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14 Mart 2016 tarihi itibarıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevime başlamış bulunuyorum.
Öncelikle İstanbul´a ve İstanbul´daki çocuklarımıza hizmet etmeyi nasip eden Allah´a şükrediyor, bizi bu
vazifeye layık gören büyüklerimize de teşekkürü bir borç biliyorum.
Uzun yıllar İstanbul´a hizmet eden selefim Sayın Dr. Muammer Yıldız´a da ayrıca teşekkür ediyorum.
Güzel şehrimiz İstanbul, geçmişi ve birikimi itibarıyla, artan bir dinamizme sahip olan bir dünya şehridir. Bu
dinamizmin birtakım sıkıntıları da barındırdığı kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak çalışma arkadaşlarımızla;
müdür yardımcılarımız, ilçe millÎ eğitim müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve en
önemlisi de öğretmenlerimizle beraber organize olarak çocuklarımıza en güzel eğitim ve altyapı
imkanlarını sağlamaya gayret edeceğiz. Eğitim süreçlerinde aslolan eğitimin niteliği ve içeriğidir. Bu
anlamda da özellikle yapacağımız planlamalarla öğrencinin aklına, kalbine ve sosyal çevresine hitap edecek
şekilde onu yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Özellikle akademik, sosyal ve manevi gelişim
alanlarında eğitimimizi yeniden şekillendirmeye çalışırken İstanbul´daki çalışma arkadaşlarımızla elimizden
geleni yapmaya gayret edeceğiz. Eğitimi bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, çocuklarımızı bütün
yönleriyle kuşatmış bir eğitim sistemini, Bakanlığımızın eğitim politikaları doğrultusunda yönetme çabası
içinde olacağız.
Bu süreçte velilerimizin, akademik ve bilimsel camianın, sivil toplum kuruluşlarının ve eğitimin tüm
paydaşlarının desteğini ve sorumluluk almalarını bekliyoruz.
Bu düşüncelerle yeni dönemin başta öğrencilerimiz, öğretmen ve yönetici arkadaşlarımız, nihayetinde
İstanbul’umuz için hayırlı olmasını diliyorum.

ÖMER FARUK YELKENCİ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
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HER SINIFIN BİR YETİM KARDEŞİ VAR (İYİLİKTE YARIŞAN SINIFLAR)

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bir Sen ve Diyanet işleri Başkanlığı arasında
yapılan protokoller gereği 2015/2016 eğitim öğretim yılında da “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var (İyilikte Yarışan
Sınıflar) projesi okullarımızda etkin bir şekilde devam etti.
Dünyada savaş, açlık, yoksulluk vb. sebeplerle çok sayıda korumasız ve yetim kalan çocukların
okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz tarafından desteklenmesini amaçlayan projenin yürütülmesi için
İlimizde her ilçeden bir tane olmak üzere 39 öğretmen gönüllü koordinatör olarak görevlendirilmiştir. Yine
okullarda projenin yaygınlaştırılması için İstanbul çapında 652 öğretmen tamamen gönüllü olarak projede görev
almışlardır. Yaşamını tek başına idame ettirmeye gücü yetmeyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak
yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile hayata hazırlamak
amaçlanmıştır.
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Yapılan Faaliyetler
AĞUSTOS 2015
İlçe Koordinatörlerle birlikte (20 kişilik bir ekip) Pakistanda bulunan ve İHH insani Yardım Vakfının
desteklediği yetimhaneler ziyaret edilmiş böylece öğrencilerden toplanan paraların yetim öğrencilere nasıl
ulaştırıldığı, bu öğrencilerin hangi şartlarda yaşadığı ve bölgedeki diğer çocuklarla kıyaslandığında nasıl eğitim
aldıkları yerinde müşahede edilmiştir.
EYLÜL EKİM 2015
(İlçe Koordinatörler Toplantısı ve Projenin Okullarda Duyurulma Süreci)
Projenin okullarda tanıtımı amacıyla Fatih İmam Hatip Ortaokulunda İlçe koordinatörleri ile toplantı
yapılmış bu toplantıda Projenin yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilmiştir. Projenin
uygulanmasında üç temel etken söz konusudur;
1- Gönüllülük
2- Şeffaflık
3- Sürdürülebilirlik
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KASIM 2015
(Sorumluluk ve Avrasya Maratonu)
Projenin yürütülmesinde yetim çocukların mağduriyeti ve yoksunluğu üzerinden değil bizlere düşen
sorumluluk üzerinden proje anlatılmıştır. Öğrencilerimiz iyi insan olma, iyiden yana olma, paylaşan, başkasını
düşünen ve kendisini sorumlu hisseden davranışlar kazanılması yönünde proje anlatılmıştır. Bunun için kendisi
de muhtaç olduğu hatta yetim olduğu halde okulda proje sorumlusu olan çok öğrencimiz vardır.
15 Kasım 2015 tarihinde yapılan Avrasya Maratonuna İstanbulun farklı ilçelerinden öğrencilerimiz
“İyilikte Yarışan Sınıflar” ve “Yetim Gülerse Dünya Güler” t-shirtleri ile katılmış böylece proje öğrencilerin yetim
kardeşleri için sadece para toplayan bir anlayıştan sosyal sorumluluk kazanma haline dönüşmesi sağlanmıştır.

ARALIK 2015 – NİSAN 2016
(Okullarda Yetim Kardeşler İçin Yapılan Etkinlikler ve Yetim Kardeşlerle Buluşma)
Yoğun olarak “Yetim Kardeş” için bir şeylerin yapıldığı aylardır. Bazı okullarda resim- şiir yarışmaları, sınıf
duvarlarının ve okul panolarının “Yetim Kardeşlerini” hatırlatan çalışmaların sergilenmesi veya yapılan
kermeslerle “yetim kardeşlerinin” ihtiyaçlarını giderme çabası...
23 Nisan’da Sultangazi Belediyesi tarafından dünyanın farklı coğrafyalarından İstanbula getirilen 53
yetim çocuk ile 25 Nisanda Anadoludaki okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizle 26 Nisanda ise Avrupadaki
okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizle buluşturduk. Belki birbirlerinin dillerini bilmiyorlardı ama gönülleri
aynı dili konuşuyordu.
MAYIS – HAZİRAN 2016
(Dünya Yetim Günü Etkinlikleri)
Ramazan ayının 15. Günü “Dünya Yetimler Günü” olması hasebiyle bu günlerde ilimize gelen çocuklarla
yapılan iftar yemekleri, oyunlar eğlenceler. Onları güldürmek için çabalamalar.
AĞUSTOS 2016
(2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı “İyilikte Yarışan Sınıflar” proje hazırlıkları)
Okullar açılmadan ilçe koordinatörlerinin dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan yetim çocukların
yaşadıkları ortamları müşahede etmek amacıyla Asya’da Endonezya ve Afrika’da Burkina Faso devletlerine
yapılacak ziyaretler.
EYLÜL 2016
(Yeni Bir Öğretim Yılında Yeni Bir Başlangıç...)
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MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM BÖLÜMÜ ETKİNLİKLERİ

Okul-Sanayi İşbirliği Protokolü kapsamında Ortadoğu Enerji ile Şişli MTAL ziyaret
edilerek örnek atölyeler gezildi.
İSO'da TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) yetkilileri ile OkulSanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz paylaşıldı.
Taha Holding ziyaret edilerek Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projemiz
paylaşıldı.
TEMSAD (Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği) ziyaret edilerek OkulSanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz paylaşıldı.
TRİSAD (Türkiye Triko Sanayicileri Derneği) ve İSO yetkilileri ile Zeytinburnu
TRİSAD MTAL ziyaret edilerek atölyeler gezildi.
Ortadoğu Enerji ile Beşiktaş Ziya Kalkavan MTAL ziyaret edilerek atölye yeri tespiti
yapıldı.
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projesi kapsamında Gelişim Tekstil fabrika
ziyareti gerçekleştirildi.
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projesi kapsamında URTİM İskele Kalıp A.Ş.
İle Zincirlikuyu İSOV MTAL ziyaret edildi.
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projesi kapsamında Avcılar MTAL yönetimi ile
Yılmaz Redüktör A.Ş. Ziyaret edildi.
Taha Holding ile Halkalı İMKB MTAL arasında Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli
protokolü imzalandı
ISPE (Sağlık Bilimleri Derneği) yöneticileri ile Kadırga MTAL ziyaret edilerek,
derneğin laboratuvarı incelendi.
İOSB (İkitelli Organize Sanayi Bölgesi) de düzenlenen bir toplantıda işverenlere
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projemiz anlatıldı.
İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) de düzenlenen bir toplantıda
işverenlere Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projemiz anlatıldı.
Mete Plastik ile Bayrampaşa İnönü MTAL ziyaret edildi.
Modern Karton fabrikası ziyaret edilerek Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli
projemiz anlatıldı.
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KSİAD (Küçükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği) ziyaret edilerek yönetim
kuruluna Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projemiz anlatıldı.
Gelişim Tekstil yönetimi ile Büyükçekmece Burhan Bahriyeli MTAL ziyaret edilerek
atölyeler incelendi.

Beşiktaş Ziya Kalkavan MTAL ile Ortadoğu Enerji'nin Çöp Gazından Enerji tesisleri
ziyaret edildi.
Beşiktaş Ziya Kalkavan MTAL ile Ortadoğu Enerji arasında Okul-Sanayi İşbirliği
İstanbul Modeli Niyet Protokolü imzalandı.
Brisa Bridgestone Lastik San.A.Ş. Ziyaret edilerek, Başakşehir Borsa İstanbul MTAL
ile imzaladıkları protokol hakkında görüşme gerçekleştirildi
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz kapsamında Umursan Unlu
Mamüller A.Ş. Ziyaret edildi
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projemiz kapsamında Yıldırım Kalıpçılık
ziyaret edilerek bilgilendirme yapıldı
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği'nin düzenlediği "Okul-Şirket Buluşması"
etkinliğine katılındı
RİGA Takip Çalıştayı yapıldı.
Mücevher İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği Çalıştay'a katılınarak, Okul-Sanayi
İşbirliği İstanbul Modeli projemiz anlatıldı.
VİKO By Panasonic ziyaret edilerek Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli
kapsamında okullarımıza verdikleri destek ve imza aşamasındaki protokoller
hakkında görüşme yapıldı
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi kapsamında Casper Bilgisayar ziyaret
edildi.
MÜSİAD'ın düzenlediği 2.Perakende Sektörü ve Eğitimcileri Buluşması'na
katılınarak Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projemiz anlatıldı.
Yıldırım Kuyumculuk ile Küçükçekmece İsmet Aktar MTAL ziyaret edilerek
atölyeler gezildi.
Bosch Türkiye yetkilileri ile Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz
kapsamında bir görüşme yapıldı
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri müdürlerinin katıldığı toplantıda OkulSanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz ile ilgili vizyonumuz paylaşıldı. Toplantıya
İl Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Yelkenci de katılarak bir konuşma yaptı ve Şişli
MTAL atölyelerini gezerek öğrenci, öğretmen ve yöneticilerle sohbet etti. Ayrca
aynı okulda bulnan aday öğretmenlere de hitap etti
Casper yetkilileriyle Ümraniye MTAL ziyaret edilerek laboratuvar yeri tespit edildi.
Acıbadem Üniversitesi ile imzalanmış protokol kapsamında MTAL öğretmenlerine
6 günlük "Eğitim Koçluğu" eğitimi verildi.
Amerika'da düzenlenen FRC (First Robotics Competiton) yarışmasında MTAL
okularımız Türkiye'yi başarıyla temsil etti ve Şişli MTAL "Rookie İnspiration" ödülü
aldı

6

Tuzla Piri Reis MTAL yönetimi ile birlikte GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri
Birliği) ziyaret edilerek Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projemiz kapsamında
işbirliği başlıkları konuşuldu
Vakıf Emeklilik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Okul-Sanayi
İşbirliği İstanbul Modeli protokolü kapsamında Kadıköy Göztepe MTAL'de "Vakıf
Emeklilik Sigortacılık Laboratuvarı" açıldı.
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz kapsamında Bayrampaşa İnönü
MTAL ile PAGDER (Plabtik Sanayicileri Derneği) arasında protokol imzalandı
Pendik Harmandere MTAL tarafından düzenlenen "Mesleki Eğitimde Yeni
Yaklaşımlar ve Sektör İşbirlikleri" konulu çalıştaya katılındı
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz kapsamında Logosoft ziyaret
edilerek görüş alışverişinde bulunuldu
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz kapsamında THY Teknik Genel
Müdürü ziyaret edilerek uçak bakım alanlarımız ile ilgili işbirliği başlıkları
görüşüldü
Zentiva İlaç ve Pharmavision yönetimine Kadırga MTAL'de Okul-Sanayi İşbirliği
İstanbul Modeli Projemiz anlatıldı.
Vakıf Emeklilik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Okul-Sanayi
İşbirliği İstanbul Modeli protokolü kapsamında Şişli Ahi Evran MTAL ziyaret
edilerek laboratuvar yeri tespiti yapıldı,

5.si düzenlenen "Kazakistan Mesleki ve Teknik Eğitim" programına katılındı
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayat Boyu
Beceri Eğitimi Projesi " kapanış törenine katılındı
Artella Kapı firması ile Kartal Atalar MTAL'de örnek atölyeler gezildi. Kartal
Yakacık MTAL'de ise işbirliği kapsamında atölye yeri tespiti yapıldı.
General Mobile Genel Müdürü ile Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz
kapsamında işbirliği başlıkları ve mezun öğrencilerimize iş olanakları görüşmesi
gerçekleştirildi
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz kapsamında MÜSİAD Perakende
Sektör Kurulu Başkanı ve Üyesi ile Üsküdar Bağlarbaşı MTAL ziyaret edilerek
öğrencilere Satış Elemanlığı dalı tanıtıldı
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz kapsamında Üsküdar İMKB MTAL ile
Artistik Kuaförler Derneği protokol imzaladı ve atölye açılışı yapıldı
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz kapsamında Üsküdar İMKB MTAL ile
Özel Tual Estetisyen Kursu arasında protokol imzalandı ve atölye açılışı yapıldı
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Artella Kapı ile Kartal Yakacık MTAL arasında Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli
protokolü imzalandı
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz kapsamında Atakent İMKB MTAL
yönetimi ile Pelister Holding ziyaret edilerek işbirliği görüşmeleri yapıldı
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz kapsamında Sancaktepe Eyüp
Sultan MTAL'de VİKO Pano Tasarım ve Montaj Atölyesi açılışı yapıldı
33 Mesleki Eğitim Merkezi, 2 Olgunlaşma Enstitüsü ve 44 Halk Eğitim Merkezi'nin
katılımıyla Sultanahmet'te "İstanbul Öğrenme Şenliği" gerçekleştirildi
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz kapsamında Sancaktepe Fehmi
Yılmaz MTAL'de Sodexo Mutfak Atölyesi açılışı yapıldı
İMES Organize Sanayi Bölgesi yönetimince düzenlenen toplantıya çevre MTAL
okul yöneticilerimizle katılınarak, işverenlere Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli
Projemiz anlatıldı.
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz kapsamında Sancaktepe 75.Yıl DMO
MTAL'de Destek Bilgisayar Eğitim Laboratuvarı açıldı.
RİGA Takip Çalıştayı'na katılındı
Mesleki ve Teknik Aday Öğretmen eğitimi gerçekleştirildi.
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projemiz kapsamında General Mobile'ın
Maçka Akif Tuncel MTAL'de yaptığı laboratuvar açılışı yapıldı
İGA (İstanbul Grand Airport) ve İTÜ ile birlikte yürüttüğümüz Model Uk yarışması
düzenlendi
İŞKUR, İSO, İTO ve İl Müdürlüğümüzün birlikte düzenlediği İSKİF (İstanbul Kariyer
ve İstihdam Fuarı) na katılınarak stant açıldı
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SAP EĞİTİM PLATFORMU İŞBİRLİĞİ İLE PİLOT ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sap Eğitim Platformu Öğretmen, öğrenci ve ebeveynleri her yerden ve her cihazdan
erişilebilen bir sistemde bir araya getirmenin yanı sıra, öğrencilerin sosyal iletişim becerilerini
de geliştirecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın FATİH Projesi kapsamında geliştirdiği eğitim-bilişim birlikteliğine katkı olarak dünyadaki
farklı eğitim sistemleri ile uyumlu olan ve Türk mühendisler tarafından İstanbul'da geliştirilen
Türkiye'deki eğitim sisteminin dijitalleşmesini hedefleyen FATİH Projesi kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü işbirliği ile uluslararası yazılım
firması SAP Development Center Türkiye tarafından hazırlanan SAP Eğitim Platformu, pilot çalışması başladı.
Pilot çalışma kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerinden seçilen 11 okulun proje sınıfları, derslerini SAP Eğitim
Platformu uygulaması üzerinden işleyecek ve elde ettikleri sonuçlarıMilli Eğitim Bakanlığı ve SAP ile paylaşacak.
Türk eğitim sistemi de dâhil olmak üzere dünyadaki farklı eğitim sistemleri ile uyumlu olarak Türk mühendisler
tarafındanİstanbul'da geliştirilen SAP Eğitim Platformu, öğretmen, öğrenci ve ebeveynleri her yerden ve her
cihazdan erişilebilen bir sistemde bir araya getirmenin yanı sıra, öğrencilerin sosyal iletişim becerilerini de
geliştirecek. Gerçek zamanlı istatistiki analiz ve raporlama imkânı veren büyük veri işleme platformu SAP HANA
ile pilot uygulama süresince öğrencilerin akademik gelişiminin takibi yapılacak.
Tanıtım etkinliğinin açılış konuşmasını yapan SAP Development Center Türkiye Genel Müdürü Cafer Tosun,
"Bugün bu proje kapsamında hedeflerimize ilk adımımızı atıyoruz" dedi. FATİH Projesi'nde yer almanın en büyük
hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Tosun, "Bugün pilot çalışmalarına başladık. Halihazırda tam olarak bilgi
çağında yaşıyoruz. Her yaşta, her bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmak artık mümkün. Bu platform, öğrencileri,
öğretmenleri, okul idarecilerini ve ebeveynleri destekleyecek" ifadelerini kullandı.
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Öğrencilerin eğitimde yaşadıkları sıkıntıları ve başarılı buldukları alanları analiz edebileceklerini ifade eden Cafer
Tosun, uygulamayı daha fazla öğrenci ve öğretmen kullandıkça eğitim kalitesinin artacağını söyledi. SAP Eğitim
Platformu'nun birçok ülkede imrenilen bir çalışma olduğunun altını çizen Tosun, "Hâlihazırda 11 pilot okul
seçilmiş durumda. Elde edeceğimiz geri bildirimlerle projeyi daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz
ülkedeki her okula, her öğretmene ve her öğrenciye ulaşmak" diye konuştu.
Etkinlikte konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürü Murat Adalı,
"Bakanlığımızın gösterdiği doğrultuda yaptığımız proje ile eğitime destekte bulunmak bizim için çok önemli.
Attığımız her adımda Milli Eğitim Bakanlığı'nın FATİH Projesi kapsamında geliştirdiği eğitim-bilişim birlikteliğine
katkıda bulunmayı hedefledik. Bu bilişim ağı öğretmenler ve öğrenciler olarak herkesin faydalanabileceği ve
sosyal iletişim becerisini geliştirecek çok önemli bir ortam olacak" diye konuştu. SAPEğitim Platformu'nun eşsiz
olanaklar sunacağını vurgulayan Adalı, bu teknoloji sayesinde öğretmenlerin öğrencilerini daha iyi
tanıyabileceğini ve eğitim durumlarını daha yakından takip edebileceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı Fatih projesi İstanbul Fatih ilçesi koordinatörü Esin Burcu İliş ise şunları söyledi: "FATİH
Projesi, tüm sınıflarımızda öğrencilerimizin günümüzün teknolojik gereksinimlerinden faydalanmalarını sağlayan
bir proje. Proje kapsamında ilk ve orta öğretim seviyesindeki okullarda donanımsal tedarikler sağlandı. Tüm
bunların yanında öğretmenlerin teknoloji boyutunda desteklenmesi amacıyla hizmet içi eğitimler, içerik
geliştirme ve üretim çalışmaları da devam ediyor."
Basın toplantısının ardından SAP Yazılım Geliştirme Merkezi Yazılım Geliştirme Mühendisleri Seda Kazkılınç ve
Zeynep Gülen, SAP Eğitim Platformu'na dair ayrıntıları katılımcılarla paylaştı.
SAP Eğitim Platformu Projesi kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Murat
Türedi SAP Eğitim Platformunun sınıf içi kullanımına dair bilgiler verirken SAP Türkiye, Eğitim Çözümleri
Danışmanı Nazmiye Güneş Question Mark Tanıtımı yaptı.
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OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E MAÂRİFE YÖN VEREN EĞİTİMCİLER

Çok az bilgi ve belgenin günümüze kaldığı Osmanlı Devleti son dönem eğitim tarihi ve Cumhuriyet’in ilk devrine
ilişkin son derece önemli ilk elden vesikaların kurtarılmasını, digital ortama aktarılması ve nihayetinde belgelerin
kısa özetleri ile gerekli görülenlerin sadeleştirilerek çevrilmesi; öğretmen, idareci, maaş, okul, teftiş, dernekleşme
vb. gibi Osmanlı’yı Cumhuriyet’e bağlayan bu mühim devrin eğitim faaliyetlerinin aydınlatılması çerçevesinde
bulguların katalog ve kitap haline getirilmesi ile belgelerin bir Maarif Müzesi bünyesinde sergilenmesi de
hedeflenmektedir.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde ve 16.02.2016 tarihli olur ile Zeytinburnu Sicil Arşivi’nde devam
ettirilen proje kapsamında 300 adet olduğu tahmin edilen eski Türkçe ( Osmanlıca ) memur dosyalarının;
olumsuz her türlü dış etken karşısında korunması ve 1928 öncesi personel bilgilerinin sisteme dahil edilerek
başvurularda gerekli kolaylıkların sağlanması amacıyla söz konusu proje çalışmalarına başlanmıştır.
Proje; digitalleşme, tasnif, transkripsiyon, katalog, kitap, sergi süreçleriyle şekillendirilmiştir. Projenin ilk
aşamasını teşkil eden Zeytinburnu Arşivi’nde yer alan dosya çekimleri esnasında sevindirici bir gelişme olarak
sicil dosyası miktarının beklenenin iki katı kadar ( 600 ) olduğu görülmüştür. Belgelerin fotoğraflanması işlemi
tamamlanarak 15. 000 poz çekim yapılmıştır.
Tasnif çalışmaları devam etmekte olup bu kapsamda; aynı dosya içerisinde birden fazla yer aldığı halde tek isim
altında toplanmış siciller ayıklanmaktadır. Ayrıca aynı dosya zarfı içinde yer alan ve birbirine karışmış evraklar
titizlikle ilgili isim altında birleştirilmektedir.
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bu devre dair ve Türk Eğitim Tarihi açısından çok mühim olan diğer memnun
edici bir gelişme ise 76 adet eski Türkçe ( Osmanlıca ) defterin keşfi olmuştur. İtina ile ilçe ve okul bazlı tutulmuş
isim, maaş, kadro vb. detayları içeren bu koleksiyon sayesinde İstanbul Maarif Tarihi’nin tüm inceliklerine vakıf
olunacak dokümana ulaşılmıştır. Bu defterlerinde 10.000’e yakın digital poz çekimi tamamlanmıştır. Defter
tasnifi ise dosya tasnifinin tamamlanması sonrasında gerçekleşecektir.
Proje ile açığa çıkan diğer önemli bir gelişme ise Osmanlı dönemini içeren çok kıymetli diploma, icazetname,
resim vb. koleksiyonların varlığıdır. Çalışmalar esnasında belirlenen ve en iyi örnekleri kaydedilen bu müstesna
evrakların sergilenerek kamuya tanıtılmasının pek büyük faydalar sağlayacağı ortadadır.

H-CARE (SAĞLIK BAKIMI)
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Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programı Sektörel işbirliği ve yenilikçiliğin geliştirilmesi için çok taraflı
projeler kapsamında Avrupa Eğitim Komisyonu tarafından kabul gören H-CARE: “Launching of Sector Skills
Alliance for Training & Apprenticeship of Health Care and Food Supplements Salespersons” projesi
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü tarafından yürütülmekte ve koordine
edilmektedir. Projede Avrupa’da sağlık sektörü, Eğitim politikası uygulayıcıları, Mesleki Eğitim Merkezleri,
Rehberlik ve Danışmanlık merkezlerini temsilen 4 farklı Avrupa Birliği Üyesi Ülkeden 5 ortak kurum yer
almaktadır. 30 ay süreli Konsorsiyum kapsamında yenilikçi bir sağlık bakım programı hazırlamak ve sağlık
sektöründe hizmet sağlamada kalifiye eleman boşluğunu doldurmak amacıyla Ecvet tabanlı Sağlık Bakımı
Ortak programı, Çok dilli e-öğrenme platformu, Mesleki Eğitim modülleri, EQAVET tabanlı sağlık bakımı
kontrol araçları, “Sağlık bakım ve Gıda Takviyesi Programları satış elemanlarının temel mesleki profilleri
oluşturulacaktır. Proje bütün Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan başvurulardan kabul gören 22 proje
arasında yer almaktadır. Söz konusu 22 projenin 2’si ülkemizden seçilmiş yürütücü kuruluşlar ise biri
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğeri Gazi Üniversitesidir.
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Genel Bilgiler
 Program: Leonardo da Vinci
 Eylem: Multilateral Projects for Development of innovation – Sector skills alliances (Sektörel işbirliği ve
yenilikçiliğin geliştirilmesi için çok taraflı projeler)
 Başlangıç: 01 Ocak 2014
 Bitiş: 30 Haziran 2016
 Süre: 30 ay

Proje Ortakları
 İstanbul MEM, Türkiye
 European Medical Association, Belgium
 Technical University “Gheorghe Asachi”, Romania
 BFI National Institute for Vocational Training, Austria
 National Agency for Vocational Education and Training, Bulgaria
 Consultancy company “ZGURA-M”, Bulgaria
Projede yenilikçi bir H-Care (sağlık bakım) programı hazırlamak ve sağlık sektöründe hizmet sağlamada
kalifiye eleman boşluğunu doldurmak amacıyla, Avrupa’da sağlık sektörü, Eğitim politikası uygulayıcıları, Mesleki
Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Danışmanlık merkezlerini temsilen 6 ortak bulunmaktadır.
Proje kapsamında pilot uygulama süreci gerçekleştirilerek Eczacı Teknisyenleri Derneği ile işbirliği çalışması
yapılmıştır. http://healthcaresales.eu/elearning/page.php?id=26 uzaktan eğitim platformu üzerinden
katılımcılar eğitimlerini sürdürmektedirler.

Projemiz 30 Haziran 2016 tarihinde son bulacaktır. Projenin Final Konferansı Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki
Eğitim Genel Müdürlüğünden Selma Karakaya nın ülkemizde mesleki eğitim ve yeni meslek standardı belirleme
konulu sunumuyla başladı. Proje ortaklarından Bulgaristan, Belçika, Romanya ve Avusturya nın Milli Eğitim Ve
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı konferans Belçika nın Brüksel şehrinde 27 Mayıs 2016 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
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İSLAMİ İLİMLER OLİMPİYATI ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

İstanbul’daki imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen İmam Hatip Okulları İslami
İlimler Olimpiyatı ödül töreni yapıldı.
İstanbul genelindeki 160 İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin genel kültür dersleri
yanında imam hatip ortaokulu meslek derslerindeki başarısını da ölçmek amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Şefkat Okulları iş birliğinde gerçekleştirilen İLİMO / İmam Hatip Okulları İslami
İlimler Olimpiyatı’nın ödül töreni 16 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14.00'de Başbakan Yardımcımız Prof. Dr.
Numan Kurtulmuş ve diğer protokol üyelerinin katılımyla Haliç Kongre Merkezinde yapıldı.

İki aşamalı gerçekleştirilen yarışmanın birinci basamak sınavı 5 Mayıs 2016 tarihinde yapılmıştı.
Okullarında ilk ona giren öğrencilerin İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasında belirlenen iki okulda 14 Mayısta
yarıştığı ikinci tur sınavında dereceye giren ilk 20 öğrenciye çeşitli ödüller verildi. Ayrıca beş dersin herhangi
birinden tüm soruları cevaplayap 175 öğrenci de bisiklet ile ödüllendirildi. Ödül törenine katılanlara da çeşitli
hediyelerin verildiği program fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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İMAM HATİP LİSELERİ 2. BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ’NDE
YENİDEN BULUŞTU

Geçen yıl İstanbul’daki İmam Hatip Liseleri arasında yapılan Bilim, Kültür ve Sanat Günleri büyük bir
merak uyandırmış ve yakından takip edilmişti. Bu yıl Türkiye genelindeki Anadolu imam hatip liselerine yönelik
olarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün teşvikleriyle ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü koordinesinde Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, TÜRGEV, İnsan ve Medeniyet
Hareketi, TÜGVA, Öncü Spor gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde düzenlenen “İmam Hatip Liseleri
2. Bilim, Kültür ve Sanat Günleri” 02 – 03 Haziran 2016 tarihlerinde Fatih İBB Ali Emiri Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Türkiye genelindeki 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 “İmam Hatip Liseleri 2. Bilim, Kültür ve Sanat Günleri” kapsamında ‘Zorunlu Göçler ve
Mültecilik’ temasıyla düzenlenen “bilim ve teknoloji, fotoğraf, resim, karikatür, kısa film, afiş, ebru, hat, tezhip,
dergi ve karakalem” yarışmalarının ödül töreni ve sergisi; Anadolu imam hatip liselerinin mehter, tasavvuf
musikisi, folklor, tiyatro ve ney sunumları ile Anadolu imam hatip liselerinin proje tanıtım stantları iki gün
boyunca takip ve ziyaret edildi.
Programın birinci gün açılışı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, ÖNDER İmam
Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu ve diğer protokol mensuplarının katılımlarıyla Fatih İBB Ali Emiri Kültür
Merkezi’nde yapıldı.
Programın ikinci günü MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif YILMAZ, İl Milli Eğitim Müdür Yar. Mustafa
USLU, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman ENSARİ ve protokol mensuplarının katıldığı ödül töreniyle sona
erdi. Ödül almaya hak kazanan öğrenciler ödüllerini MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif YILMAZ ve diğer
protokol mensuplarının elinden aldı. Ödül törenine; öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul müdürleri ile
kalabalık bir izleyici grubu katıldı.
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ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
KADES GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul’da 2015- 2016 eğitim öğretim yılında mezun verecek doksan altı Anadolu imam hatip lisesinde
aynı anda on dokuz bin öğrencinin katılımıyla 23 Şubat 2016 tarihinde Kazanım Değerlendirme Sınavı (KADES)
gerçekleştirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Önder İmam Hatipliler Derneği ve Plato Meslek Yüksek Okulu
iş birliğinde gerçekleştirilen sınavda bu yıl mezun olacak ve YGS ve LYS’ye katılacak öğrencilerin okullarında
öğrenmiş oldukları bilgileri ölçmek ve hazırbulunuşluluk düzeylerini artırmak amaçlanmaktadır.
KADES’e katılan on dokuz bin imam hatip öğrencisinden ipi başarıyla gögüsleyen öğrenciler;
1. Enes GÖREN: Fatih-Uluslararası AİHL
2. Ahmet AKTAŞ: Beyoğlu- Beyoğlu AİHL
3. Ahmet TAŞER: Kartal- Kartal AİHL
Dereceye giren öğrencilere ödülleri İmam Hatip Liseleri 2. Bilim, Kültür ve Sanat Günleri Ödül
töreninde verildi.
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ŞEHRİNİ TANIT HAYALİNE UÇ ÖDÜL TÖRENİ

Ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk
Yelkenci, ISEWorld Türkiye Müdürü Volkan Cerrahoğlu, İl
Milli Eğitim Mdr.Yrd. Turgut Karatekin, İl Milli Eğitim
Mdr.Yrd. Mehmet Nezir Eryarsoy, İl Milli Eğitim Strateji
Geliştirme Şube Müdürü Erhan Cirit, okul müdürleri, ödül
alan öğrenciler, danışman öğretmenler ve veliler katıldı.
Hedef kitlesi İstanbul’da resmi ve özel tüm liselerde
öğrenim gören öğrenciler olan yarışmada öğrenciler,
İstanbul'u tanıtan en fazla 3 dakika uzunlukta ürettikleri
İngilizce video sunumları ile kıyasıya yarıştılar. Finalistler, Jüri, halk oylaması ve ABD’de Kayıt Birimleri Ofis
Departmanı kontrolünde internet üzerinden oylama yapan Amerikan okullarının oylarıyla belirlendi.
Yarışmanın 1.si “The City” isimli projesi ile Notre Dame De Sion Fransız Lisesinden öğrenciler Asya Günen, Alp
Revanbahş ve danışman öğretmen Cemil Ceylan, 2.si Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi “Dersaadet-Istanbul City”
isimli proje ile öğrenciler Bilal Başer, Harun Karakuş, danışman öğretmen Beyhan Şen, 3.sü “The New And The
Old” isimli proje ile Özel İhlas Fen Lisesinden öğrenciler Mustafa Emir Gazioğlu, Mehmet Fatih Aydın ve
danışman öğretmen Ahmet Cihat Kapçık oldu. Jüri Özel Ödülüne Özel Atabek Anadolu Lisesinden “The Plane To
Your Dream City-Istanbul” adlı projeleri ile öğrenciler Elber Ekrem Koç, Muhammed Emre Düzen ve danışman
öğretmen Orhan Memiş layık görüldü.
1. olan grup ve gruba rehberlik eden danışman öğretmen 5 günlük
Amerika ziyareti, 2. olan grup ve danışman öğretmen Apple I-Pad
Mini, 3. olan grup ve danışman öğretmen Apple I-Pod Touch ile
ödüllendirildi. İlk 20’ye giren gruplara katılım sertifikası dağıtıldı.
Projenin amacı, lise öğrencilerinin kendi kültürlerine ilişkin
farkındalığını artırmak, sosyal girişimciliklerinin önünü açmak, onları
yabancı dil kullanımına teşvik etmek ve mevcut yurt dışı olanakları ile
tanıştırmak olarak öne çıkıyor.
10.Ulusal Özel Eğitim Şenliği Spor Etkinlikleri, Özel Eğitim Spor
Etkinlikleri 03-04 Mayıs 2016 tarihleri arasında Beykoz ilçesi Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu
Kampüsünde gerçekleştirilecek olan “10.Ulusal Özel Eğitim Spor Şenliği Etkinlikleri”ne Amasya, Konya, Muğla,
Kocaeli, Yalova Ankara, Eskişehir, Malatya, Zonguldak, Niğde, Mersin, Antalya, Trabzon, Tekirdağ
Kahramanmaraş, Elazığ olmaz üzere 16 ille birlikte 128 okul ve 1745 öğrenci katılacaktır.
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İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK YARIŞMALARI

DÜŞÜNME ZAMANI
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İlimiz 39 İlçe resmi/özel 1334 okulumuzda 240593 proje yerinde incelenmiş, ilçe komisyonlarınca seçilen 156
ürün il komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Konya’da 27-28 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenecek “20152016-Şimdi Düşünme Zamanı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Etkinlikleri Ulusal Sergisinde” İlimizi Temsil
Edecek 4(dört) adet Proje belirlenmiştir.
2016 Şimdi Düşünme Zamanı Sergisi İstanbul İli Değerlendirme Komisyonu 08/05/2016 tarihinde ilçelerde
yapılan değerlendirmeler sonucu derece alan ürünleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. İlçelerden gelen
raporlar doğrultusunda 1344 Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni rehberliğinde Ortaokul 7. ve 8. sınıf 406841
öğrencisi bulunan ilimizde okullarda öğretmenler tarafından ön elemeleri yapılan çalışmalar 39 ilçemizde
kurulan komisyonlar tarafından okullarda incelenmiştir. Bu süreçte 240593 proje yerinde incelenmiş ilçe
komisyonlarınca seçilen 156 ürün il komisyonumuzca değerlendirilmiş olup; belirtilen 4 ürün sergilenmek üzere
seçilmiştir.
İLÇE ADI
BEYLİKDÜZÜ
SİLİVRİ
KÜÇÜKÇEKMECE
BAHÇELİEVLER

OKUL ADI
Beylikdüzü İMKB Ortaokulu
Silivri Ortaokulu
Yeşilyuva Ortaokulu
Bülent Ecevit Ortaokulu

ÖĞRENCİ ADI SOYADI
Taha Hakkı DİRİKORU
İrem Nur ACAN
Işıl MERİÇ
Nursena GÜNGÖR

ŞUBESİ
8-F
7-G
8-G
7-G

PROJE ADI
Koruyucu Araba
Engel Kadıran Trafik Işığı
Cırt Cırtlı Eko Torba
Ateş Ölçer Yastık

Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından farklı öğrenim ve yaş gruplarındaki
vatandaşların sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla; bilgi,
beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen
topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşüm gerçekleştirmek vizyonuyla başlatılan “Hayat Boyu Öğrenme
Şenlikleri” 25-29 Mayıs’da İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
Toplumda öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, farkındalığı arttırmak ve öğrenmeye erişimi sağlamak amacıyla
geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve halkın yoğun ilgisiyle karşılanan şenliğin ardından bu sene 2. İstanbul Hayat Boyu
Öğrenme Şenlikleri 25 Mayıs’da Sultanahmet Meydanı’nda 7 den 77 ye tüm halkımızın katılımı ile
gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği yetkililerinin katılım göstereceği açılış töreni ile
başlayacak şenlikler kursiyerlerimizin gösterileri ile devam edecektir.
Her zaman, her yaşta, her fırsatta öğrenme imkanları sunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 1312 yaygın
eğitim kurumlarıyla hizmetlerini günden güne arttırıyor. Türkiye genelinde 308.765 kursta toplam 6.732.000
kursiyerin hayatlarında mucizevî değişimler ve katkılar yapmaya devam ediyor.
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme bölümü 39 ilçede 44 Halk Eğitimi Merkezi, 33 Mesleki
Eğitim Merkezi ve 2 Olgunlaşma Enstitüsü ile faaliyet göstermektedir. Merkezler katılımcı ve paylaşımcı bir
yapıyla bireylerin hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar bilim ve
teknolojide son derece yenilikçi bir şekilde sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki teknik eğitim vermeyi,
mesleğinde ilerlemek isteyen bireyleri desteklemeyi, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı ve toplumumuzun
sosyal ve kültürel birikimini gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir.
Merkezlerimiz uyguladıkları öğrenme faaliyetlerinin yanı sıra artık bir mega kent olarak tanımlanan İstanbul’ da
vatandaşlarımızın güvenle bir araya geldikleri, birlikte çalışmalar yaparak başarıya ulaştıkları mekanlardır. Bu
yapılanmasıyla merkezler bireylerin sosyalleşmesine ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına da katkıda
bulunmaktadırlar.
Şenlik boyunca açılacak stantlarda İstanbul’dan 79 Hayat Boyu Öğrenme Kurumu 400 etkinlik, kısa atölye
çalışmaları eğitimler ile ilgili uygulamalar ve gösteriler düzenleyecektir. Bu kurumlarda düzenlenen 33.938
kurstan yararlanan yaklaşık 800.000 kursiyerin bilgi ve becerilerini ortaya koyacağı etkinliklerle; 4 gün boyunca
Hayat Boyu Öğrenme Programları’na yönelik örnekleri halkımız yakından tanıma fırsatı bulacaktır.
Öğrenme Şenliği ile İstanbul’da milyonlarca kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM KAPANIŞ TÖRENİ
YAPILDI
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“GÜL YETİŞTİREN ADAM OKULU” DERSLERİ

Aday öğretmenler için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "GÜL YETİŞTİREN ADAM
OKULU" adlı program 16-17 Haziran tarihlerinde aday öğretmenlere branşlar bazında verilen seminerlerle
devam etti.
Aday öğretmenlerin branşlarının inceliklerini daha da yakından tanımaları amacıyla gerçekleştirilen bu
seminerler Haziran ayı boyunca devam edecek. Tüm aday öğretmenlerin branşlarına göre eğitim alacakları
seminerlerde bu hafta; Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Dursun Ali Taşçı, Yrd. Doç. Dr. Şahin Oruç, Doç. Dr.
Abdüssamet Bakkaloğlu, İrfan Çal, Seçil Çelebi, Veli Karataş, Faik Koç, Emine Küle, Acem Yıldırım, Nagihan ilanlı,
Murat Türdi, Murat Yoğurtçu, Alper Kubat, Fırat Karabulut, Veysel Kaya, Serdar Şadoğlu, Faik Özata "Ölçme ve
Değerlendirme, Proje Hazırlama, Mesleki Gelişim, Özel Eğitim, Öğretim Yöntemleri " gibi konularda aday
öğretmenlere hitap etti.
İstanbul İmam Hatip Okulları İslami İlimler Olimpiyatı Ödülleri Sahiplerini Buldu
İstanbul İmam hatip okulları İslami ilimler olimpiyatı ödül töreni 17 Haziran Perşembe günü Haliç
Kongre merkezinde yapılan törenle sahiplerini buldu.
Haliç Kongre Merkezi´nde düzenlenen programa Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş´un yanı sıra; İstanbul
Valisi Vasip Şahin, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz,
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile çok sayıda davetli katıldı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şefkat Koleji ve Gaziosmanpaşa belediyesinin ortak yürüttüğü proje
kapsamında İmam Hatip ortaokullarından 23.000 öğrencinin aynı anda girdiği sınav yapıldı ve akabinde finale
kalan 971 öğrenci de kendi arasında yarıştılar.
İmam Hatip Ortaokullarında okutulan meslek derslerine dair yapılan yarışma neticesinde ilk 20 öğrenciye umre,
akıllı telefon, altın ve para ödülleri verilirken 175 öğrenci de bisiklet hediyesi ile ödüllendirildi. Haliç Kongre
Merkezi´nde yapılan törene tüm ilçelerden katılan öğrencilerin coşkulu katılımlarıyla gerçekleşti.
İmam Hatip okullarına dair tanıtım filminin gösterimi ardından takdim edilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz
Ömer Faruk YELKENCİ "Yapılan bu çalışma sınav merkezli eğitim sisteminden kurtulma açısından önem
taşımaktadır. Teog için hazırlanan çocuklarımızın bunun yanı sıra hem akademik hem manevi gelişimlerini
sağlamak açısından bu ve benzeri programlar önemlidir. Ülkemizin geleceğine dair söz sahibi olacak
çocuklarımızın bu anlamda yetişmeleri gereklidir." dedi. Sözlerine Prof. Dr İhsan Fazlıoğlu´ndan bir alıntı ile
devam eden Ömer Faruk Yelkenci "Akl-ı selim, kalb-i selim, zevk-i selim şeklinde yapılan üç sınıflamaya karşılık
akıl, kalp ve üçüncü olarak da hayat, ihsan, ahlak gibi alanlar tahakkuk eder" dedikten sonra bu sınıflamayı
açıklayan Ömer Faruk Yelkenci öğrencilerin bu üç yönünü geliştirecek çalışmaların önemine vurgu yaptı.
İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek sözlerine başladı. Öğrencilere
hitaben yaptığı konuşmada "Küçük omuzlarınızla istikbalin vebaline talip oldunuz. Bunun için geleceğe iyi
hazırlanmak gerekiyor. Sizden öncekiler üzerlerine düşenleri yaptılar. Sizler daha iyi imkanlara sahipsiniz ve
bunları iyi değerlendirerek, aldığınız emaneti hakkıyla taşıyarak beklenen ve özlenen nesil olacaksınız.
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Bu milletin umudusunuz. Sadece kendinizden değil çevrenizden de mesulsunüz." dedi. Sözlerini öğrencilerin
vakur bir duruşu olması öğüdüyle tamamladı.
Tören salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın mesajı öğrencilerin tezahuratları eşliğinde okunduktan
sonra Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş konuşmasını yaptı. Sözlerine kendisinin de İstanbul İmam
Hatip Lisesi mezunu olduğunu belirterek başladı. Kurtulmuş, "´Bu salondan nice bilim adamları bilim kadınları,
hukukçular, siyasetçiler, başbakanlar, Devlet Başkanları çıkacaktır. Milletin geleceğinin yükü omuzlarınızdadır.
Allah yükünüzü hafifletsin, ufkunuzu açsın, göğsünüze ferahlık versin" dedi. Konuşmasına İmam Hatiplerinin kısa
bir tarihçesi ve misyonuyla devam eden Numan Kurtulmuş "Millet kendi okullarına sahip çıkarak bu günlere
gelmiştir. Birinci aşama olarak okullarımız ihtiyacı karşılayacak noktaya gelmiştir şimdi ikinci aşama olarak
medeniyetimizi yeniden inşa ve ihya edecek çalışmalar yapılmalıdır." Kainatın, yaratıcımızın ve kendimizin
bilgisine vakıf olma gerekliliği olarak formüle ettiği yol haritası ile sözlerini sonlandı ve asıl yarışın hiçbir vakit
bitmediği ve irfan mektebinin her daim öğrencisi olunması gerektiğine vurgu yaptı.
Program öğrencilere ödüllerinin takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sonlandı.
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ISEWORLD ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

İl Müdürlüğümüz ve ISEWorld Türkiye Şubesi işbirliğiyle düzenlenen “Şehrini Tanıt Hayaline Uç”yarışması
ödül töreni 15.06.2016 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşti.
Ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci, ISEWorld Türkiye Müdürü Volkan Cerrahoğlu, İl
Milli Eğitim Mdr.Yrd. Turgut Karatekin, İl Milli Eğitim Mdr.Yrd. Mehmet Nezir Eryarsoy, İl Milli Eğitim Strateji
Geliştirme Şube Müdürü Erhan Cirit, okul müdürleri, ödül alan öğrenciler, danışman öğretmenler ve veliler
katıldı.
Hedef kitlesi İstanbul’da resmi ve özel tüm liselerde öğrenim gören öğrenciler olan yarışmada öğrenciler,
İstanbul´u tanıtan en fazla 3 dakika uzunlukta ürettikleri İngilizce video sunumları ile kıyasıya yarıştılar.
Finalistler, Jüri, halk oylaması ve ABD’de Kayıt Birimleri Ofis Departmanı kontrolünde internet üzerinden oylama
yapan Amerikan okullarının oylarıyla belirlendi.
Yarışmanın 1.si “The City” isimli projesi ile Notre Dame De Sion Fransız Lisesinden öğrenciler Asya Günen, Alp
Revanbahş ve danışman öğretmen Cemil Ceylan, 2.si Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Dersaadet-Istanbul City
isimli proje ile öğrenciler Bilal Başer, Harun Karakuş, danışman öğretmen Beyhan Şen, 3.sü ’The And The Old’’
isimli proje ile Özel İhlas Fen Lisesinden öğrenciler Mustafa Emir Gazioğlu, Mehmet Fatih Aydın ve danışman
öğretmen Ahmet Cihat Kapçık oldu. Jüri Özel Ödülüne Özel Atabek Anadolu Lisesinden ‘’The Plane To Your
Dream City-Istanbul’ adlı projeleri ile öğrenciler Elber Ekrem Koç, Muhammed Emre Düzen ve danışman
öğretmen Orhan Memiş layık görüldü.
1. olan grup ve gruba rehberlik eden danışman öğretmen 5 günlük Amerika ziyareti, 2. olan grup ve danışman
öğretmen Apple I-Pad Mini, 3. olan grup ve danışman öğretmen Apple I-Pod Touch ile ödüllendirildi. İlk 20’ye
giren gruplara katılım sertifikası dağıtıldı.
Projenin amacı, lise öğrencilerinin kendi kültürlerine ilişkin farkındalığını artırmak, sosyal girişimciliklerinin
önünü açmak, onları yabancı dil kullanımına teşvik etmek ve mevcut yurt dışı olanakları ile tanıştırmak olarak
öne çıkıyor.
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"YEMEKTE DENGE RESİM YARIŞMASI" KAZANANLARI BELLİ OLDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın ortaklaşa
yürüttüğü “Yemekte Denge Eğitim Projesi” 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi “Dengeli Besleniyorum” resim
yarışması ödül töreni 15.06.2016 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşti.
Ödül töreni İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ, Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm MUTUŞ, İl
Milli Eğitim Mdr.Yrd. Turgut KARATEKİN, İl Milli Eğitim Mdr.Yrd. Nezir ERYARSOY, İl Milli Eğitim Temel Eğitim
Şube Müdürü Timur TUĞRAL, Okul Müdürleri ve ödül alan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
Projenin öğrencilere yönelik düzenlediği “Dengeli Besleniyorum” temalı resim yarışması Yemekte Denge
projesinin içerdiği sağlıklı ve dengeli beslenme bilgilerinin, resim yoluyla etkili ve ilgi çekici şekilde yansıtılmasını
sağlayarak, öğrencilerin yaratıcı eserler çıkarmasına olanak sağlıyor.
Resim yarışması sonunda, Hobyarlı Ahmet Paşa İlkokulu’ndan Batuhan Yılmaz, Baki Gündüz İlkokulu’ndan
Shahrem Ferhadi, Çapa İlkokulu’ndan Deniz Durgan’ın ilk 3’e girdiği İstanbul’da, ödüller İl Milli Eğitim
Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci ve Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş tarafından kazananlara
takdim edildi.
İl Millî Eğitim Müdürlükleri’nde, projeden sorumlu şube müdürü, il koordinatörleri, il düzeyinde
görevlendirilecek görsel sanatlar öğretmenlerinin oluşturduğu bir komisyon ile değerlendirilen resimler arasında
dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İFTARDA
BİRARAYA GELDİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve çalışanları, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk
YELKENCİ’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.
Beykoz Sabancı Öğretmenevi’nde 14 Haziran 2016 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ’nin
ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel iftar yemeğine kurum bünyesinde görev yapan tüm yöneticiler, çalışanlar
ve çok sayıda davetli katıldı.
İftar yemeğinden sonra kısa bir teşekkür konuşması yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk
YELKENCİ “Öncelikle hepinize hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Ve de davetimize icabet ettiğiniz için
hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu güzel mekânda sizlerle beraber bu güzel ayın, bu güzel akşamını
beraber iftarla değerlendirdiğimiz için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Sizler bizim için çok
kıymetlisiniz, bizim mesai arkadaşımızsınız buda akşamı anlamlı kılıyor. Bu duygu ve düşüncelerle herkesi
muhabbetle selamlıyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyor, hayırlı akşamlar diliyorum”
dedi.
İftar yemeğinden sonra davetlilerle bir araya gelen İl Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ, çalışanlarla sohbet
ederek fotoğraf çektirdi. Boğaz’ın eşsiz güzelliğinde yenilen iftar yemeğinde davetliler hoşça vakit geçirdiler.
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MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (MUN) PROGRAMI´NIN AÇILIŞ
TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) tarafından Yıldız Vera´da düzenlenen Model Birleşmiş
Milletler (MUN) Programı´nın açılış töreni 3 Haziran Perşembe günü gerçekleştirildi.
MUN (Model Birleşmiş Milletler) lise ve üniversite öğrencilerinin küresel konu ve sorunları tartıştığı ve bunlara
çözüm ürettiği, devletlerin temsilcilerinin rollerini öğrencilerin canlandırdığı bir platformdur. MUN, ulusal ve
uluslar arası düzeyde uygulamalara liderlik etme kapasitelerini güçlendirme ile kalmayıp katılımcıların akademik
bilgi ve yabancı dil becerilerini kullanarak kültürler arası etkileşimi ve kaynaşımı sağlar. Katılımcıların
gerektiğinde farklı görüşleri de temsil etmelerini sağlayan MUN, bu sayede katılımcılara objektif bir bakış açısı
kazandırır.
Açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ, sosyal bilimler ve dünyayı tanıma
açısından çok önemli bir projede bulunduklarını belirterek, düşünenlere ve uygulayanlara teşekkür etti.
Yelkenci, dünyada yaşanan çok büyük sorunlar olduğuna dikkati çekerek, BM´nin geçmişi ve teşekkül ettirilmesi
sürecini anlattı.
BM´nin dünyanın sorunlarını çözemediğini aktaran Yelkenci, "Dünyada bütün ülkeler için hukuk ve adalet
gereklidir. Bu manada Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi dünya elbette beşten büyüktür. Yabancı dil becerilerini
geliştirecek bu çalışmanın önemi çok büyüktür. Siyasi bir deha olan Abdülhamid´in gölgesinde yapılması daha da
önemlidir." dedi.
Yelkenci, Sultan Abdülhamid´in dünya siyasetindeki önemine vurgu yaparak, onun manevi huzurunda yapılan
çalışmanın hayırlı olmasını temenni etti.
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İMAM HATİP LİSELERİ 2. BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ’NDE
YENİDEN BULUŞTU

“İstanbul İmam Hatip Liseleri 2. Bilim, Kültür ve Sanat Günleri” 2 Haziran Perşembe günü Fatih İBB Ali Emiri
Kültür Merkezi’nde yapılan açılış töreniyle başladı.
İstanbul genelindeki Anadolu imam hatip liselerine yönelik olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, ÖNDER İmam
Hatipliler Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde düzenlenen “İmam Hatip Liseleri 2. Bilim,
Kültür ve Sanat Günleri” 02 – 03 Haziran 2016 Perşembe ve Cuma günleri, 10.00-16.00 saatleri arasında Fatih İBB
Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
Türkiye genelindeki 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 “İmam Hatip Liseleri 2. 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 proje tanıtım stantları iki gün boyunca takip ve ziyaret edilebilecektir.

Eyüp Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi mehter takımının sunduğu mehteran gösterisiyle başlayan etkinlikte
konuşan İl Milli Eğitim müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ:
“Bilim kültür ve sanat günleri eğitim hayatımızın merkezinde olması gereken faaliyet alanlarının bir yansıması
olarak karşımızdadır. Öncelikle iki gün boyunca gerçekleştirilecek olan bu faaliyette emeği geçen bütün sivil
toplum kuruluşlarımızla beraber okullarımızdaki idareci öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu’da yaptığı konuşmada sadece yurt içinde değil, yurt
dışında da imam hatiplilerin olduğuna dikkati çekti. Bekiroğlu, “Bilim, kültür, sanat alanında çok güzel eserler
ortaya koyan kardeşlerimiz var. Özgüven içinde asla komplekse kapılmadan umutlu olmanızı sizlerden istirham
ederim. Bu tavsiyelere uyduğunuz takdirde önümüzdeki on yıllarda hem ülkemize hem İslam dünyasına öncü
olacaksınız" dedi.
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İmam Hatip Liseleri 2. Bilim, Kültür ve Sanat Günleri, 3 Haziran Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ödül
töreni ile sona erecektir.
İmam Hatip Liseleri 2. Bilim, Kültür ve Sanat Günleri Özet Programı:
02 Haziran 2016
10.00 Açılış
10.30-16.00: Sahne Etkinlikleri ()
Tiyatro, tasavvuf musikisi, mehter, ney, folklor vd.
10.30-16.00: Yarışma Eserleri Sergisi / Okul Tanıtım Stantları Ziyareti

03 Haziran 2016
10.00-14.00: Sahne Etkinlikleri ()
Tiyatro, tasavvuf musikisi, mehter, ney, folklor vd.
10.00-14.00: Yarışma Eserleri Sergisi / Okul Tanıtım Stantları Ziyareti
14.00-15.30 Ödül Töreni 16.00 Kapanış
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TUZLADA BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

İl Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün organize ettiği, Tuzla
Nikah Sarayında gerçekleştirilen “Altın Yağmuru” adlı ödül töreni programına katıldı.
Tuzla´da Uluslararası, Ulusal ve İl çapında düzenlenen çeşitli sportif, sanatsal ve kültürel yarışmalarda
dereceye giren öğrencilerin 8´i tam, 28´i yarım ve 63´ü de çeyrek altınla ödüllendirildi. Toplamda 99 öğrencinin
altınla ödüllendirildiği programda öğrencilerin danışmanlığını yürüten öğretmenlere de başarı belgesi verildi.
Program İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe milli
eğitim müdürleri, idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla sağlandı.
Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci:
“Öncelikle öğrencilerin ve onları yetiştiren öğretmenlerin başarılarının sergilenmesi için imkanları hazırlayan ve
okulların tadilat, onarım bakım gibi bütün ihtiyaçlarını karşılayarak eğitime koşulsuz destek veren Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı´ya teşekkür ediyorum. Okulu dört duvar içinde belli başlı dersleri öğrenmek için gelinen
bir yer olarak ele alırsak, o zaman bu kuru bir hikaye olur. Ancak çocuklarımızı bütün yönleriyle; akademik
gelişim boyutlarıyla, manevi gelişim boyutlarıyla, sosyal, kültürel, sanat ve spor alanındaki gelişim boyutları ile
ele aldığımızda ve onlara bu alanlarda yol açtığımızda, kendilerini keşfetmelerini, kendilerini gerçekleştirmelerini
sağladığımızda, işte o zaman okulun hikayesi efsaneleşir."dedi.
Yapılan protokol konuşmalarının ardından derecelerine göre sahneye alınan öğrencilere başarılarına göre tam,
yarım ve çeyrek altın ödülleri verildi. Öğrencilere altın ödülü takdimleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer
Faruk YELKENCİ tarafından verildi. Ödül takdimi sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekildi.
Ödül töreni, "Misafirim Öğretmenim" projesi çerçevesinde en çok veli ziyareti yapan okulların müdürlerine ve
"İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi ile en fazla yetim kardeşi olan okulların müdürlerine İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ tarafından plaket verilmesi ile sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürümüz, Tuzla
Belediye Başkanı Dr. Şadi YAZICI´ya da eğitime yaptığı katkılardan ötürü plaket takdim etti.
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TUBİTAK 4006 PROJE SERGİ AÇILIŞI

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ Kadıköy İkbaliye Ortaokulu konferans salonu ve
TUBİTAK 4006 proje sergi açılışı törenine katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ mezun olduğu Kadıköy İkbaliye Ortaokulu konferans salonu ve
TUBİTAK 4006 proje sergi açılış törenine katıldı.
Açılış töreni İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ, İlçe Kaymakamı Birol KURUBAL, İlçe Milli Eğitim
Müdürü, idareci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti.
Bu okulun bir mezunu olarak, açılış töreninde bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirten İl Milli Eğitim
Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ ” Konferans salonları aslında okulun kendisidir. Dersler bir şekilde yapılır.
Artık bilgi edinmenin yolu kolay ama yetenekleri ortaya çıkarmanın, hayal gücünü ortaya çıkarmanın, müzik
yeteneğini ortaya çıkarmanın, düşünme becerilerini geliştirmenin, yaratıcı düşünmeyi geliştirmenin, eleştirel
düşünmeyi geliştirmenin yolu, sanat alanında gelişmenin yolu buradan geçiyor. Dolayısıyla bu salon o anlamda
çok kıymetli. Bu vesileyle okul idaresi ve öğretmenlerine gayretlerinden dolayı, böyle güzel bir okul örneği ortaya
koydukları için, çok teşekkür ediyor; çok nitelikli işler yaparak, çok güzel insanlar, çok güzel öğrenciler
yetiştirmeye devam etmelerini diliyorum” dedi.
Açılış töreni ve protokol konuşmalarının ardından protokol heyeti tek tek proje stantlarını ziyaret ederek projeler
hakkında bilgi aldı. Toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.
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OTİZMLİ ÇOCUKLAR SANATLA GELİŞİYOR

“Okullarda Yaratıcılık Atölyeleri” Projesi, 20 Mayıs Cuma günü Şişli’de bir otelde yapılan basın toplantısıyla
tanıtıldı.
“Okullarda Yaratıcılık Atölyeleri” Projesinin basın toplantısına katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk
Yelkenci, gelişimsel yetersizliği bulunan çocukların eğitimi konusundaki yapmış oldukları çalışmalardan
bahsederek, bu alanda İstanbul özelinde en güncel kurum, öğrenci, öğretmen sayılarını ve ileriye dönük
yapılması planlanan çalışmaları katılımcılarla paylaştı.
Tohum Otizm Vakfı’nın ev sahipliğiyle gerçekleştirilen projenin basın toplantısına, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Ömer Faruk Yelkenci, Şişli Kaymakamı Salih Işık, Tohum Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin ve davetliler
katıldı.
Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen
“Okullarda Yaratıcılık Atölyeleri” isimli projeye ortaklaşa imza attı.
Proje kapsamında İstanbul’un 4 ilçesinde gelişimsel yetersizliği bulunan çocukların tipik gelişim gösteren
akranlarıyla birlikte eğitim aldıkları 12 okulda, müzik, resim ve seramik atölyeleri kuruldu. Bu sayede gelişimsel
yetersizliği bulunan çocuklar ilk defa normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim görerek diyalog ve
iletişim becerilerini sanat yoluyla geliştirme fırsatı elde ettiler. Proje boyunca 188 çocuğa eğitim verilirken,
ailelerine de kaynaştırma eğitimi ile ilgili farkındalık seminerleri düzenlendi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, otizmin artış hızına dikkat çekti ve “proaktif olarak yarını
hedefliyoruz, özel eğitim alanında ne kadar proje yapılsa da az kalmakta bu anlamda seferberlik ilan etmeliyiz”
dedi. Yelkenci, sözlerine “İnsanoğlu hep güzelliklerin ve güzel iletişimin peşinden koşmuştur. Bu atölyelerde
çocuklarımız güzelin peşinden koşarken, gelişimlerini tamamlayacaktır” diye devam etti. Yelkenci ayrıca,
“Okullarda Yaratıcılık Atölyeleri” projesi kapsamındaki başarılı kaynaştırma uygulamaları aracılığıyla otizm
konusunda farkındalığın artacağına inandığını belirtti.
Yelkenci, “İstanbul´da 21 Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi , 40 Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi
okulu, 8 Özel Eğitim Anaokulu bulunmaktadır. Önümüzdeki yıl bu alandaki okul sayımız 85 olacak. Bu okullarda
10 bin 972 öğrenci ve 11 bin’i aşkın öğretmen var” dedi.
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Tohum Otizm vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, “Öncelikle ben de burada bir otizmli çocuk annesi olarak
bulunuyorum. Sporun ve sanatın, oğlum Cem’in hayatına girmesiyle birlikte, hayatında nasıl fark yarattığını,
iletişim problemlerini azaltma konusunda yardımcı olduğunu birebir gözlemlemiş bir anneyim. Bugün size
sunduğum “Yaratıcılık Atölyeleri Projesi”ni bu düşünceyle hayata geçirdik. Gelişimsel yetersizliği bulunan;
imkansızlıklar yüzünden yeteneklerini geliştirme ve sergileme fırsatı bulamayan 188 çocuğumuz, kurduğumuz
sanat atölyelerinde hocaları eşliğinde yeteneklerini geliştirme fırsatı buldular.” şeklinde konuştu.
Haziran ayında, projeye katılan öğrencilerin eğitim süresince kazandıkları becerileri aileleri ve izleyicilerle
paylaşabilecekleri konser ve sergi etkinlikleri gerçekleştirilecek.
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TUT ELİMDEN BİRLİKTE BAŞARALIM PROJESİ

İl Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ İstanbul Üniversitesi ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş
birliğiyle yürütülen "Tut elimden birlikte başaralım" projesi kapsamında, Fatih Hekimoğlu Alipaşa
İlkokulu´nda yenilenen Özel Eğitim Sınıfı açılış törenine katıldı.
Açılış töreni İl Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı
Mustafa KOCA, Fatih Kaymakamı Ahmet ÜMİT, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip KINA, İdareci, öğretmen,
öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşti
Törende konuşan İl Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ:"Biz çocuklarımızın engelli olduğunu söylüyoruz ya da
özel eğitime ihtiyacı olan insanların engelli olduğunu söylüyoruz. Acaba biz de onlara göre engelli miyiz? Bunu bir
düşünelim. Yani onların anlayabildiği, onların hissedebildiği bazı şeyleri biz anlayamayabilir miyiz,
hissedemeyebilir miyiz? Bu meseleye böyle bakmadığımız müddetçe bu çocuklarımıza faydalı olamayız."
görüşünü paylaştı.
Toplumun farklı olanlara ihtiyaç duyduğunu kaydeden Yelkenci, "Biz onları anlayabilmeliyiz, insanlığımızı
tamamlamalarına müsaade etmeliyiz." dedi.
Yelkenci, özel eğitimde "tersine kaynaştırma" uygulamaları yapıldığını belirtti.
Daha önce özel eğitime muhtaç çocukları normal öğrencilerin gittiği sınıflara koyduklarını ve bunun çok insani bir
şey olduğunu anlatan Yelkenci, "Kesinlikle ayırmamak lazım çünkü hayatımızda olan bir şey bu... Şimdi
yoğunluklu özel eğitim okullarının içine, özel eğitime ihtiyacı olmayan çocuklarımızı koyarak ´tersine
kaynaştırma´ yapıyoruz. İşte bu onları anlamaya, onlarla beraber yaşamaya bizim ne kadar ihtiyacımız olduğunu
gösteren bir yaklaşımdır." diye konuştu.
- "Görme engelli, işitme engellinin kulağı olurdu"
Dünyanın ilk işitme engelliler okulunun Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde İstanbul´da açıldığını söyleyen
Yelkenci, "Bir müddet işitme engelliler okulu olarak devam ettikten sonra görme engellileri de dahil ediyorlar ve
okul idaresinin çok güzel bir uygulaması vardır. Görme engelliler okula geldikten sonra işitme engellilerle
eşleştirilirler, çocuklar evden okula gelirken, okuldan eve giderken görme engelli işitme engellinin kulağı, işitme
engelli de görme engellinin gözü olur. Birbirlerinin elinden tutarlardı, beraber başarırlardı." bilgilerini paylaştı.
Yelkenci, "Tut elimden birlikte başaralım" projesinin adının, bu yönüyle de çok anlamlı olduğunu vurguladı.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca, "Öğretmenler toplumun tabiri caizse
hamalları, bizim vazifemiz sadece onlar üzerinden birazcık yükü almak." dedi.
Koca:”Engelli öğrencilerin gelişimine hizmet edecek Özel Eğitim Sınıfı´nın yenilenmesine destek vermekten
memnuniyet duyduklarını belirten Koca, öğretmenlerin yükünü hafifletmeye gayret ettiklerini söyledi.
Koca, öğretmenlerin, toplumların geleceği için önem arz eden rolüne işaret ederek, "Bugün anlamlı bir gün,
başta emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum, onlar toplumun tabiri caizse hamalları, bizim vazifemiz
sadece onlar üzerinden birazcık yükü almak. Çünkü toplumda öğretmenler ne kadar bilgili ve kültürlüyse toplum
da o kadar bilgili ve kültürlüdür. Sonuç itibarıyla baktığımızda biz kazancımızın sadece yüzde 2,5´ini veriyoruz
ama öğretmenlerimiz yüzde 100´ünü veriyorlar.
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Toplumun gelecek umutlarında bir katkımız olduysa öğretmeni, sanayicisi, bürokratı, siyasetçisiyle böyle hayırlı
bir iş için bir arada olmak şereflerin en güzeli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye´de vatandaşların pek çok zorlu süreci atlattığını anlatan Koca, "Önemli olan bir yerde bir çığlık, bir eylem,
bir fiiliyat varsa ve biz hayra motor olabiliyorsak şerre de fren olabiliyorsak ne mutlu bize. Emeği geçen bütün
dostlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Çok sayıda veli ve eğitimcinin de katıldığı açılışta, Hekimoğlu Alipaşa İlkokulu, Eram Fatih Özel Eğitim Mesleki
Eğitim Merkezi Okulu ve Mimar Sinan İşitme Engelliler İlkokulu öğrencileri, türkü dinletisi, halk oyunları ve
pandomim gösterisi de sundu.
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İSTANBUL EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIM SERGİSİ-2016

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen İstanbul Eğitimde İyi Örnekler
Paylaşım Sergisi; Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sergi, eğitim personelimizin geliştirdikleri örnekleri birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine model teşkil
etmelerine imkân sağlamayı hedeflemekte.
2016 İstanbul Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı sürecine, resmi kurumlarımıza duyurular yapılarak, internet
üzerinden başvuruların alınması işlemiyle başlanmış; resmi okul ve kurumlara 3 kategoride başvuru imkânı
tanınmış ve 1500’e yakın proje başvurusu alınmıştır.
3’er kişilik on beş farklı ekipten oluşan İl Değerlendirme Kurulumuz bütün başvuruları okuyup ayrı ayrı
değerlendirmiş ve puan vermişlerdir.
İl Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda her ekibin en yüksek puan verdiği 9’ar
eser, toplamda ise 126 eser saha ziyareti aşamasına geçmeye hak kazanmıştır.
30 kişiden oluşan saha ziyareti ekibi, projeleri yerinde inceleyerek tekrar puan vermiş; bir önceki değerlendirme
sonucu ile bu puanlar toplanıp son aşamaya gelinmiştir.
Üç aşamadan geçen değerlendirmeler sonucunda toplam 100 örnek çalışma Bağlarbaşı Kültür Merkezinde
sergilenmiş ve proje sahipleri ödüllendirilmiştir. 28 farklı ilçeden projelerin sergilendiği sergide bu yıl da Esenler
İlçesi toplamda 17 proje ile en fazla projesi sergiye hak kazanan ilçe olmuştur. Yine aynı ilçeden Hasip Dinçsoy
İlkokulu ise 6 farklı projesi ile en fazla projesi olan okul olmuştur.
Üsküdar Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim müdürlerinin katıldığı açılış töreninde konuşan İl Milli
Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Faruk YELKENCİ konuşmasında:
“İstanbul o kadar büyük bir kalbe sahip ki, İstanbul’un kalbi birçok yerde atıyor, o yerlerden biriside burası. Çok
önemli bir etkinlikteyiz çünkü çocuklarımız ve onların yaptığı çalışmalar burada. Öğretmenlerimizin rehberliğinde
öğretmenlerimizin emekleriyle yapılan çalışmalarla İstanbul’un kalbi burada atıyor. Bu açıdan çok önemli bir anı
ve çok önemli bir etkinliği yaşıyoruz. Her zaman mensubu olmaktan gurur duyduğum öğretmenlik mesleğinin
üzerinden düşünecek olursak İstanbul 2 milyon 667 bin öğrenciden oluşan kocaman bir sınıf bende kendimi o
sınıfın öğretmeni olarak görüyorum. Dolayısıyla öğrencilerimle karşılaştığımda inanın dünyanın en mutlu insanı
oluyorum. Bizlere o kadar umut veriyorlar ki yaptıkları bu çalışmalarla bu çalışmaların onlara kazandırdığı bilinçle
inanıyorum ki yarın devleti yönetme noktasında, belediyeleri yönetme noktasında, fikir adamı, bilim adamı,
sanat adamı olma noktasında bulunduklarında, çok daha farklı bir bilinçle, çok daha doğru bir bakış açısıyla,
bulundukları yerde ülkemize, milletimize ve hatta bütün insanlığa hizmet edecekler.
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İlk ziyaret ettiğim standda legolarıyla bina yapmayı öğrenen çocuklarımız vardı. Bu çok güzel bir fikirdi bu fikri
çocuklarımızla birlikte hayata geçiren öğretmenimiz aynı zamanda bir mimarmış. Mimarlık yapmayıp
öğretmenlik yapan bir meslektaşım. Tabi aklıma hemen Mimar Sinan geldi. Mimar Sinan eserlerini yapmadan
önce büyük legolarıyla o eserlerin prototipini yapardı. Mimar Sinan’ın çalışma tarzını çocuklarımıza öğretmiş
demek ki çocuklarımız ilerde geçmişten gelen birikimlerimizin üzerine bize özgü mimari anlayışımızı
geliştirebilecekler. Bu ümidi orada gördüm.İnşallah bunun ilerde yansımasını göreceğiz, biz göremesekte
ülkemiz görecek. Daha sonra organik yiyecekler üreten çocuklarımızı gördük. O kadar çok ümit vaad ediyorlar ki,
bizim ümitsizliğe düşeceğimiz bir anda bu çocuklarımızı görünce tekrar kendimize geliyoruz.
Bu sene altıncısını yaptığımız iyi örneklerin paylaşımı etkinliğini ilk kez Üsküdar’da yapıyoruz. Çünkü Bağlarbaşı
Kültür Merkezi güzel bir alan hem bahçesiyle hem salonlarıyla bu ekinliğe ancak böyle güzel bir mekan yakışırdı
bizde böyle bir karar aldık. Bu vesileyle Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen idareci, ilçe yönetiminde bulunan, okul yönetiminde bulunan
arkadaşlarıma, özellikle öğretmenlerime ve bilhassa öğrencilerime çok teşekkür ediyorum onların gözlerinden
öpüyorum” dedi.
Avrasya Salonunda yapılan açılış töreni ve her ilçeyi temsilen bir proje sahibine ödül verilmesinin ardından sergi
alanı açılışı yapıldı. Protokol heyeti tek tek proje stantlarını ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.
Yemek ikramı ve ödül töreninin ardından program sona erdi. Ödül töreninde sergiye katılan tüm okullara “İyi
Örnekler Bayrağı”, proje sahipleri, yürütücü ekip ve kurum adına ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç A.Ş.
tarafından birer fidan dikimi yapıldı.
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ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Başbakanlık Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Kongre salonunda 10 Mayıs 2016 Salı
günü saat 10.00´da Engelliler Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi.
Engelliler Haftası etkinlikleri programı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ, TOGEMDER (Toplumsal
Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği) Başkanı Saadet GÜLBARAN, Kağıthane Kaymakamı Hasan
GÖÇ, İl Milli Eğitim Mdr. Yrd. Nesrin KAKIRMAN, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, farklı okullardan gelen öğrenci,
öğretmen ve velilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Özel öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin beğeniyle gezilmesinin ardından başlayan program saygı
duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla devam etti. " Engelliler Haftası" kapsamında programda konuşan İl Milli
Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ:
“İnsan olarak kendimizi daha iyi tanımamızı ve daha iyi anlamlandırmamızı sağlayan çocuklarımızın eserleriyle
hemhal olacağımız bu günde özellikle çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bir öğretmen için öğrencilerin
ürettiği eserlerden ve onların ülkemize, milletimize, devletimize katma değer üretmelerinden ve buna sahip
olmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Hele de bunu bu okullarda okuyan özel çocuklarımız yaptığı zaman
mutluluğumuz kat ve kat artıyor.
Özellikle Türkiye’de Milli Eğitim sayısal nicelik olarak çok geniş bir büyüklüğe sahip olduğu için hakikaten
yönetmek zor, sonuç almak yakın vadede daha da zor. Son on, on iki yıldır yapılan çalışmaların sonuçlarını on beş
yirmi yıl sonra geri alacağız. Bu çalışmaların en önemlilerinden bir tanesi de özel eğitim alanının önünün açılması
ve özel eğitim alması gereken öğrencilerimize devletimiz tarafından imkânlar sağlanmasıdır. Aslında bu bizim
için yeni bir şey değil bizim kültürümüzde, geçmişimizde olan bir şey. Dünyadaki ilk işitme engelliler okulunu
açan Osmanlı imparatorluğu´dur. II. Abdülhamid döneminde bugün Vezneciler´de Ford Otosan İlkokulu olarak
kullanılan okulun yerinde dünyanın ilk işitme engelliler okulu açılmıştır. Daha sonra görme engelli çocuklar da bu
okula alınmıştır ve İşitme ve Görme Engelliler Okulu olmuştur. Bu okulda çocuklar okul idaresi tarafından ikili bir
şekilde birbirlerine zimmetlenirdi. Görme engelli bir çocuğun yanına, bir işitme engelli çocuk verilirdi. İşitme
engelli çocuk, görme engelli çocuğun gözü, görme engelli de işitme engelli çocuğun kulağı olurdu. Ve böylece
evlerine sağ salim gider gelirlerdi. İşte bu okul, bizim bu konuda geçmişe dayanan ne kadar sağlam bir
kültürümüz ve sağlam bir bakış açımız olduğunu gösteriyor.
Özel eğitime aslında hepimizin ihtiyacı var. Bu alanı özel sektör tarafında yönetmiş biri olarak çok bilinçli bir
şekilde söylüyorum, bizim hepimizin özel eğitime ihtiyacı var. Özel eğitim alanında eğitim alan öğrencilerimizin
bize ne kadar ihtiyacı varsa, en az onların bize olduğu kadar, tamamlanabilmemiz için bizim de onlara ihtiyacımız
var.
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Programda emeği geçen özel öğrencilerimi, öğretmenlerimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
İdarecilerimizin de bu konuda her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Bu duygu ve
düşüncelerle programın hayırlı olmasını diliyor, herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Program özel öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi, şiir dinletisi gibi
etkinliklerin izlenmesinin ardından sona erdi.
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KUT’UL AMARE ZAFERİ’NİN 100. YIL KUTLAMA PROGRAMI”
YAPILDI

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Kut’ul Amare Zaferi’nin 100. Yıl Kutlama Programı
29 Nisan 2016 tarihinde saat 10.00´da Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi konferans
salonunda yapıldı.
Kutlama programı kapsamında ilk olarak 09.00- 10.00 saatleri arasında Kut Zaferi Kumandanı Halil Kut Paşa’nın
Beşiktaş Şeyh Yahya Efendi Haziresi’ndeki mezarı, Kabataş Erkek Lisesi, Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek
Lisesi, Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ayazağa Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri
tarafından ziyaret edildi. Paşa’nın mezarı başında Kur’an- ı Kerim okundu ve Halil Kut Paşa için dualar edildi.
Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde devam eden Program, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın
Ömer Faruk YELKENCİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ali
Fuat Örenç, Bahçelievler Kaymakamı Sayın Mehmet Ali ÖZYİĞİT, idareci, aday öğretmen ve öğrencilerin
katılımıyla gerçekleşti.
Programın onur konuğu olarak davet edilen Halil Kut Paşa’nın manevi oğlu Dr.Necdet Özgelen tarafından ilk
olarak fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Türk tarihinde önemli bir başarı olma hüviyetine sahip olan, milletimizin büyük özveri, kahramanlık, yüksek sevk
ve idaresi neticesinde kazandığı eşsiz zafer, Kut’ul Amare Zaferi’nin 100.Yılının öğrencilerimiz, eğitim camiası ve
kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı.
Öğrenciler tarafından hazırlanan mehteran gösterisinin sunulduğu, şiirlerin okunduğu programda, Kut´ül Amare
Zaferi´nin anlatıldığı belgesel de izlendi.
Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Faruk YELKENCİ, Kut´ül Amare Zaferi´nin
unutulmaması gereken bir zafer olduğunu vurguladı.
Bu savaşın, İngilizler´in yenilebilir olduğuna örnek bir zafer teşkil ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürümüz,
"Çanakkale Zaferi 1950´lere kadar nasıl kutlanmadıysa, Kut´ül Amare de daha vahim olarak günümüze kadar
neredeyse hiç kutlanmadı. Kut´ül Amare tıpkı Çanakkale Zaferi gibi özgüvenimizi tazeleyen ve unutulmaması
gereken bir başarı. Biz gençlere bu zaferleri öğreterek, ileriye daha sağlam bakmalarını amaçlıyoruz." dedi.
Yelkenci, I. Dünya Savaşı´nda birçok zaferin baş aktörü olarak Alman subay ve kurmayları görülürken, Kut´ül
Amare Zaferi´nin tamamiyle Türk askerlerinin başarısı olduğunu kaydetti.
Programın ana konuşmacısı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali
Fuat Örenç de zaferle ilgili bir konferans verdi.
Örenç “Kut-ul Amare ile ilgili öncelikle söylemek istediğim husus I.Dünya Savaşı’nın bütün cephelerinde Almanlar
şöyle bir algı oluştuğunu özellikle söylerler. Bu savaşta Alman subaylarının stratejileri, Alman subaylarının
yönlendirmeleri etkili oldu. Hatta Çanakkale için de bunu söylerler. Kut-ul Amare zaferi ise bütünüyle Türk
subaylarının organize ettiği, stratejisini kurduğu ve sonuna zafere ulaştırdığı bir savaştır. Savaşın bütün
yürütücüsü Türk subaylarıdır.”dedi.
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Kut’ül Amare Zaferinin de, Çanakkale Zaferi gibi büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Örenç, bir tarihi
yanılgıyı da gözler önüne sererek, konuşmasında Araplar´ın bize ihanet etmediğini, bu yanlıştan bir an önce
vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.
Halil Kut Paşa´nın manevi oğlu Dr.Necdet Özgelen de babasının bu savaştaki kahramanlığından dolayı "Kut"
soyismine layık görüldüğünü söyledi. Özgelen "Babamın askeri kahramanlığı insanlığının gölgesinde kalırdı"
diyerek tarih kitaplarında malesef Kut´ül Amare Zaferi´ne ve babasının kahramanlığına pek yer verilmediğini
belirterek, bu galibiyet ve şahsiyetlerin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.
Kut´ül Amare Zaferi´nin temsili icrasının sergilenmesinin ardından program İstanbul´daki lise öğrencileri arasında
yapılan "Bir Kut’lu Mücadele Kut´ul Amare" kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödül
töreniyle sona erdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Kut´ül Amare Zaferi kahramanlarını yad etmek amacıyla ve başarılarına minnet
ifadesi olarak Fatih Camisi´nde akşam namazını müteakip mevlit programı da düzenlendi. İstanbul AİHL hafız
öğrencileri tarafından Kut Zaferi Kumandanı ve şehitlerimiz için “Yasin Suresi” okundu.
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SIR´DAN SIRMAYA MEVLANA-SELÇUKLU MEDENİYETİ
SERGİSİNİN AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

İl Müdürümüz Sayın Ömer Faruk YELKENCİ Sırdan Sırmaya Mevlana ve Selçuklu Medeniyeti çini ve
geleneksel el sanatları sergisinin açılış törenine katıldı.

Beylerbeyi Sarayında 15 nisan Cuma günü saat 14:00 ‘te gerçekleşen serginin açılış törenine İl Müdürümüz Sayın
Ömer Faruk YELKENCİ’nin katılımlarının yanı sıra Kadıköy Kaymakamı Birol KURUBAL, Kadıköy Belediye Başkanı
Aykurt NUHOĞLU, farklı ilçelerden gelen İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve çok sayıda kurum müdürü katıldı.
Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi öğretmen ve kursiyerleri tarafından hazırlanan Selçuklu dönemine ait motiflerden
yaralanılarak oluşturulan 50 parça çini 153 parça nakış işi çalışmalar izleyenlerin beğenisine sunuldu.
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NURETTİN TOPÇU GÜNLERİ YAPILDI

İl müdürümüz Sayın Ömer Faruk YELKENCİ Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) ve İstanbul Erkek Lisesi tarafından düzenlenen "Nurettin Topçu Günleri" programına katıldı.
İstanbul Erkek lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Sayın Prof.Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr.Muammer YILDIZ, Milli
Eğitimden sorumlu Vali yardımcısı Sayın Ahmet Hamdi USTA, İl Müdürümüz Sayın Ömer Faruk YELKENCİ katıldı.
Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof.Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ, Milli Eğitim
Bakanlığı´nın öğretmen yetiştirme düzeninde merhum Nurettin Topçu´nun "Maarif Davamız" kitabının rehber
kitap olduğunu vurgulayarak, Topçu´nun bütün düşüncelerinin eğitimde ana ölçü niteliğinde olduğunu söyledi.
Bilgili, İstanbul Erkek Lisesi´nin NurettinTopçu´ya sahip çıkmasının çok değerli olduğu yorumunu yaparak, "Bu
sahiplenmenin sürdürülmesini diliyoruz. Her ölüm yıl dönümlerinde öğrenciler ve öğretmenlerle mezarı başında
Topçu´yu anmayı ama esasında fikirlerini canlı tutmayı diliyorum." diye konuştu.
Milli Eğitimden sorumlu Vali yardımcısı Sayın Ahmet Hamdi USTA’da Topçu´nun 40 yıllık öğretmenlik görevini
tarif ederken kullandığı "Ben 40 yıl boyunca görev yaptığım her okula bir mabed gibi girdim, hiçbir derse
abdestsiz girmedim" ifadesine atıfta bulunarak, "Kendisi, Türkiye hakkında en çok düşünmüş fakat çok fazla
bilinen bir insan değil. Bugün geldiğimiz noktada artık Türkiye ile ilgili bir şey söylemek isteyen herkesin yollarının
kesişeceği bir insandır." değerlendirmesinde bulundu.
İl Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Yelkenci, sempozyumun güzel sonuçlar doğurmasını dileyerek, şunları söyledi:
"Maarif demek, eğitim demek, büyük öğrenciler yetiştiren büyük okullara sahip olmak demektir. Bu okullar
bildiğimiz anlamda dört duvar içinde, belli kalıplar, formlar içinde yürütülen yapılar değildir. Bu okullar çokça
anıldığı gibi Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet, Nurettin Topçu, Cemil Meriç´tir. Büyük
okullar bunlardır. Kendimize bu okullarda eğitim yapma fırsatı verip bu okullardan mezun olabilirsek, işte o
zaman gerçek anlamda maarif davamıza katkıda bulunmuş oluruz." dedi.
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SURİYELİ ÖĞRENCİLER TEMA PARK VİALAND´DA EĞLENDİ

İl Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ 29.03.2016 tarihinde tema parkı Vialand’da eğlenen
Suriyeli öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.

Törene Milli Eğitimden sorumlu İstanbul Vali yardımcısı Sayın Ahmet Hamdi USTA, Eyüp Kaymakamı Sayın
Abdullah DÖLEK, İl Müdürümüz Sayın Ömer Faruk YELKENCİ, yabancı öğrencilerden sorumlu İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Abdurrrahman ENSARİ ve ilçe Milli Eğitim müdürlerimiz katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından çeşitli semtlerde kurulan, 67 Geçici Eğitim Merkezinde eğitim gören
Suriyeli öğrenciler, tema parkı Vialand´da eğlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Vialand´ın işbirliğinde düzenlenen organizasyon Suriyeli çocukları, Vialand´da
buluşturdu. Geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören Suriyeli öğrenciler, Vialand´da, tema park eğlencesiyle
tanıştı. Öğrenciler, "Fatih´in Rüyası" ve "İstanbul´un Sırları" ünitelerinde, İstanbul´un tarihini teknoloji eşliğinde
yaşayarak öğrendi.

Suriye´deki iç savaştan kaçarak Türkiye´ye sığınan Suriyeli çocuklar, İstanbul´da olmaktan mutluluk duyduklarını
dile getirdi. İlk kez bir tema parkta bulunduklarını ifade eden öğrenciler, çok eğlendiklerini söyledi.
Törende konuşan Milli Eğitimden sorumlu Vali yardımcısı Sayın Ahmet Hamdi USTA “Değerli katılımcılar öncelikle
hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Biz toplum olarak komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir
felsefesinden gelen, bunu devletimize düstur edinen bir milletin çocuklarıyız. Dolayısıyla sizlerin acısı bizlerin de
acısı, sizlerin sevinci bizlerin de sevinci. İnşallah bundan sonraki hayatınızda çektiğiniz acılar yaşadığınız
güzelliklerin yanında bir nokta gibi kalır. Tekrar dan sizleri sevgiyle selamlıyor, bize bu imkanı veren Mihar Tur´a
ve Vialand’a bu güzel sosyal sorumluluk projesine imza attıkları için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Müdürümüz Sayın Ömer Faruk YELKENCİ de yaptığı konuşmada : "Biz öyle bir medeniyetin temsilcileriyiz ki,
bir kardeşimizin ayağına bir diken battığı zaman acısını kalbimizde hissederiz. Bu coğrafyada, tarih boyunca
herhangi bir yerde bir kardeşimiz sıkıntı yaşadığında diğeri onun yardımına koşmuştur. Hatta sadece bu
coğrafyada değil, dünyanın çok uzak yerlerinde bile zulüm gören mazlumların yanında olunmuştur. Tarihimiz
bunun örnekleriyle doludur. Ayrıca bir tarihçi olarak şunu da belirtmek isterim ki, uzun yıllar bir arada yaşamış
olan bu kardeşlerin birbiri üzerindeki hakları çok daha fazladır.
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Dolayısıyla bugün yaşanan arzu etmediğimiz bu gelişmelerin neticesinde aslında ev sahibi olarak karşıladığımız
bu kardeşlerimiz aynı zamanda ülkemizde ev sahibidirler. Bu tabi hepimizin ortaklaşa paylaştığımız bir hasleti
olduğu için malumu ilan etmek gibi bir şey ama, bu hususun altını tekrar çizme gereğini duydum. Ayrıca öncelikle
Vialand ve proje ortaklarına projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fakat bu tarz projelerin tahkim
edimesi Suriye’den gelip de Türkiye’de eğitim gören çocuklarımızın her yönden doğru bir eğitimci bakışıyla
kuşatılması için sınırsız kardeşlik, sınırsız eğlence gibi projelerin yanında sınırsız eğitim hakkı gibi projelerin de
hayata geçirilmesi gerekir. Eğitim sürecinde çocuklarımızın dinlenmesi sadece eğlenceyle olmaz, Aynı zamanda
farklı kültürel, sanatsal etkinliklerle de olur. Bugünkü çalışmayı yürüten bu arkadaşlarımıza özellikle bu hedefi
göstermek istiyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.
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ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KONGRESİ YAPILDI

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) tarafından 18-20 Mart tarihleri arasında, temel becerilerin
kazanıldığı, yoğun öğrenme faaliyetlerinin yaşandığı, kültürel norm ve kişiliğin teşekkül ettiği, değerlerin
filizlendiği hassas bir süreç olarak değerlendirilen “Eğitimde erken çocukluk dönemi” konulu “Uluslararası Erken
Çocukluk Eğitimi Kongresi” düzenlenmiş olup; Kongrede Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi kongreyi destekleyen paydaş
kurum ve kuruluşlar olarak yer almıştır.
Kongrenin açılışı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr.Nabi AVCI tarafından yapılmış olup kapanış töreni ise
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN´ın katılımlarıyla gerçekleşmiştir.
Milli eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Doç.Dr.Yusuf TEKİN´in de katıldıkları Kongrenin 2. Gününde Dr. Necdet
SUBAŞI’ nın oturum başkanlığı yaptığı panelde ’Hayat Denge Modeli Kapsamında Erken Çocukluk Eğitimi ‘’
konulu tebliğini sunan İl Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ:
´´Eğitimin insanın nitelikli gelişimini hedefleyen süreçler oluşturmaya çalıştığını biliyoruz; ve bu haliyle bir kavram
haline geldiğinde de bağlamdan çokça koptuğunu hele de okulun içine girdiğinde okulun sınırları içine girdiğinde
eğitimin özgürlük alanı, insanın özgürlük alanını da kısıtlamış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada en temel
sorunumuz bizim belli sınırlılıklar içinde eğitim yapma meselesidir ki bunu birinci sıraya yazıyoruz. Ancak
kaçınılmaz olarak bugün bu sistemi sürdürmek ve bu sistem içinde eğitim yapmak durumundayız. Bir diğer
mesele de paradigma meselesidir. Doğu toplumlarında iki grup yaklaşım vardır; biri batıyı paradigma cenneti
olarak görür oradaki yapılan bütün çalışmalar değerlidir; bütün yaklaşımlar mutlaka sorgulanmadan alınması
gereken çalışmalardır ve yaklaşımlardır. Bir diğeri de bunlara yaklaşmamamız gerektiğini savunur, Bu da başka
bir meseledir; ama bizim bu meseleye bakışımız ise, özellikle Abbasiler döneminde yoğunlaşan tercüme
hareketlerindeki tavırdır ki Aristo’yu tekrar ihya eden İbni Rüşt gibi sadece batıyı yani Yunan felsefesindeki
Mezopotamya’yı, Çini, Hindi İslam bilimine kazandıran ve yorumlayan ve kendi bilimini üreten İslam bilim
adamlarının yaklaşımıdır. Bu iki meseleye bakışımızı düzeltememiş olmamız bizi özellikle de sosyal bilimler
alanında Üniversite kendisini inşa edememiştir. Türk modernleşmesinin temelini oluşturan askeri alandaki
çalışmalar mühendislik tıp ve 19. Yüzyılda yine sağlam temellere oturtulmuş, Hukuk gibi bazı alanları istisna
tutarsak Üniversitenin kendisini inşa etmiş olduğunu bugün itibarıyla söylememiz mümkün değildir.
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Ayrıca 28 Şubat gibi bazı kırılmalardan dolayı da üniversiteler ciddi hırpalanmıştır. Dolayısıyla bütün bunlar
birikerek, doğru bir eğitim anlayışı koymamızın ötesinde hiçbir eğitim anlayışı, hiçbir eğitim felsefesi
oluşturamamak noktasında karşımızda kocaman bir sorun olarak durmaktadır ve bu çabalar da bunun arayışıdır.
Bizim burada yeni bir eğitim modeli oluştururken, oluşturmaya çalışırken Amacımız tamda bu sorunları çözmek
için ortaya zemine, kendi zeminimizde yerli zeminimizde Montessori gibi Emilia gibi Waldrof gibi pedagojileri de
inceleyerek ancak kendi geleneğimizi de inceleyerek zemini, kendi geleneğimizde oluşturarak yapmaya
çalıştığımız oluşturmaya çalıştığımız bir modeldir.İnsanı bütün olarak ele aldığımızda üç alan üzerinden
tanımlıyoruz. Bunlar; Akademik Gelişim alanı, Sosyal gelişim alanı, ve de Manevi gelişim alanı.´´dır.
´´Hayat Denge modeli´´ kavramı hakkında açıklamalarda bulunarak sözlerine devam eden İl Müdürümüz:
´´Çocuğun Kendini tanıyabilmesi için de dünyada karşılığı olan tüm alanlardan kendine bakabilmesi gerekir. Okul
öncesi dönemde çocuğun hayata bütün yönleriyle temas etmesi sağlanacak şekilde yani hayata dokunabilmesi
ismi itibarıyla da söyleyecek olursak sağlıklı bir şekilde düzenlenmelidir. Bu alanlar da yaş döneminin özelliklerine
uygun olarak Fen, Sosyal, Sanat, Spor, duyuş becerileri, günlük yaşam becerileri gibi alanlara hitap edecek
eğitim alanları şeklinde oluşturulmalıdır. Çünkü bu dönemde çocuğun sonraki hayatını şekillendirecek olan
tercihlerini oluşturacak bilinçaltı oluşmaktadır. Bu yaş dönemindeki çocukların oyun çocuğu olduğu da
düşünülürse bu ortamlar oluşturulurken bu alanlar estetik, matematik gibi alanlar sosyal bilimler gibi alanlar
oluşturulurken oyun temelli oluşturmaları kaçınılmazdır. Son olarak yöntem olarak ´´disiplinlerarası arası
yaklaşım´´, ´´çevresiyle dost çocuk´´, ’’multilingual cognitive learning system’’ gibi yöntemleri
tanımlıyoruz.´´diyerek konuşmalarını tamamladılar.
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OKUL-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ PROJESİ
TOPLANTISI YAPILDI

Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projesi toplantısı 15 Mart 2016 tarihinde yapıldı.
15 Mart 2016 Tarihinde “Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli” projesinin vizyonunun ve bu kapsamda
imzalanarak hayata geçen iş birliklerinin paylaşıldığı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Okul Müdürleri
Toplantısına, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Faruk YELKENCİ , İstanbul’da görev yapan bütün Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri ve Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürleri; Şişli Milli Eğitim Müdürü Sayın
Murat Mücahit Yentür, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Serkan Gür katıldı.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan GÜR “Amacımız İstanbul ilindeki mesleki ve teknik eğitim okullarının
eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerini karşılamak. Okul-Sanayi İş Birliği Projesi kapsamında teknolojik iş
birliği, deneyim paylaşımı ve istihdam odaklı iş birliği olmak üzere üç alanı eksene aldık.’’dedi
İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ de okul müdürlerine seslenerek, ‘’Sizlerden İstanbul
topraklarında yüzyıllar öncesinden gelen manevi değerlere sahip olan, adab-ı muaşeret kurallarını bilen
öğrenciler yetiştirmelerinizi bekliyorum.
Öğrenciyle temas ettiğiniz an, gerçek andır. Öğrenciye kim en çok temas ediyorsa hakiki kahraman O’dur.
İnsan, çok yönlü bir varlıktır. Bu yönlerinden herhangi birinin eğitimini eksik bıraktığınız anda tehlikeli bir
varlığa dönüşür. Onun için eğitimi bir bütün olarak ele almalı, öğrenciyi bir bütün olarak yetiştirmeliyiz. O
açıdan okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz bizim için çok önemli. Okul müdürlerimizin de bu hususları dikkate
alarak okullarını yönetmeleri gerekir.
Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Projesi’ne de değinen Yelkenci, “Hükümetimizin Organize Sanayi Bölgelerine
verdiği destek çok önemlidir. Organize Sanayi Bölgelerinde hem Devlet okullarımız hem de özel okullarımız var.
Öğrenci, hem teknolojik açıdan gelişmiş güncel ortamlarda eğitimini alabiliyor hem de istihdamla ilgili ilişkileri
daha iyi kurabiliyor. Bu çalışmayı özel meslek liseleriyle ilişkilendirmek gerekiyor. Orta öğretimdeki kalkınma,
orta öğretimdeki başarı belki de mesleki ve teknik eğitim sayesinde gelecek. Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul
Modeli de tam olarak Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki uygulamayı yansıtan bir model. Dolayısıyla başarılı
olacağına inancım tam.”dedi.
Ardından Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki proje kapsamında oluşturulan laboratuvar ve atölyeleri
ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerden bilgi alan Sayın Ömer Faruk Yelkenci, aynı okuldaki aday
öğretmenlerle de bir araya gelerek öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı ve kendilerine görevlerinde
başarılar diledi.
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İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DR.MUAMMER YILDIZ GÖREVİ ÖMER
FARUK YELKENCİ’YE DEVRETTİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, yerini Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’ye 14.03.2016 tarihi itibariyle teslim etti.
Devir teslim töreninde konuşan Dr. Muammer YILDIZ 2009 yılında devraldığım İstanbul il Milli Eğitim
Müdürlüğü görevimi yedi yıldan beridir büyük bir mutlulukla yerine getirmiş bulunmaktayım. Benimle birlikte
çalışan tüm arkadaşlarıma emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyor; yeni Müdürümüz Ömer Faruk YELKENCİ
Bey´e yeni görevinde başarılar diliyorum dedi.
Ömer Faruk YELKENCİ’ de İstanbul’da eğitimle ilgili önemli çalışmalara imza atarak İstanbul’u eğitim
anlamında ileri seviyelere getirip bizlere teslim eden Muammer YILDIZ Bey´e çok teşekkür ediyorum dedi. Devir
teslim töreni karşılıklı çiçek takdim edilmesiyle son buldu.
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FARK ET FARK ETTİR YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI
PROJESİ

İstanbul Kalkınma Ajansının 2015 Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen
TR10/15/BGM/0063 “Fark Et Fark Ettir-Yaşam Becerileri Eğitim Programı Projesi” İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
proje sahipliği ile yürütülmektedir. Proje kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü ve İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Projenin genel amacı:
Çocuklar ve gençlerin madde kullanımı ve davranış bağımlılığı sorunları ve ortaya çıkarabileceği yeni sorunlar
oluşmadan önce ya da erken dönemde fark edilip önlenebilmesi amacıyla farklı yaş gruplarına ve farklı hedef
kitlelere yönelik geliştirilecek yaşam becerileri eğitim programlarıyla ve farkındalık artırıcı çalışmalarla yeni bir
modelin geliştirilmesi ve bu modelle birlikte toplumda madde kullanımı ve davranış bağımlılığı riskinden uzak
gençlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca madde ve davranış bağımlılığının önlenmesi noktasında
kurumsal ve toplumsal koordinasyonun tesis edilerek etkin, bilimsel, kanıta dayalı, ölçülebilir ve sürdürülebilir
doğru içeriklere sahip modelin toplum sathına yayılabilmesine olanak sağlamak ve bunun için de görsel ve yazılı
basın ile sosyal ağların da bu noktadaki etkin kullanımını oluşturmaktır.
Bu kapsamda planlanan 20 faaliyet alanı 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle İstanbul’un 39 ilçesinde uygulanmaya
başlamıştır. Bu faaliyetlerin başlıcaları
Bilim kurulumuzla yaptığımız görüşmeler, hazırlanan programlara destek vermiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ortaklığında hazırlanan Yaşam Becerileri Eğitim Programları gönüllü
öğretmenlerimize aktarılarak öğretmen eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
İl genelinde tüm orta okul ve liselerin katılımı ile düzenlenen Afiş tasarım yarışması ile öğrencilerdeki farkındalık
artırılmıştır. İl 1.’si Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden Zeynep BOR, İl 2.’si Mustafa Barut Mesleki Teknik
Anadolu Lisesinden Bahar Çırakman, İl 3.’sü Ali Fuat Cebesoy Ortaokulundan Melisa Öztürk olarak belirlenmiştir. Il
düzeyinde dereceye giren üç afiş tasarımının ödülleri proje kapanış toplantısında sahiplerine takdim edilecektir.
Farkındalık seminerlerinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları ile 400
okulda 800 seminer gerçekleştirilmiş ve 40 bine yakın öğrenciye farkındalık seminerleri verilmiştir. 156 okulda
İlkokul, Ortaokul, Lise, ve Ebeveynlere yönelik Yaşam Becerileri eğitimleri uygulanmış bu kapsamda da 4 bin
öğrencimize ulaşılmıştır.
Yeşilay Cemiyetinin düzenlediği 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı kongresinde hem stant açılarak hem de
çalıştay düzenlenerek katılım sağlanmıştır. Kongre bünyesinde İnterneti Bilinçli ve Güvenli Kullanma projesi ile
Fartk Et Fark Ettir Yaşam Becerileri Eğitim Programı Projesi katılımcılarla paylaşılmıştır.

49

CNR KİTAP FUARI NA KATILDIK
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BİLİNÇLİ GELECEK İSTANBUL’DAN OLİMPİYATA GİDECEK
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

PROJENİN AMACI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yetkilileri, altyapı antrenörleri ile İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Eğitmenleri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde bulunan okullarla birebir görüşmeler yaparak, olimpik branşlara özgü
yetenek seçimi ile okullardaki yetenekli öğrencileri ikamet ettiği bölgeye en yakın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor
Tesislerine yönlendirecek. Spor A.Ş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
bünyesinde eğitimli antrenörler eşliğinde antrene ettirilerek ilgi, istidat, yetenekleri
doğrultusunda bir spor branşına kazandırılacak.

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

İstanbul genelinde 06-18 yaş aralığındaki İlkokul, Ortaokul, lise, İmam hatip Ortaokulu
ve İmam Hatip lisesi öğrenciler

İŞBİRLİĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

ETKİNLİK
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarla birebir görüşmeler
yaparak, olimpik branşlara özgü yetenek seçimi

GELENEKTEN GELECEĞE OYUNLARLA YOLCULUK BAŞLIYOR!!!

PROJENİN AMACI

“Gelenekten Geleceğe Akıl ve Zekâ Oyunlarımız” projesi kapsamında öğrencilerimizin
geleneksel ve modern akıl oyunları ile buluşturmak amaçlanıyor.

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz

HEDEF KİTLE

5 ilçede 32 okuldaki öğrenciler

İŞBİRLİĞİ

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği

ETKİNLİK

5 ilçede 32 okulda öğrencilerimize geleneksel akıl ve zekâ oyunlarımızdan Mangala,
Dokuz Taşın yanı sıra modern akıl zekâ oyunlarında Reverse ve Engel oyun setleri
hediye edilecek. Proje kapsamında okul içi ve okullar arası düzenlenecek turnuvalar
aracılığıyla ilk 4 okul ve temsilci öğrencileri çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek.
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ASKERİ TARİH VE STRATEJİK ETÜT DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

PROJENİN AMACI

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının “Müze ile Eğitim” yazısı
gereğince öğrencide yeni ilgi alanları oluşturmaya yönelik olarak öğrencinin bilimsel ve
sosyal alanlarda gelişimine katkı sağlamak, çağdaş eğitime katkıda bulunmak

PROJENİN SAHİBİ

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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HEDEF KİTLE

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne bağlı 39 ilçedeki resmi okullarda görevli; sınıf,
sosyal bilgiler ve tarih öğretmenlerinden 120 kişi

İŞBİRLİĞİ

Harbiye Askeri Müzesi

ETKİNLİK

Katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği´ne uygun hareket
edecektir.
Öğretmenlere yönelik eğitimlerde “Okuma Kültürü”, “Yazı Atölyesi”,
“Sunum Teknikleri”, “Drama” başlıkları kullanılacaktır.

YENİ EBA TANITIM TOPLANTISI

PROJENİN AMACI

Yeni ara yüzü ile EBA, öğretmeni sürece dâhil olmaya teşvik etmek

PROJENİN SAHİBİ

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB)

HEDEF KİTLE

Öğretmenler ve öğrenciler

ETKİNLİK

Tanıtım toplantısı
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BU YARIŞMADA HERKES KAZANACAK
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PROJENİN AMACI

İstanbul genelindeki imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin genel
kültür dersleri yanında imam hatip ortaokulu meslek derslerindeki başarısını da
ölçmektir.

PROJENİN SAHİBİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

İstanbul genelindeki imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler

İŞBİRLİĞİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Şefkat Okulları

ETKİNLİK

İmam Hatip Okulları İslami İlimler Olimpiyatı yarışması, imam hatip ortaokulu 8. sınıf
öğrencilerine Kur’an-ı Kerim, Arapça, Temel Dini Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Hz. Muhammed’in Hayatı derslerini içeren seksen sorulu test sınavı şeklinde
gerçekleştirilecek olup birinci basamak sınavı, İstanbul genelindeki tüm imam hatip
ortaokullarında aynı gün ve saatte yapılacaktır. Her okuldan birinci basamak sınavında
ilk on sırayı alan öğrenciler ise tarihi daha sonra belirtilecek final sınavına katılmaya
hak kazanacaktır.

DENİZLER YAŞASIN PROJESİ PROTOLOKÜ

PROJENİN AMACI

Bireylerde çevre bilinci geliştirmeye katkı sağlamak, deniz ekosistemini korumak, bu
konuda farkındalığı arttırmak ve çağdaş eğitime katkıda bulunmaktır.

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

27 ay boyunca İstanbul’da 17 İlçede (Ataşehir, Beykoz, Eyüp, Fatih, Kadıköy, Kâğıthane,
Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Adalar, Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz,
Büyükçekmece, Çekmeköy, Tuzla) 1000’e yakın öğretmene ve onların desteğiyle
50.000 öğrenciye ulaşılmıştır

İŞBİRLİĞİ

DenizTemiz Derneği/TURMEPA

ETKİNLİK

Denizler Yaşasın Projesi’nde deniz eğitim atölyesi, ekosistem bilinçlendirme,
uygulamalı çevre deneyleri ve deniz ekosistemi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
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PUSULA OKUMA KULÜBÜ PROTOKOLÜ
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PROJENİN AMACI

12-18 yaş grubu öğrencileri için, okullarımızda okumanın, edebiyatın, sanatın
merkezde yer aldığı bir kültürel atmosfer oluşturmak. Okumaya, araştırmaya,
edebiyata ilgili öğrencilerimizi kitaplarla ve yazarlarla buluşturarak desteklemek.
Ülkemizin gündemine gelen “Yedi Güzel Adam” ve benzeri eserleri öğrencilerimizin
okuyarak, düşüncelerini öğrenerek yakından tanımalarını sağlamak.

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

12-18 yaş grubu öğrenciler

İŞBİRLİĞİ

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Eğitimciler Birliği Sendikası, İnsan ve Medeniyet
Hareketi, Genç Hareket işbirliği

ETKİNLİK

Proje kapsamına dâhil edilecek öğrenciler gelecekte kendi uzmanlık alanlarında
gündem belirleyen ve öncü bireyler olarak yetiştirmek amaçları doğrultusunda
etkinlikler gerçekleştirilecektir.

GENÇ BEYİNLERLE GÜÇLÜ PROJELERE, GÜÇLÜ YARINLARA!

PROJENİN AMACI

Bu festivalin amacı, bir fikir sahibi olabilmek bunu projeye dönüştürebilmek, en
önemlisi ve faydacı olanı ise bir soruna cevap veren nitelikte olmasını sağlamaktır.

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

Öğrenciler

İŞBİRLİĞİ

Üsküdar Üniversitesi

ETKİNLİK

Festival ve çeşitli konularda seminerler düzenlenecektir.
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“İYİLİK OKULU” PROJE PROTOKOLÜ

PROJENİN AMACI

İlkokul, ortaokul seviyesindeki geleceğin iyilik elçileri öğrencilere yardımlaşma,
dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarının aktarılması.

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz

HEDEF KİTLE

İlkokul, ortaokul seviyesindeki öğrenciler
2014-2015 eğitim öğretim döneminde proje pilot il olarak seçilen İstanbul’da her
ilçede, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okullarda uygulandı
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İŞBİRLİĞİ

Deniz Feneri Derneği

ETKİNLİK

Her ilçede belirlenen bir okul ziyaret edildi. Öğrencilere, ülkemizde ve dünyada
yaşanan yoksulluk adına görseller eşliğinde sunumlar yapıldı, farkındalık oluşturuldu

DERGÂH YAYINLARI İLE AHMET HAMDİ TANPINAR EDEBİYAT
OKULU İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

PROJENİN AMACI

Okuma Kültürü Programı kapsamında ilgili öğretmenlerin kişisel ve kültürel gelişimine
katkı sağlamak

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

30 kişilik öğretmen grubu

İŞBİRLİĞİ

Dergâh Yayınları

ETKİNLİK

30 kişilik öğretmen grubuna akademisyen yazarlar tarafından Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın eserleri, edebi serüveni, edebi kişiliği, edebiyatımıza katkıları, kendinden
sonra gelen edebiyatçıları etkilemesi, modern Türk edebiyatındaki sesi ile
değerlerimizin doğru eşleştirilmesi üzerine 30 saatlik eğitim verilecektir.
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ÇOCUKLARIN ŞEHRİ MİNOPOLİS İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

61

PROJENİN AMACI

İstanbul’da 62 ilk ve ortaokulumuzda, her okuldan 40 öğrencimizin, 4 öğretmenimizin
Çocukların Şehri Minopolis’ten ücretsiz olarak yararlanmalarını, ayrıca çocuklara
yenilikçilik, kritik yapma, iletişim, güven, işbirliği, takım çalışması gibi birçok alanda
beceri ve yetkinlik kazandırmayı amaçlamayan protokolde öğrencilerimiz meslekleri
uygulayarak ve gözlemleyerek tanıma fırsatı bulacaklar. Minopolis şehrinde meslekleri
eğlenirken uygulayan çocukların psikolojik, motivasyonel ve eğitimsel açıdan
gelişimlerinin de arttırması ve ilerleyen yaşlarda seçmek istediği mesleği yakından
görerek karar vermesi, aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmeleri hedefleniyor.

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz

HEDEF KİTLE

İstanbul’da 62 ilk ve ortaokul, her okuldan 40 öğrenci, 4 öğretmen

İŞBİRLİĞİ

KGA Eğitim Eğlence ve Turizm Ltd. Şti. (Minopolis)

ETKİNLİK

Gezi

AKADEMİSYENLER OKULLARDA

PROJENİN AMACI

Protokol kapsamında Eğitim Öğretim Çalışmaları, Eğitim Yönetimi Çalışmaları, Ders Dışı
Etkinlikler (Kültür, Spor, Sanat), Sağlık Beslenme ve Veli Destek Çalışmaları ana
başlıklarına uygun çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca protokol
kapsamında yapılacak faaliyetler bünyesinde öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve
eğitimsel niteliklerini desteklemek, öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine
katkı sunmak ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Üsküdar Üniversitesi görevlilerinden
oluşturulacak Proje Yürütme Kurulu, belirlenen programlar doğrultusunda
organizasyonların
düzenlenmesini, denetlenmesini
ve
sonuç
çıktılarının
değerlendirilmesini sağlayacak.

PROJENİN SAHİBİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

Öğrenci, öğretmen, idareci ve veliler

İŞBİRLİĞİ

Üsküdar Üniversitesi

ETKİNLİK

Eğitim Öğretim Çalışmaları, Eğitim Yönetimi Çalışmaları, Ders Dışı Etkinlikler (Kültür,
Spor, Sanat), Sağlık Beslenme ve Veli Destek Çalışmaları ana başlıklarına uygun
çalışmalar
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SAP EĞİTİM PLATFORMU PROTOKOLÜ

63

PROJENİN AMACI

‘Fatih Projesi’ kapsamında, öğretmenlerin ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak
amacıyla, dijital eğitimde yazılım desteği sağlamaktır.

PROJENİN SAHİBİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

Proje 1 yıl süreyle alt yapısı hazır olan 10 okul’da (her okul türünden örneklem
alınmıştır) 1’er pilot sınıf seçilecek ve (mevcudu 30 – 35 olan) 3’er branş öğretmeni ile
uygulanacaktır.

İŞBİRLİĞİ

Sap Türkiye

ETKİNLİK

Öğrencilerin ders içi performanslarının takibinin yapılabilmesi (başarıya ulaşmalarında
takip, ölçme ve analiz çalışmalarını sistematik olarak yapmak ve sürekli gelişim
sağlamak, böylece sınıfa ve öğrenciye özgü bir çalışma sistemi oluşturmak) amacıyla
SAP Mühendisleri eğitmenlik ve danışmanlık, Milli Eğitim Koordinatörleri denetleme ve
takip işlerini yürüteceklerdir. Raporlamalar iki kurumun ortak çalışması ile yapılacaktır.

SU KÂŞİFİ PROJE PROTOKOLÜ

PROJENİN AMACI

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 20 okulumuzda uygulanan Su Kâşifi Proje protokolü
yenilendi. 8-14 yaş grubu öğrencilerin, dünyamızın su kaynaklarına yönelik tehditleri
anlamalarını ve günlük hayatta su kullanımı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak aynı
zamanda iletişim ve takım çalışması faaliyetleri ile beraber eğlenerek öğrenmelerini
sağlamak Su Kâşifi Projesi kapsamında öğrencilerimizin, dünyamızın su kaynaklarına
yönelik tehditleri anlamalarını ve günlük hayatta su kullanımı konusunda
bilinçlenmelerini sağlamak aynı zamanda iletişim ve takım çalışması faaliyetleri
beraber eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır.

PROJENİN SAHİBİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

45 okul
8-14 yaş grubu öğrenciler, bir başka deyişle ilkokul 3. ve 4. sınıf ile ortaokul 5. -6.- 7. ve
8. Sınıf öğrencileridir.

İŞBİRLİĞİ

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlık

ETKİNLİK

Temiz Su, Değerli Su, Saklı Su, Dünyamızın Suyu konu başlıklarında eğlenceli etkinlikler
gerçekleştirilecektir. Her okul, sahip olacağı sanal su rezervini korumak için bir dizi
aktivite ve grup çalışması gerçekleştirecektir

.
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HELİKOPTERLE İSTANBUL VE TÜRKİYE TURU
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PROJENİN AMACI

Öğrencilerimiz, 4D İstanbul ve Türkiye Simülasyonu ile hem İstanbul’un ve
Anadolu’nun kültürel miraslarını üç boyutlu ortamda seyrederek tanıma imkânı
yakalayacak hem de benzersiz bir deneyim yaşayacaklar.

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

100 okulun, 40 öğrenci ve 2 öğretmen

İŞBİRLİĞİ

Like Film Prodüksiyon ve Nova Medya

ETKİNLİK

3’lü protokolle, 4000 öğrenci ve 200 öğretmen, Flyride 4D İstanbul ve Türkiye
Simülasyonu’nu hiçbir ücret ödemeden izleyecek.

KAHVALTILI SABAHLAR, SAĞLIKLI YARINLAR PROJESİ PROTOKOLÜ

PROJENİN AMACI

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen ve tüm
okullarda uygulanacak olan “Obeziteyle Mücadele ve Fiziksel Aktivitenin Artırılması”
Programının kapsadığı ilkeleri destekleme düşüncesinden yola çıkılan proje ile
Obeziteden korunma ve bu amaçla çocukluk çağında velilere ve öğrencilerimizde
gerekli bilincin oluşturulması, öğrenci ve velilerin yeterli ve dengeli beslenmenin yanı
sıra fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmesi, çocukların obeziteye neden olabilecek
alışkanlıklardan uzaklaştırılması gibi ilkeler de hedeflenmektedir.

PROJENİN SAHİBİ

Milli Eğitim Bakanlığı

HEDEF KİTLE

4 ilçe 16 okul 6000 öğrenci

İŞBİRLİĞİ

TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ve Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş

ETKİNLİK

Proje kapsamında; sağlıklı gelişim için besleyici ürünlerle zenginleştirilen kahvaltının
düzenli olarak yapılmasının önemini doğru mesajlarla ve uygun dilde hazırlanan
eğlenceli bir çizgi film ile öğrencilerimize anlatılacaktır.
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MALTEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANAOKULU
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
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PROJENİN AMACI

Maltepe Sevgi Anaokulu açılması ve Maltepe Sevgi Anaokulunda Maltepe Açık Ceza
İnfaz Kurumu bünyesinde çalışan personel ve bu kurumun çevresinde yer alan
vatandaşlarımızın okul öncesi eğitim çağındaki çocukları eğitim öğretim görecek.

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz

HEDEF KİTLE

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde çalışan personel ve bu kurumun
çevresinde yer alan vatandaşlarımızın okul öncesi eğitim çağındaki çocukları

İŞBİRLİĞİ

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

ETKİNLİK

Anaokulu açılması

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİ PROJELER ÖDÜLLERİNİ

PROJENİN AMACI

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri İstanbul Bölgesi Ödül Töreni
2015 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri İstanbul Bölgesinde ödül almaya hak
kazanan 12 proje

PROJENİN SAHİBİ

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

HEDEF KİTLE

Öğretmen ve öğrenci

ETKİNLİK

Ödül Töreni

68

BESLENME VE HAYAT TARZI ÖNERİLERİ EĞİTİM PROJESİ PROTOKOL

PROJENİN AMACI

Obezite ile Mücadele ve Dengeli Beslenme” eğitimi verilmesi

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

İlk ve orta dereceli okullardaki öğrencilerimiz

İŞBİRLİĞİ

TBV(Türk Böbrek Vakfı)

ETKİNLİK

Çağımızın

önemli

sorunlarından

“dengesiz

beslenme”

ve

beraberinde

gelen

problemlerle mücadele noktasındaki duyarlılığı ile dikkat çeken TBV, kalıcı çözümler
üretebilmek ve bu konuda bilinçli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla;
Müdürlüğümüz’ün ilgi ve desteği ile “Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin zararları ile
Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” Eğitim Projesi’ni
uygulamaya devam ediyor.

MÜZE YOLUYLA EĞİTİM PROTOKOLÜ
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PROJENİN AMACI

14.800 öğrenci ve 740 öğretmen Müzenin hazırladığı Eğitim Paketinden ücretsiz
faydalanacaklar.

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

14.800 öğrenci ve 740 öğretmen

İŞBİRLİĞİ

Rahmi M. Koç Müzesi

ETKİNLİK

Müfredat kazanımlarımızla uyumlu ve her seviyeden öğrencinin modern yaklaşımlarla
donatıldığı Eğitim Paketiyle öğrenciler; bir yandan Müze Kültürüne haiz olurken öte
yandan da okul ortamı dışında yaparak yaşayarak öğrenmenin tadını çıkarıyorlar.

ADIM ADIM DOĞA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
70
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PROJENİN AMACI

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkından ücretsiz yararlanma
imkânı tanıyarak ‘’Adım Adım Doğa İşbirliği Protokolü’’ Biyolojik Çeşitlilik Hakkında
Bilgilendirme, Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Canlıların Korunması Hakkında
Bilgilendirme, Uygulamalı Botanik Bilgilendirmesi, Doğadaki Canlıların Doğal Kamuflajı
ve Çevremizdeki Canlılar Hakkında Bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

39 ilçemizde 1250 okulumuzun 50000 öğrencisi

İŞBİRLİĞİ

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı

ETKİNLİK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenen 1250 okuldan 50.000
öğrencinin Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkını istedikleri zaman
rezervasyon yaparak ziyaret etmeleri.
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, geziye katılan tüm gruplara,
sınıf seviyesine uygun, öğretim programı ile ilişkilendirilmiş eğitim paketleri ile
bilgilendirme yapılacaktır. Yani sınıf seviyesine uygun sunumlar gerçekleştirilecektir.

SAĞLIKLI YAŞAM PROJESİ

PROJENİN AMACI

“Sağlıklı besleniyoruz, obeziteyi yeniyoruz! Göreve hazır mısınız çocuklar?" sloganıyla
yola çıkan “Sağlıklı Yaşam" projesiyle minik öğrencilerimiz geleceğe sağlıkla yürüyecek.

PROJENİN SAHİBİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

HEDEF KİTLE

6-7 yaş grubu

İŞBİRLİĞİ

Mapfre Vakfı, ARPR İletişim Danışmanlık

ETKİNLİK

Tüm okullarda uygulanacak olan “Obeziteyle Mücadele ve Fiziksel Aktivitenin
Artırılması" Programının kapsadığı ilkeleri desteklemek,6-7 yaş grubu öğrencilerin,
dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapmanın önemi hakkında
bilgilenmelerini sağlamak, bilinçli bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen proje, aynı zamanda
obez- itenin görülme sıklığının azalmasına destek olmayı amaçlamaktadır.
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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPANIŞ TÖRENİ

Başbakan Binali Yıldırım, mezun olduğu Piri Reis Ortaokulu´nda karne dağıtım törenine katıldı.
Binali Yıldırım, "Artık güzel bir tatili hak ettiniz. Yıl boyunca çalıştınız, yatırımızını yaptınız. Artık şimdi de hasılatı
topluyorsunuz. Çalışmalarınızın emeğini görüyorsunuz. Sevineceksiniz, aileleriniz sevinecek, Türkiye sevinecek.
Çünkü siz geleceğimizsiniz. Sizin en güzel şekilde hayata hazırlanmanız için 1 milyona yakın öğretmeniniz
Türkiye´nin her köşesinde çalışıyorlar. Öğrencilerimizi yetiştiriyorlar. Burası benim için özel bir okul. Milli Eğitim
Bakanımız, Valimiz, İl Başkanımız, Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Vekilimiz, Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşarımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, herkes burada. Sizin bu mutluluğunuza biz de ortak olalım dedik" dedi.
Yıldırım, karnelerini verdiği öğrencilerin ileride ne meslek yapmak istediğini sordu. Başbakan Yıldırım, Helin
Kalkmaz bir öğrenciyle yaşadığı diyalog herkesi güldürdü. Kaçıncı sınıfa geçtiğini soran Yıldırım, "Liseye mi geçtin
şimdi sen?" dedi. Öğrenci ise, "Hayır, 7´nci sınıfa" dedi. Yıldırım ise "Ortaokula" derken, yanındakiler "7´ye geçti"
diye düzeltti. Yıldırım daha sonra da "Değiştirdiler bunlar. Bilemiyoruz ki. Bizim zamanımızda böyle değildi. Şimdi
4+4+4 var. Daha iyi şimdi" ifadelerini kullandı.
Öğrenci Helin Kalkamaz, Başbakan´ın ne meslek yapacağını sorması üzerine "mühendis" dedi.
2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk zili, yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatilinin ardından, 19 Eylül Pazartesi günü
çalacak. İlk dönem 20 Ocak 2017 Cuma günü, yıl ise 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.
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