje kapsamında yapılması planlanan eğitimlerin interaktif uygulama yöntemleri ve görsel eğitim 

materyali ile desteklenerek özel sektörde çalışan gönüllüleri aracılığıyla çocuklarımızla paylaşılması 

hedeflenmektedir. 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/okul-dostu-programi-proje-uygulama-protokolu-imzalandi/icerik/908
http://istanbul.meb.gov.tr/www/okul-dostu-programi-proje-uygulama-protokolu-imzalandi/icerik/908
http://istanbul.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_06/k_04093416_img_8997.jpg
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Okul Dostu Programı Proje Protokol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, 

İBM Türk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programları Müdürü Dr. Ceyhun GÖCENOĞLU, Özel Sektör 

Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Pınar ILGAZ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube 

Müdürü Timur TUĞRAL, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi üyeleri katıldı. 

Okul Dostu Programı Protokol imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer 

YILDIZ; 

Proje kapsamında yapacağımız etkinliklerle biz çocuklarımıza 5 ayrı hediye paketi sunuyoruz. Proje 

dahilinde uygulanması planlanan her program çocuklarımıza ayrı bir değer, ayrı bir beceri 

kazandıracak. Bu eğitimlerde kazanacakları özgüven, kazanacakları beceriler çocuklarımıza hayatları 

boyunca lazım olacak beceriler. Ağaç yaş iken eğilir atasözümüzden hareketle bu projede olmaktan 

mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz eğitimci vebaliyle ve sorumluluğuyla düşünüyoruz.Projeyle 

çocuklarımızın meslekleri tanıyacağı, kendi yeteneklerini farkedeceği, yabancı dil derslerinde 

öğrendiklerini tatbik edeceği, kitap okuma ve yazma becerilerini özümseyeceği, çocuklarımızın çevre 

konusunda bilinç kazanacağı bir projenin protokolünü imzalıyoruz. Bizim çocuklarımızı yetiştirirken 

eğitimde ulaşmak istediğimiz hedefler ile proje programlarının hedefleri aynı doğrultuda. Yani biz 

bugün bir güç birliği yapıyoruz. 

Zaten projenin Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatını destekleyen etkinlikleri içermesi samimiyetin ve 

iyi niyetin göstergesi. Ülkemizin koyduğu hedefler doğrultusunda bizim soran sorgulayan, çözüm 

üreten, öğrendiği bilgiyi beceriye ve yaşam şekline dönüştüren, yeteneklerinin farkında olan bir nesile 

ihtiyacımız var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim için çok değerli olan çocuklarımıza yeni değerler 

kazandıracak projelere ve proje paydaşlarına kapımız sonuna kadar açık. 

Ayrıca bu proje bizim okullarımızda halen devam eden Hami Projesini de destekleyici nitelikte. Bu 

projemizde de özel sektörde yer alan kurumlar, kuruluşlar, işletmeler okullarımızla kurumsal birikimini, 

tecrübelerini paylaşıyor ve okulumuza destek vererek bir nevi okulumuzun hamisi oluyor Özel Sektör 

Gönüllüleri Derneğinin içerisinde yer alan firmalarımızında aynı inceliği göstereceğini, okullarımızdan 

desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyorum. 

Projenin diğer güzel tarafı ise Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından çocuklarımızla buluşacak 

gönüllülerimizdir. Bazen bir kitap, bazen bir hayat hikayesi, bazen de başarmış bir insan 

çocuklarımızın hayatında  farklı bir pencere açabilir.Çocuklarımızla aynı şartları yaşamış, onların 

yürüyeceği yolları yürümüş ve başarmış bir insanla tanışmak, bu kişiyle sohbet etmek çocuklarımızın 

başarabilme azmini pekiştirecek, kendisininde başarabileceği inancını oluşturacak. Proje bu yönüyle 

de anlamlı ve değerlidir. 

Şimdi eğitim öğretim yılı biterken bu protokolün imzalanması insanlarda geç kalınmış algısı 

oluşturabilir. Hayır aksine bu projemiz 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak bir projedir. 

Proje paydaşlarımız Eğitim Öğretim yılı başlar başlamaz etkinliklere başlamak istiyor ve bizlerde 

bunun için protokolü şimdi imzalıyoruz. Bu proje paydaşlarımızın samimiyetini ve heyecanını 

gösteriyor ve ben İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak inanıyorum ki okul müdürlerim, öğretmen 

arkadaşlarım aynı samimiyetle bu projeyi sahiplenecektir ve desteklerini esirgemeyecektir. 

Anadolu’da düğünlerde gelinlere beşi bir yerde diye çok değerli bir takı hediye edilir. Projede yer alan 

beş etkinliğin çocuklarımıza hediye edilecek beşi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelerle 

proje paydaşımız Dr. Ceyhun GÖCENOĞLU ve İBM Türk personeline, Özel Sektör Gönüllüleri 

Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Pınar ILGAZ ve tüm gönüllülerine, Temel Eğitim Şube Müdürüm Timur 

TUĞRAL ve ekibine teşekkür ediyor projenin çocuklarımıza, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve 

İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. 

Okul Dostu Programı Protokol imza töreninde konuşan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim 

Kurulu Üyesi Pınar ILGAZ; 

‘’Özel Sektör Gönüllüleri Derneği olarak bu projede paydaş olarak yer almaktan son derece mutluyuz. 

Derneğimizin üyesi olan 70 şirket adına temsilci olarak burada yer alıyorum ve üyelerimizin hepsi 

projede öğrencilerimizle bir araya gelmekten, onların geleceğine yönelik bir katkı sağlamaktan son 

derece mutlular. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çıktığımız bu yolda 

projenin bu kadar kapsamlı hale gelmesi bizi ve gönüllülerimizi son derece mutlu ediyor. Ayrıca müdür 

beyin dediği gibi bir kurumun kurumsal birikimini ve imkanlarını projede etkin olarak kullanması 
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ülkemizin geleceğine yapılacak güzel bir yatırımdır diye düşünüyorum. Bizlere verdiğiniz ve 

vereceğiniz destek için derneğimizin üyeleri adına İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ’a, 

Proje paydaşımız Ceyhun GÖCENOĞLU’nun nezdinde İBM Türk’e,  Temel Eğitim Şube Müdürümüz 

Timur TUĞRAL’a ve ekibine, projede çocuklarımızdaki köprüleri kurmamızda bizlere yardımcı olacak 

öğretmen ve okul idarecilerimize teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. 

  

Okul Dostu Programı Protokol imza töreninde konuşan İBM Türk Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Programları Müdürü Dr. Ceyhun GÖCENOĞLU; 

‘’Bizde İBM Türk olarak projede paydaş olmaktan son derece mutluyuz. Ayrıca biz  Özel Sektör 

Gönüllüleri Derneğinin bir üyesiyiz ve derneğin bünyesinde yer alan 70 şirket gibi yapılacak etkinlikte 

elimizden gelen desteği veiyoruz, vermeye devam edeceğiz. Projede IBM Düşünme Meraklısı 

Mühendisler programıyla çocuklarımıza mühendislik becerileri ve meraktan yola çıkarak yapılan 

uygulamalar ile meslek seçiminde kendi kişiliğini iyi tanımaları, kişisel becerilerini, yeteneklerini, ilgi 

alanlarını iyi bilmeleri ve meslekler hakkında araştırarak bilgi sahibi olmalarının önemini kavratmayı 

amaçlıyoruz. Proje odaklı düşünen, merak eden çocuklarımızın yeteneklerinin farkına varmaları bizim 

için önemli. Projede yapılan etkinlikler aslında sadece öğrencilerimiz için değil bizim çalışanlarımız ve 

gönüllülerimiz için de bir fırsat diye düşünüyorum. Farklı bir ortamda ülkenin geleceği çocuklarımızla 

bir araya gelen çalışanlarımız, gönüllülerimiz bilgi birikimini paylaşmakla beraber Pınar hanımın dediği 

geleceğin mühendislerine, mucitlerine rol model oluyor, onları bu yolda cesaretlendiriyorlar. Ben 

konuşmalarıma son verirken İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ’a, Proje paydaşımız 

Pınar ILGAZ hanıma ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği üyelerine, Temel Eğitim Şube Müdürümüz 

Timur TUĞRAL’a ve ekibine, projede memği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım projemiz 

ülkenin geleceğine anlamlı katkılar sağlar’’ dedi. 
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Minik Ressamlar Ödüllerini Aldı. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Sabri Ülker Gıda 

Araştırmaları Enstitüsü Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Yemekte Denge Eğitim 

Projesi kapsamında düzenlenen “Dengeli Besleniyorum Resim Yarışması” 

sonuçları açıklandı. 

 

 

Dengeli beslenmenin yaşam boyu alışkanlıklara dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 

yarışma, Türkiye’nin 10 ilindeki 500 okulda 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında yapıldı. Her ilde MEB 

tarafından oluşturulmuş tarafsız bir komisyon tarafından seçilen öğrencilerden üçüncü olan 

Gaziosmanpaşa İlçesi Gazipaşa İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Şeymanur YAĞIŞ’a kablosuz MP3 çalar, 

ikinci olan Fatih ilçesi Çapa İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Dilem Yaren KARADENİZ’e  Scooter, birinci 

olan Sarıyer Süleyman Çelebi İlkokulu 4/K sınıfı öğrencisi Irmak YILDIZ’a da  bisiklet hediye edildi.  

 

İlimizde 50 okulda gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen “Dengeli Besleniyorum Resim 

Yarışması” ödülleri 2 Haziran Salı günü İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, İl Milli Eğitim 

Temel Eğitim Şube Müdürümüz Timur TUĞRAL, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Genel 

Sekreteri Begüm MUTUŞ, Sabri Ülker Vakfı İletişim Direktörü Ebru  TİMUR, dereceye giren öğrenciler, 

öğrencilerin sınıf öğretmenleri, okul müdürleri, İl Mem ARGE Birimi Üyeleri ve Sabri Ülker Gıda 

Araştırmaları Enstitüsü Vakfı proje yürütme ekibi katıldı. 

“Dengeli Besleniyorum Resim Yarışması” ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. 

Muammer YILDIZ; 

‘’Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz ve Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Vakfı 

işbirliğinde hayata geçirilen Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında ilimizde 50 okulumuzda 

eğitimler ve programlar gerçekleştirdik. Bugün proje kapsamında düzenlenen ‘’Dengeli Besleniyorum 

Resim Yarışması’’ ödül töreninde bir aradayız. Resim yarışmasında bu üç yavrumuz ödül almaya hak 

kazandı. Öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi, okul idarecilerimizi tebrik ediyorum. 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/minik-ressamlar-odullerini-aldi/icerik/907
http://istanbul.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_06/k_02113753_img_8133.jpg
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Bir proje içinde yer alan farklı etkinlikler çocuklarımızın proje kapsamında öğrendiklerini 

özümsemesinde ve davranış haline getirmesinde önemli rol oynuyor. Bu resim olur, şiir olur, 

kompozisyon olur, uygulama olur önemli olan çocuklarımızın kendilerini ifade edeceği fırsatı onlara 

sağlamak. Bana balık verme balık tutmayı öğret sözü ne demek istediğimi tam olarak anlatıyor 

sanırım. Proje içinde bilgiyi faaliyete dönüştürmesi, öğrendiği bilgilerden bir ürün ortaya çıkarması 

çocuğumuzun başarma azmini destekleyecektir. Ayrıca bu çocuklarımızın gösterdiği başarı kendi 

okulunda öğrenim gören diğer öğrencilere örnek teşkil etmesi açısından da önemlidir. 

  

Ailesine, çevresine, bilinçli, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için yola çıkan bu çocuklarımız 

yarın topluma ve çevresine önderlik edecekler. 

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözünden hareketle sağlıklı ve dengeli beslenmek şart. Çünkü 

toplumun sorunlarına çözüm için, ülkemizin hedeflerine ulaşması noktasında sağlıklı karar verebilen, 

sağlıklı nesillere ihtiyacımız var. Projemiz bizim için bu yönüyle de önemli ve değerlidir. 

  

Proje paydaşımız Ali ÜLKER beye Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Genel Sekreteri 

Begüm MUTUŞ’a, Sabri Ülker Vakfı İletişim Direktörü Ebru TİMUR’a ve onların nezdinde SÜGAV’ın 

tüm çalışanlarına, Temel Eğitim Şube Müdürüm Timur TUĞRAL ve ekibine, proje kapsamında ve 

çocuklarımızdan desteğini esirgemeyen öğretmenlerime, okul idarecilerime teşekkür ediyorum.’’ dedi. 

“Dengeli Besleniyorum Resim Yarışması” ödül töreninde konuşan Sabri Ülker Gıda Araştırmaları 

Enstitüsü Vakfı Genel Sekreteri Begüm MUTUŞ; 

‘’Bugün çocuklarımızın emeklerini taçlandıracağımız güzel ve anlamlı bir gün. Çocuklarımız bize 

projemizde çok güzel eserler hediye ettiler. Emin olun bu eserleri derecelendirirken son derece 

zorlandık. Çünkü hepsi çok güzel ve anlamlıydı. Fakat üç tanesini seçmek mecburiyetindeydik. Bu 

eserler sayesinde projemizin amacına ulaştığını görerek çok mutlu olduk. Çocuklarımıza küçük de olsa 

hediyeler vererek karne öncesi onları sevindirmek bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Beş yıldır 

projemizi devam ettiriyoruz. Bu kapsamda bizlere yardımcı olan öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle 

buluşmamızı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ’a, Temel Eğitim Şube 

Müdürümüz Timur TUĞRAL’a ve ekibine, okullarda projemize mihmandarlık yapan idareci ve 

öğretmenlerimize teşekkürlerimizi bir borç biliriz’’ dedi. 

  

“Dengeli Besleniyorum Resim Yarışması” ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel 

Eğitim Şube Müdürümüz Timur TUĞRAL; 

‘’Burada ödül verdiğimiz öğrencilerimiz İstanbul’umuzda 50 okulda ulaştığımız binlerce öğrencimizi 

temsilen burada bulunmaktadırlar. Burada üç öğrencimiz var fakat hepsinin proje kapsamında 

ürettikleri bizim için değerlidir ve bizim gözümüzde hepsi birincidir. Biz bu proje sayesinde 

çocuklarımıza dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda temel becerileri kazandırma amacındayız. 

Projede çocuklarımıza “Dengeli bir şekilde her şeyi yiyebilirsin. Tek yapman gereken dengeyi nasıl 

kuracağını öğrenmek” mesajıyla sağlıklı bir yaşamın şifrelerini vermeyi amaçladık. Bugün 

çocuklarımızla ödül töreni öncesi konuştuğumuzda amacımıza ulaştığımızı görmüş olmak bizi mutlu 

etmiştir’’ dedi. 

Tören öğrencilerimize ödüllerinin verilmesiyle ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. 
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İstanbul İmam Hatip Liseleri 1. Bilim, Kültür ve 
Sanat Günleri Başladı. 
 

İstanbul genelindeki Anadolu imam hatip liselerine yönelik olarak İl Millî 
Eğitim Müdürlüğümüz, Ensar Vakfı, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma 
Vakfı ve TÜRGEV işbirliğinde düzenlenen “İstanbul İmam Hatip Liseleri 1. Bilim, 
Kültür ve Sanat Günleri´´, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi´nde 
yapılan açılış töreniyle başladı.  

 

Açılış törenine Vali Yrd.Osman GÜNAYDIN,İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr.Muammer YILDIZ,Din 

Öğretimi Daire Başkanı Abdülhalik BAŞ,İl Milli Eğitim Din Öğretimi Bölümü Mdr.Yrd.Mustafa 

USLU,Üsküdar Kaymakamı Mustafa GÜLER,Üsküdar Belediye Başkan Yrd.Zeki BIYIK,Ensar Vakfı 

Genel Müdürü Hüseyin KADER, Çok sayıda Öğrenci  ve Öğretmen katıldı. 

Açılış Üsküdar Ali Fuat Başgil İmam Hatip Orataokulu Folklor gösterisi ve ardından Başakşehir Toki 

Celalettin Ökten AİHL Mehter gösterisiyle devam etti.Yapılan Protokol konuşmalarının ardından açılış 

töreni yapıldı. 

Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencileri kültür, sanat ve bilim alanlarında 

bilinçlendirerek yetenekli öğrencileri ortaya çıkarmak, diğer öğrencileri kültür, sanat ve bilim 

alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, ödüllendirmek, onları donanımlı bir şekilde geleceğe 

hazırlamak” amacıyla düzenlenen “İstanbul İmam Hatip Liseleri 1. Bilim, Kültür ve Sanat 

Günleri” kapsamında düzenlenen “bilim ve teknoloji, fotoğraf, resim, karikatür, kısa film, afiş, ebru, 

hat, tezhip, dergi” yarışmalarının ödül töreni ve sergisi; Anadolu imam hatip liselerinin mehter, tasavvuf 

musikisi, folklor, tiyatro ve ney sunumları ile Anadolu imam hatip liselerinin tanıtım stantları iki gün 

boyunca takip ve ziyaret edilebilecektir. 

   

İstanbul İmam Hatip Liseleri 1. Bilim, Kültür ve Sanat Günleri Özet Programı:    

01 Haziran 2015 

10.00 Açılış 

10.30-17.00: Sahne Etkinlikleri (Boğaziçi Salonu) 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/istanbul-imam-hatip-liseleri-1-bilim-kultur-ve-sanat-gunleri-basladi/icerik/904
http://istanbul.meb.gov.tr/www/istanbul-imam-hatip-liseleri-1-bilim-kultur-ve-sanat-gunleri-basladi/icerik/904
http://istanbul.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_06/k_01151844_img_7455.jpg
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Tiyatro, tasavvuf musikisi, mehter, ney, folklor vd. 

10.30-17.00: Yarışma Eserleri Sergisi / Okul Tanıtım Stantları Ziyareti 

  

01 Haziran 2015 

10.00-14.00: Sahne Etkinlikleri (Boğaziçi Salonu) 

Tiyatro, tasavvuf musikisi, mehter, ney, folklor vd. 

10.00-14.00: Yarışma Eserleri Sergisi / Okul Tanıtım Stantları Ziyareti 

15.00 Ödül Töreni 

16.00 Kapanış 
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“Yazarlar Okullarda” Projesi Galası Yapıldı. 
 

"Yazarlar Okullarda" Projesi Galası ve Yazarlık Atölyesi açılışı 27 Mayıs 2015 

Çarşamba günü saat 14:00’de Üsküdar Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi  ve Akşam 

Sanat Okulu´nda gerçekleştirildi.  

 

Galaya İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, Programa onur konuğu olarak katılan Nobel 

 Ödüllü  yazarımız Orhan PAMUK, Türk Edebiyatının kadim isimlerinden Beşir AYVAZOĞLU, Çocuk 

Edebiyatımızın öncü isimlerinden Gülten DAYIOĞLU, İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Bölümü Şube 

Müdürü Murat ADALI, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İlçe koordinatörleri, yayınevi temsilcileri, çok sayıda 

yazar, Yazarlık Atölyesi öğrencileri ve öğretmenlerin katıldığı programda, İstanbul genelinde yapılan 

çalışmalar değerlendirildi. 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında hedeflenen 1 milyon öğrencinin kitap ve yazarıyla buluşmasının 

resmi olarak kaydının gerçekleştiği görüldü. 962.500 Öğrenci Yapılan 4076 etkinlikle, bin civarında 

yazarla okullarımızda  buluştu. 

Programın ardından Abdülaziz Av Köşküne geçildi. Burada Türkiye´de ilk defa gerçekleşecek olan 

Yazarlık Atölyesinin açılışı yapıldı. Ders için hazır bulunan öğrencilere ilk dersi İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ verdi. Orhan PAMUK, Beşir AYVAZOĞLU ve Gülten 

DAYIOĞLU´nun da temsili ders anlatmaları kursiyer öğrencilerimizi mutlu etti. Salı ve Perşembe 

günleri seçkin yazarlar tarafından sürdürülecek dersler genç yazarlarımız için klavuz olacaktır, 

ifadesiyle Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz öncü bir projeyi başlatmış olmaktan duyduğu memnuniyeti 

dile getirdi. 

 

 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/yazarlar-okullarda-projesi-galasi-yapildi/icerik/900
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2015 Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı Sergisi yapıldı. 
 
Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı Sergisi 

İstanbul Erkek Lisesi bahçesinde yapıldı. 

 

 

Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı Sergisi eğitim personelinin kurumlarında uygulayıp geliştirdikleri 

projeleri birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine model teşkil etmelerine imkân sağlamayı 

hedeflemekte. Bu bağlamda düzenlenen sergi; geliştirilen örneklerin kalitesini artırmayı, katılımcıların 

öğrenme fırsatlarını geliştirmesini sağlamakta. 

2015 İstanbul Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı süreci resmi kurumlarımıza Şubat ayında duyuruldu. 

Başvurular istmem.com internet sayfası üzerinden alındı. Resmi okul ve kurumlara 10 kategoride 

poster sunum türünde başvuru imkânı tanındı. 

Paylaşıma bu yıl toplam 1548 başvuru yapıldı. Başvuru süresi sonunda değerlendirme iki aşamalı 

olarak yapıldı: 

İlk değerlendirme aşaması Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve eğitimcilerinden oluşan toplam 65 

kişilik İl Değerlendirme Kurulu; 

İkinci değerlendirme aşaması ise İl MEM yöneticileri, akademisyenler ve STK temsilcilerinden oluşan 

30 kişilik İl Seçici Kurulu’nca yapıldı. 

 Değerlendirmeler sonucunda toplam 100 örnek çalışmanın sergilenerek paylaşılması karara bağlandı. 

Saat 10.00’da İstanbul Erkek Lisesi bahçesinde başlayan program öncesinde tüm hazırlıklar yapıldı. 

Gelişim Üniversitesi’nin sponsor olduğu etkinlik festival havasında geçti. Cuma günü akşam 

saatlerinde ve Cumartesi sabah erken saatlerde başlayan hummalı hazırlıklar program başlangıç 

saatine kadar tamamlanıp ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer 

Yıldız, Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürleri, sergi alanında stantları tek 

tek gezerek Proje sahibi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizden projeleri hakkında bilgi aldılar. Proje 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/2015-egitimde-iyi-ornekler-paylasimi-sergisi-yapildi/icerik/892
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sahibi okulların ve katılımcıların birbirlerinin stantlarını ziyaret edip projeler hakkında bilgi ve görüş 

alışverişinde bulunması etkinliğin amacına ulaşması anlamında dikkat çekti. 

Sergi alanı ziyaretleri sırasında Esenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri mini bir konser ile etkinliğe renk 

kattı. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa ev sahipliği yapan İl Müdürümüz Dr. Muammer 

Yıldız; Geleneksel hale gelen “İstanbul Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı”na katılan tüm okullarımıza 

teşekkür etti. Güzel örneklerin yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti. 

Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli de böyle güzel bir etkinliğe ortak 

olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Proje sahibi okullara plaket ve Eğitimde İyi Örnekler 

bayrağı verildi, hatıra fotoğrafları çekildi. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü Şube Müdürü Murat Adalı ve İyi Örnekler 

Komisyonu tarafından organize edilen program katılımcılara sunulan ikramlar ile sona erdi. 
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Eğitimde Sosyal Medya Çalıştayı Yapıldı. 
 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 2. si gerçekleştirilen Eğitimde Sosyal Medya 

Çalıştayı Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde Kadir Has Üniversitesi Cibali 

Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 

 

 

 

Eğitim paydaşlarının, Eğitim Ortamı Olarak Sosyal Medya ana teması altında görüşlerini sunmalarına 

olanak sağlayan Çalıştay; İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, Kadir Has Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa AYDIN, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Sevda 

ALANKUŞ, İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Murat ADALI, eğitim ve sosyal medya alan uzmanları, 

eğitimciler, öğrenciler ve velilerin katılımı ile gerçekleşti. 

Çalıştayın 10.00’da açılış oturumu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ’ un ev sahibi 

olarak hoş geldiniz konuşması ile başladı. Açılış oturumunda söz alan İl Müdürümüz Dr. Muammer 

YILDIZ “ Neden Sosyal Medya denen bu alanda olduğumu bende sorguluyorum ama cevabı basit 

öğrencilerimin bulunduğu mecrada bende olmalıyım. Demokrasi Kültürümüzün gelişmesi adına Sosyal 

Medyanın etkin ve verimli bir şekilde kullanımını önemsiyorum” dedi. Ayrıca  YILDIZ  “ 21. Yüzyılda bir 

yöneticinin en önemli özelliklerinden birisinin erişilebilirlik olduğunu ve sosyal medyanın bu anlamda 

kolaylaştırıcı bir rol üstlendiğini deneyimleme şansına sahip olduğunu” ifade etti. Açılış konuşmaları 

sırasında söz alan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa AYDIN “ Sosyal Medya sayesinde 

kolay erişilebilirlik kazandığını, bununla birlikte kendisinin de okul ortamının değeri olan öğrencilere 

kolaylıkla ulaşabildiğini. Ders işleme süreçlerinde okulda bulunan öğretmenlerin sosyal medyayı bir 

araç olarak kullandıklarını ve bunun ders başarısını pozitif yönde etkilediğini tespit ettiklerini” ifade etti. 

11:30-15:30 saatleri arasında 3 ayrı salonda odak grup çalışmaları ile çalıştaya devam edildi. Serap 

ÖZKAN Moderatörlüğünde öğrenci grubu, Çiğdem TONGAL Moderatörlüğünde Öğretmen ve veliler, 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/egitimde-sosyal-medya-calistayi-yapildi/icerik/891
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Ece KARABONCUK Moderatörlüğünde eğitim ve sosyal medya alan uzmanlarının bir araya geldiği 

oturumlarda eğitim ortamı olarak sosyal medya ana teması altında: 

 Eğitim Ortamı Olarak Sosyal Medya, 

 Okul Dışı Zamanlarda Sosyal Medya Kullanımı, 

 Okul-Veli İlişkilerinde Sosyal Medya Kullanımı, 

 Sosyal Medya ve Medya Okuryazarlığı, 

başlıkları çerçevesinde görüş alışverişinde bulunuldu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelecek dönemde 

Sosyal Medya’nın etkin kullanımı anlamında yol haritası oluşturması adına tavsiye kararları belirlendi. 

Tüm paydaşların bir araya geldiği 16:00’da başlayan kapanış oturumunda Odak Grup Çalışmalarına 

moderatörlük yapan Serap ÖZKAN, Çiğdem TONGAL  ve Ece KARABONCUK kendi gruplarından 

ortaya çıkan kararları büyük gruba seslendirdi. Ev sahibi olarak tüm katılımcılara teşekkürlerini ileten 

Prof Dr. Sevda ALANKUŞ “ Gün boyunca tam beklediğim gibi çok etkili bir çalışma sürecini yaşadık ve 

finalinde tüm eğitim paydaşları için faydalı olacak kararlar ortaya çıktı. Bu bizim için bir başlangıç 

olmalı, Okul ve Üniversite işbirliği her alanda olduğu gibi Sosyal Medya’nın etkin kullanımı alanında da 

devam etmeli ve öğrencilerimizin yararı için bu işbirliği içerisinde yeni adımlar atılacağına inanıyorum.” 

dedi. Kapanış oturumunda söz alan Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ “ Sosyal Medyanın eğitim 

öğretime katkı sağlayabilecek bir ortam olduğunu düşünüyorum. Bizler öğrencilerimize okulda 

dokunabiliyoruz. Ancak bu yeterli olmayabiliyor; bizler Sosyal Medyanın gücü sayesinde 

öğrencilerimizin okul dışı zamanlarına talibiz ve bu çalışmada ortaya çıkan kararların öğrencilerimizle 

paylaştığımız bu mecrayı daha etkili kullanma anlamında geliştirici bir role sahip olduğunu 

düşünüyorum.”  dedi. 

Gün boyunca uzmanlar, eğitmenler, öğrenciler ve velilerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grubun grup 

çalışmalarında bulunduğu çalıştaya #EgitimdeSosyalMedya etiketi ile tüm sosyal medya 

kullanıcılarından da görüşler alındı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
34 

2. “Küçük Hayaller Büyük Projeler” İstanbul Sergisi 
Açıldı 
 
8 Mayıs 2015 Cuma günü İstanbul Kâğıthane Yahya Kemal Beyatlı Spor 

Kompleksi’nde 2.“Küçük Hayaller Büyük Projeler” İstanbul Sergisi Açıldı. 

  

  

 

  

Teknoloji ve Tasarım dersi kapsamında üretilen eserlerin yer aldığı sergiye, 39 ilçeden 141 okul 

katıldı. 

Açılış töreniyle başlayan “Küçük Hayaller Büyük Projeler” İstanbul sergisine İstanbul Milli Eğitim 

Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ’ın yanı sıra; Kâğıthane Kaymakamı Ahmet Akın VARICIER, 

Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı KILIÇ, Temel Eğitim Şube Müdürü Timur TUĞRAL, Kâğıthane İlçe 

Milli Eğitim Müdürü Muhammed ÇAYIR, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder ARPACI, Eyüp 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat ÖĞÜTCÜ,BESAM ve TTMK dernek başkanları ve yöneticileri, sergide 

eserleriyle yer alan ilçelerin Şube Müdürleri, diğer protokol mensupları ile birlikte çok sayıda öğretmen 

ve öğrenci katıldı. Açılış merasimi sonrası İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, Kağıthane 

kaymakamı ve Şube Müdürü Timur TUĞRAL ile beraber 141 standın tamamını gezerek tek tek 

projeleri inceledi. 

            İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle; Kağıthane Belediyesi, Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, BESAM ve TTMK dernekleri ve Nişantaşı Üniversitesi işbirliği ile yapılan projede yer alan 

eserler, Müdürlüğümüzün Değerlendirme Kurulu tarafından dikkat ve özenle incelenecek ve en iyi 20 

eser bilgisayar ile ödüllendirilecek. Aynı 20 eseri ortaya koyan öğrenciler de gelecekte tercih etmeleri 

halinde Nişantaşı Üniversitesi’nden %100 burs kazanacaklar. Ayrıca en iyi 10 eser de Adres Patent 

Ofisi yetkililerince ücretsiz patentlenecek. 

 

 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/2-kucuk-hayaller-buyuk-projeler-istanbul-sergisi-acildi/icerik/886
http://istanbul.meb.gov.tr/www/2-kucuk-hayaller-buyuk-projeler-istanbul-sergisi-acildi/icerik/886
http://istanbul.meb.gov.tr/www/2-kucuk-hayaller-buyuk-projeler-istanbul-sergisi-acildi/www/bu-benim-eserim-finalistleri-belli-oldu/icerik/637
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X. İstanbul Bölge Sergisi “ Bu Benim Eserim 
Finalistleri” Belli Oldu. 
 
Milli Eğitim Bakanlığınca Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen projenin 10.’su 

için Marmara bölgesinden temsil hakkı kazanan 12 eser İstanbul sergisinde belli oldu. 

   

 

  

5 Mayıs 2015 Salı günü İstanbul Bağcılar Engelliler Sarayı’nda yapılan açılış töreniyle başlayan “Bu 

Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması Avrupa Bölge ve Asya Bölge Sergisi” 6 

Mayıs 2015 Çarşamba günü aynı merkezde yapılan kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Törene: 

İstanbul Milli Eğitim Müdür Vekili Şerafettin TURAN, Temel Eğitim Şube Müdürü Timur TUĞRAL, 

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim KORKMAZ,  

Bağcılar Kaymakamı Erdal ÇAKIR, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI, Bağcılar İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Mustafa YILMAZ’ın yanı sıra; sergide eserleriyle yer alan İstanbul, Düzce, Kocaeli, 

Edirne, Sakarya, Tekirdağ ve Kırklareli İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, İstanbul İlçe Milli Eğitim Şube 

Müdürleri, Bu Benim Eserim Bilim Kurulu üyesi akademisyenler, diğer protokol mensupları ile birlikte 

çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. 

  

Avrupa Bölgesi (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve Asya Bölgesi (İstanbul, Düzce, Kocaeli, 

Sakarya) olmak üzere iki bölgenin sergilenmeye değer bulunan 120 proje çalışmasının yer aldığı bölge 

sergisinin açılış ve ödül töreninde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bağcılar Mehteran 

Takımı, İÇTAŞ İlkokulu Halk Oyunları Ekibi ve Bağcılar Gençlik Merkezi Bağlama Korosu sahne aldı. 2 

gün süren sergi gezisine bölgedeki çok sayıda okul da büyük ilgi gösterdi. Tamamı 

akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu’nun Asya ve Avrupa Bölgesinden 6’şar esere temsil hakkı 

verdiği sergide kazanan eserler ve okulları şu şekilde sıralandı: 

  

http://istanbul.meb.gov.tr/www/x-istanbul-bolge-sergisi-bu-benim-eserim-finalistleri-belli-oldu/icerik/885
http://istanbul.meb.gov.tr/www/x-istanbul-bolge-sergisi-bu-benim-eserim-finalistleri-belli-oldu/icerik/885
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Asya Bölgesi: 

Matematik 1.si        İstanbul Ataşehir İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi, Karesel Sayı Dizileri 

Matematik 2.si      Kocaeli İzmit Bilim ve Sanat Merkezi, İzo Üçgen Önerisi 

Matematik 3.si      İstanbul Çekmeköy İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Özel 125.Yıl Ortaokulu, 

Dizilerin Büyük Sırrı 

Kimya 1.si             İstanbul Ataşehir Özel Ataşehir Okyanus Ortaokulu, Meşebandı 

Fizik 1.si               Sakarya Erenler Yücel Ballık Ortaokulu, Saçınla Çevreyi Koru 

Biyoloji 1.si     Kocaeli Darıca Özel Bilge Ortaokulu, Küresel Isınmaya ve Grizu Patlamalarına Karşı 

Bitkisel, Ekonomik Çözüm 

Avrupa Bölgesi: 

Matematik 1.si       İstanbul Beşiktaş Özel MEF Ortaokulu, Devreden Atlı Karınca 

Matematik 2.si       İstanbul Kağıthane İmam Hatip Ortaokulu, Collatz Dalları 

Matematik 3.si         İstanbul Bahçelievler Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu, Devreden Üç ve asal 

Sayıların İlişkisi 

Biyoloji 1. si          İstanbul Beşiktaş Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi, Süper Meyveler 

Fizik 1.si               Kırklareli Merkez Bilim ve Sanat Merkezi, İkiyüzlü Tuşlar 

Kimya 1. si              İstanbul Beşiktaş Özel MEF Ortaokulu Atıklardan Boya Duyarlı Güneş Pilleri 

Yaptık, Üstelik Tekstil Atık Sularını Bile Kullandık 
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“İşimiz Okumak” Proje Uygulamaları Okullarda Devam 
Ediyor. 
 
09/04/2015 Tarihinde Beyoğlu ilçesi proje okulu Sururi Ortaokulunda “İŞİMİZ 

OKUMAK” projesi uygulamaları  yerinde görüldü.  

 

 

09/04/2015 Tarihinde Beyoğlu ilçesi proje okulu Sururi ortaokulunda  İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Dr.Muammer YILDIZ,İl Milli Eğitim Md.Yrd.Nesrin KAKIRMAN,Garanti Emeklilik yetkilileri Yasemin 

KÖNE,Deniz GÜNEY ile KSS Danışmanlık firması SUCSR Sinem KELEŞ’in katılımlarıyla uygulamalar 

yerinde görülmüş olup faaliyetler sunulmuştur. 

İşimiz okumak projesi Müdürlüğümüz,Garanti Emeklilik ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde ilimizde 

2010 yılından itibaren sürdürülmektedir.Projenin amacı çocukların çalışmayı tamamen bırakmasıdır. 

2014-2015 Yılında  ilimizde bugüne kadar 13 İlçe ve 38 okulda proje uygulanmış olup, 4.646 çalışan 

çocukdan 582 öğrencinin okula devamları sağlanmıştır.  

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında proje 4 ilçede 7 Okulda uygulanmakta olup 627 öğrenciden 58 

öğrenci çalışmayı bırakmıştır.  

PROJE OKULLARIMIZ 

1-Beyoğlu sururi ortaokulu, 

2-Sultangazi orhangazi ortaokulu, 

3-Sultangazi fevzi kutlu kalkanci ilk- ortaokulu, 

4-Esenler menderes ortaokulu 

5-Esenler 125.yil ortaokulu 

6-Esenler dr. ilhami faydagör ortaokulu 

7-Güngören 75.yil ortaokulu 

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında işimiz okumak projesi kapsamında 25 Öğretmenimizle 627 

öğrenciye uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/isimiz-okumakproje-uygulamalari-okullarda-devam-ediyor/icerik/872
http://istanbul.meb.gov.tr/www/isimiz-okumakproje-uygulamalari-okullarda-devam-ediyor/icerik/872
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Öğrenciler Yazar Şebnem Pişkin İle Buluştu. 
 
Yazarlar Okullarda Projesi kapsamında 23.03.2015 Pazartesi saat 13.00’te Beykoz 

Belediyesi Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Kültür Merkezi´nde düzenlenen etkinlikte 

Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Lisesi ve Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu 

Liselerinden toplam 200 öğrenci yazar Şebnem Pişkin ile buluştu. 

  

Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. 

Muammer YILDIZ, Beykoz Belediye Başkanı Yücel ÇELİKBİLEK, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Kazım BOZBAY, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem KAŞITOĞLU, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri 

ve Müdürlüğümüz Arge bölümünden Hasibe  ALCAN  katıldı. 

Etkinlikte projenin Beykoz ayağı ile ilgili bir slayttan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım BOZBAY  

yaptığı açılış konuşmasında Belediye başkanına kitaplara sponsorluğundan dolayı Belediye 

Başkanına teşekkür etti. 

İl Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ Okumanın önemine "oku" emrinden girerek değindi. Okumanın 

kainata hikmet nazarıyla bakmak olduğunu ifade ederek Yedi Güzel Adam ı anarak konuşmasına 

devam etti. 

Belediye Başkanı Yücel ÇELİKBİLEK´te Eğitim ve gençliğin önemine vurgu yaparak Çanakkale 

Şehitleri için 250000 Sarıkamış Şehitleri için 90000 fidan dikme projesini açıkladı 

Yazar Şebnem Pişkin yazarlık serüvenini tasavvufu ve öğrencilerin okuduğu "Gece Taşı" kitabını 

anlattı. 

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Şebnem PİŞKİN’in Etkinlik sonunda öğrencilere kitabını 

imzalamasıyla program sona erdi. 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/ogrenciler-yazar-sebnem-piskin-ile-bulustu/icerik/863
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“Sabahattin Ali Edebiyat Okulu”Projesi Protokolü 
İmzalandı. 
 
19 Mart 2015 tarihinde, Yapı Kredi Yayınları ile ´Yazarlar Okullarda´ Projesine bağlı 

olarak  “Sabahattin Ali Edebiyat Okulu” Projesi Protokolü imzalandı. 

 

 

Proje İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, Yapı Kredi Kültür Sanat 

Yayıncılık Genel Müdürü TÜLAY GÜNGEN, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Satış ve Pazarlama 

Müdürü ÖZGÜR AKIN, Müdürlüğümüz Arge birimi üyesi Hasibe  ALCAN katıldı.                             

19 Mart 2015 tarihinde, Yapı Kredi Yayınları ile ´Yazarlar Okullarda´ Projesine bağlı olarak  

“Sabahattin Ali Edebiyat Okulu” Projesi Protokolü imzalandı. İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Dr. 

Muammer Yıldız  “Edebiyat, okuldur!” diyerek ´Yazarlar Okullarda´ Projesi ile ilgili okuma kültürünün 

paydaşlarının her geçen gün artmasından ve bu konuda işbirliği yapmaktan memnun olduklarını 

belirttiler. 

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay GÜNGEN, okuma kültürünün 

yaygınlaştırılması için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile  ortak hareket etmekten çok memnun 

olduklarını ve başka projelerde de birlikte hareket etmek istediklerini belirtti. 

Türkçenin en önemli yazarlarından olan Sabahattin Ali adına bir edebiyat okulu kurmak Türkiye’nin 

yetiştirdiği en önemli yazarlardan biri olan Sabahattin Ali’nin edebiyatçı, sanatçı ve aydın kimliğiyle 

öğretmen kimliğini bir araya getirerek gençleri edebiyatın farklı alanlarıyla daha yakından tanıştırmak  

amacıyla her eğitim öğretim döneminde 2 öğrenci ve 2 öğretmen grubuna 6 haftalık eğitimler verilecek 

olan projede Behçet Çelik (yazar-eleştirmen), Sevengül Sönmez (Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi) vb 

birçok yazar ve akademisyen görev alacak. 

Eğitimler sonrasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir çalıştay düzenlenerek  eğitime katılan 

öğrencilere ve öğretmenlere katılım belgesi verilecektir. 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/sabahattin-ali-edebiyat-okuluprojesi-protokolu-imzalandi/icerik/861
http://istanbul.meb.gov.tr/www/sabahattin-ali-edebiyat-okuluprojesi-protokolu-imzalandi/icerik/861
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Cnr Kitap Fuarı Açıldı. 

 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteklediği ve bu sene 2.si düzenlenen CNR 

Kitap Fuarı açıldı. 

 

 

 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteklediği ve bu sene 2.si düzenlenen CNR Kitap 

Fuarı açıldı. 

Açılışa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Muammer YILDIZ, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü SayınHamdi Turşucu, Yayıncılar Birliği Başkanı 

Sayın Münir ÜSTÜN, Türk Dil Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN ve çeşitli 

kurumların temsilcileri katıldı. 

"Çanakkale Zaferi´nin 100. Yılı" temasıyla Yeşilköy´deki CNR EXPO´da açılan fuar nedeniyle 

düzenlenen tören, Babil Türk Müziği Topluluğu´nun seslendirdiği, "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" 

türküsüyle başladı. 

Açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürmüz Sayın Dr. Muammer YILDIZ çocuklar, öğrenciler ve 

öğretmenlerden, 10 gün süreyle fuarı gezmelerini, kitaba dokunmalarını istedi. 

Fuarın temasının medeniyet değerleri bağlamında "Çanakkale" olmasını değerli bulduğunu vurgulayan 

Yıldız, "Çanakkale Savaşı´nın 100. yılı temasının işlenmesi çok değerlidir. Bütün etkinliklerimizde 

Çanakkale temasına biz de yer veriyoruz" diye konuştu. 

YILDIZ’ın konuşmaları sırasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü AR-GE 

Öğretmenleri tarafından “İSTANBUL DERGİSİ” katılımcılara hediye edildi. Müdürlüğümüzün yayını 

olan dergimizin bu sayısında “100. Yılında Çanakkale” teması işlendi. 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/cnr-kitap-fuari-acildi/icerik/852
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Okullar Hayat Olsun Projesi Ödül Töreni Yapıldı. 
  

Okullar Hayat Olsun Projesi Ödül Töreni 4 Şubat 2015 Çarşamba Günü saat 14.00’te 

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.Törende Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü tarafından proje uygulaması sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerde başarı 

gösteren kurumlar ödüllerini aldı.  

 

 

Tören Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Muhterem KURT, Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürü Sayın Doç.Dr.Mustafa Kemal BİÇERLİ, İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr.Muammer YILDIZ, 81 

İlimizin Milli eğitim müdürlüğü, Hayat boyu Öğrenme faaliyetlerinden sorumlu şube müdürleri,müdür 

yardımcıları ve 2013 yılı öncesi ile 2014 yılında başarılı olan illerin il milli eğitim müdürleri, ilçe milli 

eğitim müdürleri ve halk eğitimi merkezi müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında 13 Aralık 

2011 tarihinde imzalanan protokolle yürürlüğe giren “Okullar Hayat Olsun Projesi” kapsamında ödül 

töreni gerçekleştirildi. 

Okulların velilerin ve bulunduğu çevrenin hizmetine açılarak hayat boyu öğrenme merkezi, eğlenme ve 

dinlenme aktivitelerine imkan veren yaşayan güvenli alanlar haline dönüştürülmesinin amaçlandığı 

projede koordinasyon, imzalanan protocol çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 

Genel Müdürlüğüne verilmişti.  

84 bin 973 kursla 1 milyon 60 bin 72 kişiye ulaşıldı 

Yerel dinamikler arası işbirliği güçlendirilerek, işbirliğine dayalı çalışma kültürü geliştirildiği proje 

kapsamında bugüne kadar açılan 84 bin 973 kursa katılan 1 milyon 60 bin 72 kişi katılarak ilgi 

duyduğu alandaki becerilerini geliştirerek, belge aldı. 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/okullar-hayat-olsun-projesi-odul-toreni-yapildi/icerik/834
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Özellikle kişisel gelişim ve eğitim, spor, çocuk gelişimi ve eğitimi gibi alanlara yoğun talebin olduğu 

kurslara katılan vatandaşlar, böylece hayat boyu öğrenmeye katılım oranlarının yükselmesine katkı 

sağladı. 

1 milyon 226 bin 906 fidan dikildi 

Düzenlenen kampanyayla 9 bin 552 okulda, 1 milyon 226 bin 906 fidan dikimi gerçekleştirilerek 

okulların yeşillendirilmesinin sağlandığı projede, Adana Karaisalı Anadolu Lisesi en çok fidan dikimini 

gerçekleştirerek Türkiye birincisi ve Dünya beşincisi oldu. 

Öğretmenler arasında “Bir Zamanlar Ben de Çocuktum” konulu öykü yarışmasının da düzenlendiği 

proje kapsamında, 71 ilde de “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” gerçekleştirildi. 
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Okuma Kültürü İstanbul İstişare Toplantısı Yapıldı. 
 
Yazarlar Okullar’da projesi kapsamında “Okuma Kültürü İstanbul İstişare Toplantısı” Bakırköy 

Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

 

 

  

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Muammer YILDIZ’ın başkanlık ettiği toplantıya İlçe Milli 

Eğitim Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Strateji Geliştirme Şube Müdürleri, Yazarlar Okullarda Projesi İlçe 

Koordinatörleri, Yayın Birlikleri temsilcileri, Yayın Evi Temsilcileri ve Şair-Yazarlar katıldılar. 

3 bölümden oluşan toplantının ilk bölümünde ilçe koordinatörleri ile yayın evleri temsilcileri birbirileri ile 

proje hakkında detaylı görüşme fırsatı buldular. Birçok yayın evinin katılım sağladığı toplantımızda 

koordinatörlerimiz doğrudan yayınevlerine ulaşmanın verdiği memnuniyeti dile getirdiler. 

Toplantımızın ikinci bölümünde, toplantıya ev sahipliği yapan Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Emrullah AYDIN’ın “Hoş geldiniz.” Konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardında İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Sayın Dr. Muammer YILDIZ katılımcılara seslendi. Müdür Bey’in ardından Basın Yayın Birliği Başkanı 

Sayın Münir ÜSTÜN kürsüye çıktı. Böyle bir projeyi İstanbul’a kazandırdığı için Dr. Muammer YILDIZ’a 

müteşekkir olduklarını dile getirdi. Ardından Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Kenan KOCATÜRK 

konuşmalarını gerçekleştirdi. Yazarlar Okullarda Projesi’ni çok önemsediklerini belirterek bu projede 

emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi. 

Konuşmaların ardından üçüncü ve son bölüme geçildi. Son bölümde İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Sayın Dr. Muammer YILDIZ’ın yönetiminde soru-cevap ve değerlendirme gerçekleşti. 

Yayın Evleri Temsilcileri ile yazar ve şairler, proje hakkında görüşlerini dile getirdiler. Yazarlar 

Okullarda Projesi İlçe Koordinatörleri saha ile ilgili karşılaştıkları durumları İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Sayın Dr. Muammer YILDIZ’a bizzat ifade ettiler. 

Dr. Muammer YILDIZ’ın kapanış konuşması ardından toplantı sona erdi. Toplantı sonrası ilçe 

koordinatörlerimiz ile yayın evi temsilcilerimiz görüşmelere devam etti. Birçok yazar ve şairin de 

katıldığı programda tüm ilçe temsilcilerimiz doğrudan yazar ve şairler ile iletişime geçebilmiş oldu. 

 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/okuma-kulturu-istanbul-istisare-toplantisi-yapildi/icerik/826
http://istanbul.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_01/21103153_img_3868.jpg
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Güvenli Okul Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı. 

 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi ve City Security Group 

(CSG) işbirliğiyle hazırlanan güvenli okul eğitimi, denetimi ve 

akreditasyon çalışmalarını kapsayan "Güvenli Okul Projesi" toplantısı Bahçeşehir 

Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde yapıldı.  Proje İstanbul´da pilot bölge seçilen 10 

farklı ilçede 3 ay içinde uygulanacak. 

  

 

 

Bahçeşehir Üniversitesi´ndeki projenin tanıtımında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. 

Muammer Yıldız, Güvenli Okul Projesi´nin İstanbul´da 10 pilot okulda uygulanacağını ifade etti. Yıldız, 

okulları türlerine göre seçtiklerini belirterek, şöyle konuştu:"İlk kez kamu okullarımızda Güvenli Okul  

Projesi uygulanmış olacak. Aslında proje yeni başlamıyor,  uzun zamandır gündemimizde olan bir 

konu. Hatta çalışmalarını tamamladığımız 19. millî eğitim şurasında 4 ana başlıktan birini Okul 

Güvenliği ne ayrılmıştı. Bu proje içerisinde bağımlılık konusu bulunması çok önemli. Okul seçiminde 

de en dezavantajlı okullar mı seçildi, hayır. Bir okulu A, diğer okulu da B ilçesinden seçerek, çeşitli 

türden okullar olmasına gayret ettik.  Projeye de ´evet´ dedik. Esas olan proaktif olmaktır. Okullarımız 

güvenlik anlamında kötü olduğunu için bu çalışmayı yapmış değiliz. İstanbul´da da okullarda güvenlik 

sorunu olduğu anlamına da gelmez." diye konuştu. 

Değerler eğitimine değinen İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer Yıldız, 4-5 yıldır değerler sistemini 

okullarda uygulandığını vurguladı. Yıldız, evrensel ve yerel değerlerin örtüştüğü ve çocukların 

dünyasına uygun birtakım içerikleri de yeniden öğretmek gerektiğine dikkati çekerek, değerler 

eğitiminin sadece belli alanlara münhasır değil, bütün alanlara ilişkin bir değer bakış açısı olduğunu 

kaydetti. Yıldız, eğitimde bu bakışın öğrencilere kazandırıldığını anlattı 

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver YÜCEL "Türkiye zenginlesen bir ülkedir.  

Zenginlesen ülkelerin başına gelenler bizim çocuklarımızın basina gelmesin diye bu projeyi çok 

önemsiyorum."  dedi ve ABD bulunan okulların önlerinde üç veya dört polis aracının sürekli 

bulunduğunu bu anlamda ülkemizdeki okulların çok daha güvenli olduğunu belirterek Güvenli Okul 

Projesi gibi önleyici projelere önem verilmesi gerektiğini belirtti. 

http://istanbul.meb.gov.tr/www/guvenli-okul-projesi-tanitim-toplantisi-yapildi/icerik/821
http://istanbul.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_01/16153249_img_3579.jpg
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CSG Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk de projenin detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Bugün 

Türkiye´de okulların yüzde 62´sinde şiddet olayları yaşanıyor. Ailelerin yüzde 73´ü çocukları, okulda 

bulunduğu sırada güvenliğinden endişe duyuyor. Araştırmalarda her iki veliden biri okulların yeterince 

güvenli olmadığını, okul, yönetici ve öğretmenlerin yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadığını söylüyor. 

Velilerin yüzde 52´i okul binalarını güvenli bulmuyor. İşte bu istatislikleri olumlu yönde değiştirmek 

velilerimizin endişelerini gidermek için CSG Güvenli Okul Projesi´ni gerçekleştirdik. Sadece veliler 

değil, öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının kaygı ve korkunun olmadığı okul ortamında öğrenme ve 

öğretmeye odak olabilmeleri için bu projeyi gerçekleştirdik." 

  

Proje hakkında Proje kapsamında çalışmalar 3 ay içerisinde Toki Nasrettin Hoca Anaokulu, Sabri 

Taşkın İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi, Tuna Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam 

Hatip Lisesi, Mimar Sinan İşitme Engelliler Okulu, Yeni Bosna Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit 

Çavuş Selçuk Gürdal Yatılı Bölge Ortaokulu´nda gerçekleştirilecek ve uygun görülen okullar akredite 

edilecek. 

 

Proje kapsamında, güvenli okul standartları doğrultusunda okulların fiziki ve mimari 

yapılarının incelenerek risk analizlerinin yapılması, okul ve çevresinin güvenliği, ziyaretçi kayıt-kontrol 

ve denetimi, CCTV-Elektronik güvenlik sistemlerinin denetlenerek yüksek ölçekli güvenlik algısı ve 

yapısının oluşturulması, okul paydaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapılacak. 

Ayrıca şiddet, zorbalık ve madde bağımlılığı konularını kapsayan bilinçlendirici konferans, seminer ve 

eğitim programları hazırlanacak ve öğretmen, öğrenci ve velilere "Değerler Eğitimi" verilmesi 

sağlanacak. Deprem, yangın ve olası diğer risklere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi, 

okul güvenlik politikasının belirlenerek okul güvenlik yönetimi ve planının oluşturulması konusunda 

çalışmalar yapılacak. 
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Stratejik Plan Çalışmaları 

2015-2019 yılı ilimiz stratejik plan çalışmaları kapsamında; bakanlığın çalışmaları ve çalışma cetveline 

uyum sağlama anlamında Geleceğe Yönelim çalışmaları tekrar gözden geçirildi. Üst kurul ve 

bakanlıkça istenen diğer hususlar stratejik plana dâhil edildi. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gönderilen Stratejik Plan Taslağı ve Stratejik Plan Sürecine 

İlişkin açıklamalar doğrultusunda tüm çalışmalar yeniden gözden geçirilerek uyumlu hale getirildi. 

Maliyetlendirme ile ilgili bakanlığın taslak planı referans alarak çalışmalara ağırlık verildi. 

Müdürlüğümüz bünyesinde destek hizmetleri ve diğer bölümlerle istişare ederek 2015-2019 yılı 

stratejik plan maliyetleri hesap edildi. Yıl bazında tahmini maliyetler, amaçlar ve hedefler bazında 

belirlenerek stratejik planda ifade edildi. 

Planlamanın son aşaması olan İzleme ve Değerlendirme bölümü yine bakanlığın planını örnek alarak 

yıl içinde 2 dönem halinde yapılması hususuna yer verildi. İzleme ve Değerlendirme çalışmalarında: 

birinci dönemi ilk altı aylık zaman dilindeki performansı ikinci dönem ise bir yıla ait genel performansı 

izleme ve değerlendirmeyi esas aldı. 

2015-2019 yılı stratejik plan çalışmaları kapsamında ilimiz stratejik plan ekibi üyeleri, 39 İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerinin stratejik plan çalışmalarına gerek dijital ortamda gerek birebir saha ziyaretleri ile 

rehberlik çalışmaları yapmışlardır. İlçe milli eğitim müdürlükleri stratejik plan ekibi üyelerinin zaman 

zaman kurumuza gelerek çalışmalarına destek ve rehberlik edilmiştir. Okul ve kurumların 2015-2019 

yılı stratejik plan çalışmaları ile ilgili çalışmalarına ayrıca destek olunmuş çalışmalarında zorlandıkları 

hususlarda birebir görüşme talepleri karşılanmıştır. 

İl ve ilçe düzeyinde stratejik plan eğitimleri uygulanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında ilçe, 

okul/kurumların stratejik plan ekibi üyeleri yenilikler, değişimler ve planlama süreci hakkında 

bilgilendirilmişlerdir. 

2015-2019 yılı ilimiz stratejik planı; bakanlığımız yetkilerinin rehberliği çerçevesinde üst kurulumuz 

onayı ile onay ve de yayınlama için hazır hale gelmiştir. 

Bakanlığımızın bu zaman diliminde; Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 16-20 Şubat 2015 

tarihleri arasında Stratejik Yönetim ve Planlama Temel Eğitim Semineri ne strateji geliştirme Şube 

Müdürü ve Stratejik Planlama Koordinatörü, 13-17 Haziran 2015 tarihleri arasında Stratejik Yönetim 

Sisteminde Yıllık Programlar ve İzleme Değerlendirme Semineri ne Stratejik Planlama Ekibi üyeleri 

iştirak etmişlerdir. 

 

 


