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“Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için, 

gökyüzünün öğrencisi 

olmak lazım.”
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Sunuş

 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde geleceğin sa-
hibi çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi eğitim imkânlarını 
sağlamak her zamanki gibi önceliğimiz ve hedefimizdir. Ülke-
mizi dünya çapında ileriye taşımanın yolunun eğitimden geç-
tiğinin farkındayız. Bunu da tarihimizden aldığımız güçle, irfan 
geleneğimizin ve millî kültürümüzün oluşturduğu zemin üze-
rinde gerçekleştirmenin bizi daha güçlü kılacağının farkındayız. 
Dolayısıyla eğitim camiası olarak bu doğrultuda elimizden ge-
len gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz.

 Bilindiği gibi bu sene eğitim ve öğretim hayatımız öğ-
retim programlarında yapılan bazı yeniliklerle başladı. Öğretim 
programlarımız 1., 5. ve 9. sınıflar için yenilendi. Bakanlığımızın 
yenilediği öğretim programları ile ilgili olarak yapılan çalışma-
larda öncelikle ders kitaplarımız bu programlara uygun olarak 
hazırlandı ve öğrencilerimize ulaştırıldı. Bunun yanında öğre-
tim programlarımızı uygulayacak olan ilgili sınıflardaki öğret-
menlerimizin eğitimi de kısa sürede tamamlandı. 

 Bakanlığımızın talimatlarıyla yapılan bu genel hazır-
lıkla beraber, İstanbul olarak Sayın Valimizin önderliğinde bü-
tün ilçelerimizde yeni eğitim ve öğretim yılına en güzel şekilde 
başlamak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. 

 Hiç şüphesiz eğitim sahası,  kendini yenilemeyi ve 
geliştirmeyi gerektirir. Hep daha iyisini yapma adına adım 
adım yol alınan uzun erimli bir dizi aktiviteyi içerir. Bizler de 
bu bağlamda eğitimde hem günümüzü yakalamak hem de 
geçmişin zenginliklerini yitirmemek adına birtakım projeleri 
hayata geçirdik.  Türkiye’de nüfusun en fazla olduğu, kültür, sa-
nat, sanayi ve ekonomi gibi her alanda lokomotif konumunda 
olan İstanbul, eğitim alanında da öncü bir misyona sahiptir. Bu 
nedenle yükümüz biraz daha ağır, çalışma arzumuz da bir o 
kadar muazzamdır. Kültür ile medeniyeti, bilim ve teknolojiyi 
harmanlayarak eğitime taşıma adına yürüttüğümüz faaliyetler 
eğitim süreçlerini olumlu yönde etkileyerek nitelikli bir okul ik-
liminin teşekkül etmesine imkân tanıyor. 

“Ne kadar geniş düşünürseniz o kadar özgürleşirsiniz. Zira ‘dilimizin sınırları
dünyamızın sınırlarıdır’ ve ‘dil varlığın evi’dir. Dolayısıyla yok olmamak ve nitelikli 

okuryazarlar olarak geleceğe emin adımlarla yürümek için
sözlüğümüze daha çok ihtiyacımız var.”
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 Öğretmenlerimiz,  çocuklarımızın ve gençlerimizin 
çağı anlama ve anlamlandırma çabasına, geçmişi ve gelece-
ği sağlıklı değerlendirme becerisine ve hayata katkı sağlama 
ufkuna yardım etmek suretiyle önemli bir kılavuzluk rolü ifa 
etmektedir. Öğretmenlerimizin bu kutlu misyonlarını yürütür-
ken ihtiyaç duydukları noktalarda yardımlarına koşmak temel 
hedeflerimizdendir. Bu bağlamda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
olarak hayata geçirdiğimiz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kül-
tür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında 
başlattığımız  “İstanbul Öğretmen Akademileri”  projemize 
“Öğretmen Atölyelerini” ekledik. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 
atölyelerde farklı branşlarda duayen isimler tarafından tecrübe 
paylaşımında bulunuluyor. Böylelikle öğretmenlerimiz, disip-
linlerarası yaklaşımla, kendilerini bir sahada, özgün 
bir tarzda yetiştirme imkânı buluyor. Hayata ve 
eğitime farklı pencerelerden bakabilmeyi 
tecrübe ediyorlar. Büyük bir heyecanla 
yürüttüğümüz İstanbul Öğretmen 
Atölyelerinin arkadaşlarımıza ve 
öğrencilerimize yeni ufuklar aç-
tığı kanaatindeyiz.

 Diğer bir projemiz, 
“Zihinden Makineye Bilgisayar 
Eğitim Modeli” oldu. Bilgi iş-
lemsel düşünme ve makinesiz 
bilgisayar bilimleri öğretimi bu 
modelin ana unsurlarından birisi. 
Bu düşünme tarzı, probleme ait çö-
züm yollarını ortaya koymak ve uygun 
olanla sorunu çözmek anlamını taşır. Bunun 
öncüsü ise algoritmik düşüncedir. Algoritmayı 
matematik bilimine hediye eden de Hârezmî’dir. Dolayısıyla 
bizim eğitim modelimize bu ismin çok yakışacağını düşünerek 
Hârezmî adını verdik. Hârezmî döneminde bilgisayar olmadan 
da algoritmik düşünce sistemi kurgulanabilmiştir. Dünyada ve 
Türkiye’de Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering 
(Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş 
harflerinin birleşiminden oluşan STEM yaklaşımı ve kodlama, 
Endüstri 4.0 gibi konular popüler şekilde konuşulmaya başlan-
dı. Oysa gerek kodlama, gerek STEM ve Endüstri 4.0 ile ilgili 
yapılan tartışmaların seyri ve içeriği çok sığ. Bu yüzden bizim 
Hârezmî Eğitim Modelini oluştururken yola çıkışımız bir bakı-
ma protest bir bakış açısının yansıması. Zira konunun moda 
tartışmalar ve popüler yaklaşımlarla çözülemeyeceğini düşü-
nerek, meseleyi eğitimci bir bakış açısıyla bütüncül şekilde ele 
aldık. Çünkü gerek kodlama gerekse STEM parçacı olarak bir 
yaklaşımla değerlendiriliyordu. Aynı zamanda sosyal bilimleri 

dışarda bırakan eksik bir tarafı da vardı. Bunlardan farklı ola-
rak geçen yılın ikinci eğitim ve öğretim döneminde “Zihinden 
Makineye Bilgisayar Bilimleri Öğretimi” ismi ile 5 pilot okulda 
başlattığımız çalışmalar,  bu eğitim ve öğretim yılında Hârezmî 
Eğitim Modeli adını alarak 38 ilçede ve 50 okulda yürütülmeye 
başlandı. Modelin en önemli özelliklerinden birisi de öğrenci 
ile beraber öğretim programının nasıl yazıldığını ortaya koy-
mak oldu. ‘Öğretmenin ve öğrencinin bizzat içinde bulunduğu 
bir öğretim programı nasıl yazılır’ı bilfiil gösterdik. Bu öğretim 
programı, hızlı değişen dünyanın gereği olarak esnek yapısıyla 
dikkati çekiyor. Hârezmî Modelini tüm eğitim sürecine kat-
kı veren bir iklim olarak görüyoruz. Çünkü veliler de bu mo-
delde çocuğunun ödevini yaparak değil kendine düşen tarafı 
gerçekleştirerek programa dâhil oluyor. Uygulamaya katılan 

velilerimiz bundan büyük bir mutluluk duyuyor. Hâ-
rezmî Eğitim Modelini gelecek eğitim öğretim 

yılı itibarıyla İstanbul’da 200 okula yaygın-
laştırmayı planlıyoruz. Ayrıca modelin, 

Türkiye ölçeğinde bu yıl 14 ilde daha 
uygulanması planlanıyor. Bu doğ-

rultuda hazırlıklarımız yapıldı. İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 
12-16 Şubat tarihleri arasında 
İstanbul’da 14 İl Millî Eğitim 
Müdürünü ve her ilden gelen 
4 öğretmeni ağırladık. Hârezmî 

Eğitim Modelinin programını de-
taylı bir şekilde anlattık. 

 Bilişim teknolojileri kadar önemli 
bir başka alan ise Meslekî ve Teknik 

Eğitim alanıdır. Bu alanda “Okul-Sanayi İş 
Birliği İstanbul Modeli Projesi” ülkemizin meslekî 

eğitim kurumlarını ve sektörün aktörlerini birer protokol ile 
birbirine bağlayan bir çalışma olmuştur. Böylece iki alana bir-
den fayda sağlanmış, iş gücü ve imkânlar bir araya getirilmiştir.  
Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğü ve İstanbul Sanayi Odası arasında imzalanan protokol 
sayesinde meslekî eğitim kurumları ile sanayi ve sektör birlik-
leri arasında iş birliği sağlanarak arz-talep uyumsuzluğunun 
giderilmesi, yönetimsel ve operasyonel yeni bir meslekî ve tek-
nik eğitim modeli oluşturulması hedeflenmiştir. Bu protokol, 
“Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Projesi”nin İstanbul’dan 
başlamak üzere, ülkedeki meslekî ve teknik eğitim sisteminin, 
ekonomik ve insan kaynaklarına dayalı gereksinimlerinin gi-
derilmesini ve sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının verimli bir 
şekilde karşılanması perspektifine dayanıyor. 

“Hârezmî Eğitim Modelinin 
en önemli özelliklerinden birisi 
de öğrenci ile beraber öğretim 
programının nasıl yazıldığını 

ortaya koymak oldu. 
‘Öğretmenin ve öğrencinin 
bizzat içinde bulunduğu bir

öğretim programı nasıl yazılır’ı 
bilfiil gösterdik.”
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zuniyet sonrası istihdamı, öğretmenlerin meslekî gelişimleri, 
eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi başlıkları içermektedir.

 Çeşitli yarışmalar, sergiler, bilim ve öğrenme şenlik-
leri bu eğitim ve öğretim yılının başından bu yana öğrenci ve 
eğitimcilerimizle bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz ve ha-
zırlıkları devam eden diğer etkinliklerimizle eğitim faaliyetle-
rimizin daha nitelikli hale geleceği ümidi içindeyiz. Eğitim ve 
kültür hayatının sorunlarından birine daha çözüm getireceğini 
düşündüğümüz “Sözlük Özgürlüktür” projesi ile dil tartışmala-
rının merkezine sözlük okuma faaliyetini koyduk. Bu projeyle 
eskiden var olan sözlük okuma eylemini yeniden canlandır-
mayı hedefledik. Buradaki temel gayemiz, öğrencilerimizin 
kelime hazinesini ve kavram bilgisini geliştirmek. Neticede bir 
fayda umuyoruz bundan. Öğretmenlerimiz projemizi şimdiden 
o kadar sahiplendi ki, bu projeyi yürütmek isteyen öğretmen 
sayısı hayli fazla ve başvurular halen devam ediyor. Bu projey-
le hayal gücü oldukça geniş etkinlikler yapıyor öğrencilerimiz. 
Okullarımızda konuyla ilgili afişler, kolaj çalışmaları yapılıyor,  
konferanslar veriliyor.  Şuna inanıyoruz;  bir milletin dilini elin-

 Bu protokolle hedeflenen amaçlara ulaşabilmek için 
meslek odaları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile 
Valilik ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilimizdeki 
meslekî eğitim kurumlarının ilgili sektörlerdeki firmalar ile eş-
leştirilerek her bir kurum için hami sektörler oluşturulmuştur. 
Bu proje ile sektörle teknolojik iş birliği, deneyim paylaşımı ve 
istihdam odaklı ortaklıklar sağlanmıştır. Bu proje kapsamında, 
İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerimizde imzalanan 
protokol sayısı her geçen gün artmaktadır. Proje, nihayetinde 
Bakanlığımızca bütün Türkiye’ye yayılan bir model oldu. 

 Meslekî ve Teknik Eğitim alanına yönelik bir diğer 
projemiz “Tematik Meslek Liseleri Projesi” olmuştur. Sektör ve 
meslek liselerini birbiriyle kaynaştıracak, öğrenciye sahasında 
bilgi ve tecrübe aktarımı yoğunluğunu arttıracak bu çalışma-
nın, yakın zamanda meyvelerini vereceğine inancımız tamdır. 
Böylece okul sonrası iş sahasına geçiş ve uyum sürecinin daha 
rahat ve kolay olacağı son derece açıktır. Ayrıca imzalanan 
protokoller, öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, me-

“Kültür- eğitim alanının temel aktörleri, müşterek bir planlamayla güncel 
ihtiyaçlara cevap veren bir anlayış doğrultusunda nitelikli faaliyetlerin nasıl 

hayata geçirilebileceği noktasında bütüncül bir yaklaşım sergiledi.

Zira kültürümüzü çocuklarımıza ve ilk gençlik çağındaki öğrencilerimize doğal 
süreçlerle öğretmemiz için yapılandırılmış yöntemlere ihtiyacımız var.”

den alırsanız, o milletin kültürünü, sanatını, hayat tarzını ve dü-
şünme biçimini elinden alırsınız. Bir millet düşünme biçimini 
kaybederse zaten yolunu kaybetmiş ya da yok olmuş demektir. 
Bu yüzden, projenin mottosunu ‘Sözlük Özgürlüktür’  olarak 
belirledik. Çünkü ne kadar çok kelimeniz varsa o kadar geniş 
düşünürsünüz. Ne kadar geniş düşünürseniz o kadar özgür-
leşirsiniz. Zira ‘dilimizin sınırları dünyamızın sınırlarıdır’ ve ‘dil 
varlığın evi’dir. Dolayısıyla yok olmamak ve nitelikli okuryazar-
lar olarak geleceğe emin adımlarla yürümek için sözlüğümüze 
daha çok ihtiyacımız var.

 “Misafirim Öğretmenim”, “Bilim ve Fikir Festi-
vali” ve  “Adabımuaşeret”  yanında yeni projelerimiz de 
hayata geçirildi. “Ağaçların Adları İstanbul” yeni başlat-
tığımız projelerimizden biri. Proje, İstanbul’daki öğrenci-
lere okullarının bahçesindeki ağaçların adlarını öğretip, 
şehrimizdeki okulların ağaç envanterini çıkarmayı ve 
böylece öğrencilerin İstanbul’a has ağaçları tanımalarını 
ve doğaya saygılı olmalarını hedefliyor.  

 Dünyanın farklı coğrafyalarında benzer şekil-
lerde yaşanan siyasî ve ekonomik bunalımlardan çıkış 
yolunda kültür ve eğitimin dönüştürücü ve iyileştirici gü-
cünün farkına varılması ve yaratıcılığa yatırım yapılması 
önem taşıyor. Aynı şekilde bir şehirde ikamet edenlerin 
şehirlerine sahip çıkmaları ve o şehrin kültürel mirasının 
kendi iç dinamikleriyle sürdürülebilirliğinin sağlanması 
ancak şehirde yaşayanların kültürel mirasa ve bu alan-
la ilgili etkinliklere dair bilinç düzeyinin arttırılmasıyla 
mümkündür. 

 Bu anlayış doğrultusunda İstanbul Millî Eğitim 
Müdürlüğümüz ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 
26 Aralık 2017’de “Kültür ve Eğitim” odaklı bir çalıştay 
düzenlendi.  Buradan hareketle kültür- eğitim alanının 
temel aktörleri, müşterek bir planlamayla güncel ihtiyaç-
lara cevap veren bir anlayış doğrultusunda nitelikli faali-
yetlerin nasıl hayata geçirilebileceği noktasında bütüncül 
bir yaklaşım sergiledi. Zira kültürümüzü çocuklarımıza 
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ve ilk gençlik çağındaki öğrencilerimize doğal süreçlerle 
öğretmemiz için yapılandırılmış yöntemlere ihtiyacımız 
var. Kültür ve eğitim alanını buluşturmak bahsi geçen 
yöntemleri oluşturmamızı kolaylaştıracaktır. 

 Geleceğin sahibi çocuklarımızı ve gençlerimizin do-
nanımlarını artırmak, bilgi ve görgü anlamında kendilerini üst 
seviyelere taşımak adına planlayıp hayata geçirdiğimiz pro-
jelerin ve diğer faaliyetlerin onları akademik, sosyal, kültürel 
ve manevi alanda destekleyeceğine inancımız tamdır. Sağlıklı, 
mutlu ve iyi eğitim almış bireylerin bizleri dünya çapında daha 
iyi temsil edeceği açıktır, bunun için elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya devam edeceğiz. Karşı karşıya kaldığımız sorunların 
üstesinden ancak kolektif bir bilinç ve faaliyetlerle” gelinebile-
ceği fikrinden hareketle çalışma arkadaşlarımızla beraber eği-
tim alanında artarak devam eden çalışma heyecanımızla daha 
iyisini yapma gayretimiz aynı heyecanla sürecektir.

Ömer Faruk YELKENCİ
İstabul Millî Eğitim Müdürü
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Hârezmî Eğitim Modeli´nin Yeni Dönem Tanıtımı Programı

 Hârezmî Eğitim Modeli´nin yeni dönem tanıtım progra-
mına;  MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanı Alpaslan Durmuş, MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tır-
nakçı, MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Eyüp Tan-
yıldız, MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Eyüp Böcük, 
İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Osman Günaydın, İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal, İstanbul Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü Müdür Vekili Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, Kâğıthane 
Kaymakamı Hasan Göç, Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
ve yardımcıları, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, İstan-
bul Millî Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları, Hârezmî Modelinin 
uygulandığı Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

 Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Hârezmî 
Eğitim Modeli’ne ilişkin, “Çocuklar, okullardaki teorik bilgileri gün-
lük hayatta kullanabilsinler, bir işlerine yaradığını hissetsinler is-
tiyoruz. Bu proje, çok daha farklı bir şey yapıyor. İlkokul çağındaki 
çocuklar problem tespiti yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Çok Faydalı Bir Eğitim Süreci

 Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, en önemli eksik-
lerinin, öğrencilerin okullarda öğretilen bilgilerin, güncel hayatla 

bağlantısını kuramamaları olduğunu söyledi. Müfredat değişikliği 
toplantılarında konuyu tartıştıklarını ve temel hareket noktalarının 
bu olduğunu ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Çocuklar, okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kul-
lanabilsinler, bir işlerine yaradığını hissetsinler istiyoruz. Bu proje 
çok daha farklı bir şey yapıyor. İlkokul çağındaki çocuklar problem 
tespiti yapıyor. ´Günlük hayatta yaşadığımız problemler nelerdir, 
bu dünyaya ilişkin problemler nedir?´ Önce bunları tespit ediyor 
çocuklar. Sonra bir hayal kuruyorlar. Sonra da o hayallerini haya-
ta geçirebilecekleri materyaller üretiyorlar. Aslında bizim eğitimle 
vermek istediğimiz şey de bu. Daha önceki çalışmaları inceledim. 
İnsan olarak, vatandaş olarak, ülkemize, insanlara, büyüklere karşı 
sorumluluklarımızı gelecek kuşaklara aktarmak için sorumlu-
luklarımızı nasıl yerine getirebileceğimizi analiz etmişler. Önce bir 
alan araştırması yapıp, bir örneklem oluşturmuşlar ve yaşlılarla 
konuşmuşlar. Onların ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını sorup, elde 
ettikleri bilgileri grafiklere dökmüşler. Sonra da analiz yapıp yaş-
lıların problemlerine çözümler üretmişler. Bu arkadaşlar, ilkokul 
3. sınıf öğrencisiydi. Daha üst sınıflara gittiğinizde daha komplike 
problemlere çözüm arıyor arkadaşlarımız. Bu projeye katılan ve 
okulların idarecilerinin, öğrencilerinin ve velilerinin, çok faydalı bir 
eğitim süreci yaşayacağına inanıyorum.”

 Hârezmî Eğitim Modeli´nin yeni dönem tanıtımı Kâğıthane’de bulunan 
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen 
bir programla gerçekleştirildi.
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Sosyal Bilimlerden Yararlanmak

 İçinde yaşadığımız çağın birçok popüler meselesini önü-
müze koyup, içi boş bir şekilde tartıştığımızı bunlardan birinin de 
kodlama olduğunu vurgulayan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci sözlerine şöyle başladı:

 “STEM eğitimi ve son yıllarda da Endüstri 4.0 gibi tartış-
maların aslında ülkemizde eğitim alanına da yansımasıyla beraber 
içi boş tartışmalar yapılıyor. Bu alanda eğer bir şey yapacaksak ve 
bir hedefimiz olacaksa, mutlaka adım atmamız gerektiğini düşü-
nerek, protest bir bakış açısıyla başlattığımız bir proje. Yani konuş-
maktansa, yapmayı tercih ediyoruz. Bu anlamda, Zihinden Makine-
ye Bilgisayar Bilimleri Öğretimi şekliyle yola çıkıp, Hârezmî Modeli 
olarak isimlendirdiğimiz bu modelin, temel özelliklerini tekrar 
hatırlatmak ve bizim için önemli olan birkaç sonucunu söyleyerek 
konuşmamı tamamlamak istiyorum.”

 Hârezmî Modeli Projesinin beş ana başlıktan oluşan bir 
zemininin var olduğunu dile getiren İl Millî Eğitim Müdürü Yelkenci 
sözlerine şöyle devam etti:

 “Bunlardan birincisi bilgi işlemsel düşünme becerisiyle 
bilgisayar bilimleri öğretimi, ikincisi Programlama Öğretimi Araç-
larıyla bilgisayar bilimleri öğretimi, üçüncüsü disiplinlerarası yak-
laşımla bilgisayar bilimleri öğretimi, dördüncüsü robotik ve oyun 
yoluyla bilgisayar bilimleri öğretimi ve beşincisi bu noktada iddialı 

olduğumuz bir konu belki de dünyada başka bir benzeri yok. STEM 
eğitiminde sosyal bilimlerden de istifade ederek bilgisayar bilimleri 
öğretimi. Bu zemin üzerinde yürüttüğümüz programımızı ve pro-
jemizi, bize katkılarını faydalarını videoda gördük birazdan buradaki 
panelde de anlatılacağını biliyoruz.”

Çocuklarımız Eğitimin Öznesidir

 Modelle ilgili olarak üç hususun altını çizmek istediğini 
belirten Yelkenci sözlerini şöyle tamamladı:

 “Bunlardan birincisi, disiplinlerarası yaklaşım olduğu için 
aynı anda dört veya beş öğretmenimizin bir sınıfta sorunsuz bir şe-
kilde çalışabilmesi pratik faydasını sağladı. İkincisi, derslerin teorik 
bölümünde başarısız olan öğrencilerimiz, pratikte başarılı oldukla-
rını görünce öz güven kazandılar, dolayısıyla bu dersler onlar için 
bir sorun olmaktan çıktı ve bu derslerde başarılı olmuş oldular. 
Üçüncüsü, belki de en önemlisi eğitimin aslında öznesi olan bizim 
nesneleştirdiğimiz çocuklarımızın, bu projede de eğitimin özne-
si olarak öne çıkmaları oldu. Böylece çocuklarımızla beraber,  bir 
müfredatın nasıl yazılacağını da ortaya koyduğumuz bir proje oldu. 
Dolayısıyla bu anlamda da çok önemli bir yerde duruyor. Biz projeyi 
geçen yıl bitirdikten sonra üzerinde çalışmalarımızı devam ettirdik. 
Geçen sene beş pilot okulda uyguladığımız bu projeyi, bu sene in-
şallah 38 ilçemizde ve 50 pilot okulumuzda uygulayacağız. Ben bu 
projenin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz ün de 
havuzuna almış olduğu bir proje olduğunu özellikle hatırlatıyor ve 
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bu şekilde de Türkiye’ye yayılmasını ümit ediyorum. Tekrar katı-
lımlarıyla bizleri destekleyen ve bu tarz destekleriyle bizi her daim 
güçlü tutan Sayın Müsteşarıma teşekkürlerimi arz ederek hepinizi 
saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.”

Ders Planları ve Uygulamalar

 Proje yönetiminde etkili katkısı olan Prof. Dr. Şirin Kara-
deniz ise projenin detayları ve pilot uygulamada elde edilen bulgu-
ları paylaştı. Projede Bakanlıktan gelen bir müfredat bulunmadığını 
belirten Karadeniz; “Ders planları ve müfredatı, eğitimcilerimiz 
yazıp, hazırlayıp değiştirecek. Ders planları ve uygulamalar sürekli 
güncellenir. İlk taslak planları ve dersin uygulanmasından sonra 
planın işe yarayıp yaramadığı, hangi bölümlerinin değiştirileceğini 
görebiliriz. Ders planı bütün süreç geçip gittikten sonra ortaya çı-
kacaktır. Bu süreç, yaşayan, canlı, dönüşen ders planlarının olduğu 
bir süreçtir.” ifadelerini kullandı.

 Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Karadeniz´in oturum 
başkanlığını yaptığı panelde idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler-
den oluşan bir grup, tecrübelerini paylaştı.

Düşünme ve Problemler Arası İlişki Kurma Becerisi

 Panelde konuşan, Hârezmî Eğitim Modeli’nin uygulandığı 
Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu’nun öğrencisi Ela Karakuş “Hâ-
rezmî Eğitim Modeli ile düşünme ve problemler arası ilişki kurma 
becerimiz arttı. Proje çalışmalarında zorlanmadım. Bir sosyal so-
rumluluk projesi yaptığımız zaman Mehmet öğretmenimiz ve Be-
tül Teyze drama çalışmasıyla projeyi bize anlatmıştı ve biz konuyu 
öyle daha iyi anlamıştık. Hârezmî Eğitim Modeli’ni uygulayacak 
diğer ilkokul öğretmenlerinin de dramayı mutlaka kullanmalarını 
öneririm.” dedi.

 Ela Karakuş,  Hârezmî Eğitim Modeli proje çalışmaları 
kapsamında huzur evine gittiklerini,  yaşlı ve yalnız yaşayan in-
sanların yanlarına giderek onların sorunlarını dinlediklerini aktardı. 
Ardından bir drama çalışması yaparak yaşlı ve yalnız yaşayan in-

sanların sorunlarını belirlediklerini,  bu sorunların çözümüne katkı 
sağlayabilecek projeler ürettiklerini dile getirdi.

Çok Güzel Paylaşımlar Oldu

 Hârezmî Eğitim Modeli’nin uygulandığı Bakırköy Mustafa 
Necati İlkokulu Sınf Öğretmeni Duman şu şekilde konuştu:

 “Otuz üç yıldır öğretmenlik yapıyorum. 50 yaşımdan son-
ra kodlamayı öğrendim. Okulda uygulayabilirim diye düşündüm. 
Okul Müdürümüzle paylaştım.  Okul Müdürümüz İlhami Tutkun 
burada, kendisine teşekkür ediyorum. Yapın demekten öte çok 
yardımcı oldu. Bizim bir kulüp kurmamıza yardımcı oldu. Kurdu-
ğumuz kulüpte çocuklarla bir buçuk yıl çalıştım. Küçük çocuklarla 
çalışmak gerçekten çok eğlenceli geldi bize. Daha sonra Hârezmî 
ile tanıştık. Hârezmî ile birlikte bizim kodlama ve robotik çalışma-
larımız bütünün bir parçası oldu. Yani kodlama ve robotiği çok daha 
kapsamlı bir şekilde, bir problemin çözümünde kullanmayı öğren-
dik. Şirin Hocam da çok destek oldu. Kendisine ayrıca çok teşekkür 
ediyorum. Uygulama sürecinde ben bir zorluk görmüyorum şöyle 
ki; çok güzel paylaşımlar oldu. Değişik disiplinlerden öğretmenler 
vardı. Bilgi paylaşımında bulunduk. Farklı branşlar demek, çocuk 
için daha çok kazanım demek. Biz aynı sizin anlattığınız gibi kaza-
nımları birleştirdik ve birçok kazanım elde ettik.”

Velilere Eğitim Verilmeli

 Silivri Turgut Reis Ortaokul Velisi Tuğba Kahraman ço-
cuğunun ilkokul dördüncü sınıftayken Hârezmî Eğitim Modeli 
projesinde çalıştığını vurgulayarak sözlerine başladı. Bu modele 
dâhil olmak isteyen velilere seminer verilmesi gerektiğini belirten 
Tuğba Kahraman; “Çünkü velilere ev geldiğinde çocuklar soruyor-
lar; bu nasıl oluyordu anne? O yüzden velilere de atölyeler açılarak 
bilgi verilmesi taraftarıyım. Örnek vermek gerekirse, biz evde tüm 
elektronik aletleri parçalıyoruz. İçeriğini inceliyoruz. Özellikle daha 
çok oyuncaklara yapıyoruz bunu. Elektronik olan oyuncakların içini 
açıp, acaba ne var? Bu nasıl çalışıyor? Bu neyi çalıştırıyordu, gibi 
soruları oluyor. Oturup tüm oyuncaklarını açıp, inceleyip tekrar ka-
patıp, devam ediyoruz kullanmaya. Çocuğumun merakı, bu projey-
le beraber başladı çünkü daha önce sadece bir oyuncaktı onun için. 
Oyuncağın içeriğini, nasıl çalıştığını, nelerin onu tetiklediğini merak 
ediyor. Bu sebeplerden veli olarak biz de bu eğitimi almak istiyoruz” 
dedi.
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İstanbul Öğretmen Akademileri ve Öğretmen Atölyelerinin İlk Dersi

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, İstanbul Üniversitesi Cemil 
Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen 
açılış programında ders verdi.

 Programa, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Müdür Yar-
dımcıları, İstanbul Öğretmen Akademileri ve İstanbul Öğretmen 
Atölyelerinde eğitim gören öğretmenlerimiz katıldı.

 2016-2017 yılında 5 akademi ( Edebiyat, Sanat, Lisan, 
Müzik, Bilim) 3 enstitüden ( Türk- İslam Düşüncesi ve Bilimi, Bilim 
Olimpiyatları, Sosyal Bilimler) toplamda 22 haftalık bir eğitim tak-
viminde 350 öğretmenimiz eğitim aldı.

 2016-2017 Öğretmen Akademilerinden öğrenim  gören 
öğretmenlerimizin ortaya koyduğu bazı projeler hayata geçirildi.

Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri

 2017-2018 Eğitim ve Öğretim döneminde ise 6 akademi 
(Edebiyat, Sanat, Lisan, Müzik, Bilim, Aktör Öğretmen) ve 3 
enstitüden (Türk-İslam Düşüncesi ve Bilimi, Bilim Olimpiyatları, 
Sosyal Bilimler) birinci dönem 16 haftalık eğitim sürecinde 400 

öğretmen eğitim aldı. İkinci dönemdekilerle birlikte Öğretmen Aka-
demileri, bu yıl 800 öğretmene ulaşmış olacak. Bunun yanı sıra İBB 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile yapılan protokolle birlikte Anadolu 
ve Avrupa yakasında olmak üzere toplamda 16 ilçede Öğretmen 
Atölyeleri açılmış olup, atölyelerden 1.600 öğretmenimizin eğitim 
alması sağlanacak. Böylelikle akademi ve atölyelerden eğitim alan 
öğretmen sayısı bu yıl 2.400 olacak.

Mikrocozmos Biziz, Makrocozmos Kâinat

 Akademilerin ilk dersinde, zamanı üç boyutlu olarak ele 
alarak zamanı yakalamak durumunda olduğumuzu vurgulayan İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci şöyle konuştu:

 “Çocuklarınızı çok seviyorsunuz. Bunu biliyorum çünkü 
ben de öğretmenim. Ben de öğrencilerimi çok seviyorum.  Bir öğ-
retmene evladından sonra en büyük, en güzel belki de ona yakın 
bu duyguyu yaşatan öğrencilerin yıllar sonra ona gelip görünmesi 
bile çok değerli. Bundan dolayı böyle hürmetle anılan bir öğretmen 
olmalıyız, bir. İkincisi, bütün bu söylenenlere rağmen kendimize 
saygıdan dolayı böyle olmalıyız. 

 Üçüncüsü, böyle olduğumuz zaman çok mutlu oluruz, 
inanın. İnsan olarak da birey olarak da bizi mutlu edecek olan geli-
şim bu yöndedir. Sizleri bundan haberdar etmek isterim.
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 Mekânı bilen, mekânla ilişkileri düzenleyebilen olmak 
durumundayız. Neden bu salonu seçiyoruz? Çok güzel bir salon 
değil mi?  Ben burada çok mutlu oluyorum. Programdan sonra 
gelip buradan bakın. Bu açı da çok güzel… Mekân üzerinden birçok 
şeyi cevaplayabilen öğretmen olmamız lazım, çevremizde yine bu 
arifliğimizi, kendimiz hakkındaki bilgimizi tamamlayabilmemiz için 
çevremizle de ilişkilerimiz mutlaka ve mutlaka iyi olmalı. 

 Son söz mikrocozmos biziz, makrocozmos kâinat. 
Kendimizi tanıyacağız, kâinatı tanıyacağız. Kendimizi tanırsak, 
kâinatı daha kolay tanırız. Kâinatı tanırsak, kendimizi daha kolay 
tanırız.  Çünkü bizim şifrelerimiz kâinatta, kâinatın şifreleri bizde. 

 Bunu kendi biricikliğinizle, kendi biriktirdiklerinizle ve 
kendi tecrübelerinizle yapacaksınız. Öğretmen Akademilerinin 
sizlere bunları kazandıracağını ve bu şekilde hareket edersek, bu 
yolda çok daha kolay ilerleyebileceğinizi ümit ediyor, akademilerin 
hayırlı sonuçlar doğurmasını, sizlere hayırlı ve güzel katkılar yap-
masını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

 Programın sonunda ünlü müzisyen Göksel Baktagir ve 
Doğu Rüzgârı grubu konser verdi. 
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Tematik Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, 
özel sektör ve meslek örgütleri tarafından 

yürütülen projenin hedef kitlesi 
ilimize bağlı Meslekî ve Teknik Anadolu 

Liseleri ve öğrencileridir.

 Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen, Bakanlığımızca 
desteklenerek Türkiye’ye mal edilen projenin amacı, Meslekî ve 
Teknik Eğitim almak isteyen ortaöğretim çağındaki insan gücünü 
ve kurumun malî kaynaklarını sektörün ihtiyacı doğrultusunda 
sadece bir alana yönlendiren, bir alanda ihtisaslaşmış Meslekî ve 
Teknik Anadolu Liselerinin; sektörle birlikte ortaklaşa yönetim, yö-
netici ve öğretmen seçimi, beceri odaklı öğrenci tespiti, istihdam 
odaklı yaklaşımlar ile daha reel, daha esnek, daha özgür ve doğru-
dan istihdama yönelik bir eğitim-öğretim modeli oluşturmaktır.

OKUL DESTEKLEYEN SEKTÖR
KÜÇÜKÇEKMECE PAGEV PLASTİK
TEKNOLOJİSİ MTAL

TÜRK PLASTİK SANAYİCİLERİ ARAŞTIRMA, 
GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI (PAGEV)

KÜÇÜKÇEKMECE KUYUMCULUK
TEKNOLOJİSİ MTAL

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MÜCEVHER A.Ş.

TASEV AYAKKABI VE SARRACİYE 
TEKNOLOJİSİ MTAL

TÜRKİYE AYAKKABI SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA, 
GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI (TASEV)

HALİL KAYA GEDİK METAL 
TEKNOLOJİSİ MTAL

GEDİK HOLDİNG

TRİSAD TEKSTİL 
TEKNOLOJİSİ MTAL

TÜRKİYE TRİKO SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
(TRİSAD)

NUH KUŞÇULU SERAMİK VE CAM 
TEKNOLOJİSİ MTAL

TAMCAM OTO CAM SANAYİİ A.Ş.

BAĞLABAŞI PAZARLAMA VE PERAKENDE MTAL MÜSİAD

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan Tematik Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri
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Misafirim Öğretmenim Projesi,
İstanbul Valiliği ile İstanbul Millî Eğitim 

Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

 İstanbul’da bulunan tüm resmî ilkokul, ortaokul ve orta-
öğretim kurumları projenin uygulama alanı olarak düşünülmüştür. 
Projenin temel ilkesi; okul ve veli arasında sağlıklı bir bağ kurmak 
şeklinde özetlenebilir. Bu sebeple, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
önemli amaçlarından biri ülkenin geleceği olan çocukları iyi bir in-
san ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. 2016 yılı itibarı ile ilk 
defa il düzeyinde uygulanan proje için istmem.com sitesinde veri 
tabanı oluşturulmuş ve okullar veri girişlerini buradan yapmaya 
başlamıştır. Bu modül ilçe, okul, ziyaret eden öğretmen- idareci 
adları, ziyaret tarihi, ziyaret notları, ziyaret edilen veli ve iletişim 
bilgisi olarak bölümlendirilmiştir. Proje en temelde gönüllülük esa-
sına dayalıdır. Proje sonunda nicelik ifade eden veriler beklenmek-
tedir ancak nitelik açısından öğrenci faydası ve yararı ön plandadır.

 Ülkenin geleceği çocukların eğitiminde ailenin, okulun, 
çevrenin ve öğretmenin en etkili faktörler olduğu görülmektedir. 
Aile, çocuklarının yetiştirilmesinden ve sosyal değerlerin kazandı-
rılmasından öncelikle sorumludur. Bunun dışında projenin amaç-
ları olarak şunlar anılabilir:

• Veli ziyaretleri ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğ-
rencilerin aileleri ile iş birliğini güçlendirerek okul ve veli arasında-
ki eğitsel birlikteliği sağlamak.

• Öğrencilerin akademik, sosyal, manevî, kültürel, sanat ve spor 
alanlarındaki başarılarını artırmanın yanında onları toplum de-
ğerlerine saygılı, ahlaklı ve mesuliyet duygusu gelişmiş kişiler 
olarak yetiştirmek.

• Okul ile veli ilişkilerini geliştirerek başarıyı olumsuz etkileyecek 
faktörleri yerinde tespit ederek gerekli önlemleri almak.

• Ağır yaşam koşulları sebebi ile okula gelemeyen velileri, evinde 
ziyaret ederek onları öğrencilerin hem sosyal hem de akademik 
gelişimleri hakkında bilgilendirmek.

• Bedensel engelli olan öğrencilerimiz ve aileleriyle yakın ilişkiler 
kurarak ihtiyaç ve beklentilerini birinci elden tespit edip, Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü ile birebir ilişki kurmalarına katkı sunmak.

• Maddî açıdan dezavantajlı grup içinde yer alan aileleri tespit et-
mek ve bu aileler ile İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı arasında köprü kurmak. 

• Velilerin okula bakış açısını olumlu yönde geliştirmek.

• Öğrencilerin okula olan ilgilerini arttırarak, devamsızlıklarını azalt-
mak, disiplin suçlarını en aza indirmek.

• Eğitim ve öğretimde veli desteğini sağlayarak başarıda iş birliği 
sağlamak.

Misafirim Öğretmenim
 İstanbul’da öğrencilerin birbirinden farklı problemlerle 
yüz yüze geldiğini biliyoruz. Bunlar arasında yaşları küçük olması-
na rağmen sokaklarda çalışmak zorunda olan öğrencilerden mad-
de bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli bağımlıkları olan öğrenci-
lere kadar bir dizi problem saymak mümkün. Bu projeyle;  nesnel 
olarak doğrulanabilir göstergeler olan okul disiplin olaylarındaki 
azalma, öğrencilerin okul devamsızlığındaki azalma,  verilen des-
tek eğitim hizmetleri sayısındaki artış, velilerin okul ziyaret sayıla-
rındaki artış, öğrencin akademik gelişimlerindeki artış ve bununla 
bağlantılı olarak başarılı olduğu ders sayısındaki artış, aldıkları “Te-
şekkür-Takdir” belgelerindeki artış, sosyal ve kültürel etkinliklere 
katılma yanında öğrencilerin ülke ölçeğindeki sınav başarı sırala-
malarındaki yükselişi, hedeflenmiştir. 

Projenin Avantajları

• Ailelerin eğitim süreci ile alakalı görüşlerini doğrudan aktarmaları 
için uygun bir ortam teşekkül etmiştir.

• Misafirim Öğretmenim Projesi ile okul-aile arasında bağlar kuv-
vetlenerek eğitsel birliktelik imkânı oluşmuştur.

• Ailelerin okul ve eğitim sürecine karşı duyguları olumlu yönde 
güçlenmiştir.

• Öğrencilerin sorumluluk alma ve eğitim sürecine katılımında artış 
gözlenmiştir.

• Öğretmenler, öğrenci ile alakalı karar alma durumundaki yetkili-
ler öğrencinin hayat şartlarını dikkate alarak buna uygun strateji-
ler geliştirebilmektedir.

• Bu proje çerçevesindeki veli ziyaretlerinde okul içi farklı proje ve 
uygulamaların yaygınlaşması ve aktarımı sağlanmıştır.

• Ziyaretlerle babaların da eğitim sürecine dâhil olmaları ve anne 
odaklı bir şekilde devam eden okul-veli münasebetlerinin aile 
odaklı bir anlayışa doğru evrildiği gözlenmiştir.

• Velilerin okula bakış açısı olumlu yönde gelişmiştir.

• Öğrencilerin okul devamsızlığı gözle görülür ölçüde azalmıştır.
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 2017 yılında İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde, ilçe ve 
okul stratejik plan ekibindeki ilgili kişiler için bazı eğitim faaliyetleri 
organize edildi.  Faaliyetlerde öncelik performans programlarının 
hazırlanması ve performans hedeflerine erişimin değerlendirilme-
sine verildi.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nün 2015-2019 yılındaki 
stratejik planında belirtilen; “Yenilikçi yaklaşımlarla şeffaf, güvenilir 
ve kaliteli hizmetler sunarak; evrensel temel değerlerle, millî ve 
manevi değerleri özümsemiş, katılımcı, girişimci, sorumluluk ala-
bilen, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren, değimin öncüsü lider bir 
kurum olmanın bilinci”  vizyonuna her yıl bir adam daha yaklaştığı 
performans göstergeleri incelendiğinde görülecektir.

 2017 yılında İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde, ilçe ve 
okul stratejik plan ekibindeki ilgili kişiler için bazı eğitim faaliyetleri 
organize edildi.  Faaliyetlerde öncelik performans programlarının 
hazırlanması ve performans hedeflerine erişimin değerlendirilme-
sine verildi. 

Stratejik Plan Yenileme Çalışmaları

No Performans Göstergesi 2015 2016 2017 2018 2019 Hedef

1 Okulöncesi eğitimde net okullaşma oranı 44,2 47,1 48,9   80

2 İlkokulda net okullaşma oranı 97,2 95,5 91,9  100

3 Ortaokulda net okullaşma oranı 95,8 95,9 96,8  100

4 Ortaöğretimde net okullaşma oranı 82,4 82,6 86,4  100 

 Bu eğitimlerde, performans programlarında yer alan 
performans hedefleri ve faaliyetlerle ilgili gerekli açıklamalar ay-
rıntılı olarak yapıldı.

 Millî Eğitim Bakanlığı, stratejik planında yer alan bazı 
konularda (İkili eğitimin sonlandırılması, okul öncesi eğitimin yay-
gınlaştırılması ve dil öğretimi açısından müfredatın düzenlenmesi) 
güncelleme çalışmaları yaptı. Bu doğrultuda, 21 Kasım 2017 tarihi 
itibari ile stratejik planda güncelleme çalışmaları başlatıldı. İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü ve tüm ilçelerin stratejik plan güncelleme çalış-
maları Aralık ayı başı itibari ile tamamlandı.

 İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2017 yılı performans prog-
ramını değerlendirmek maksadıyla faaliyet raporu düzenleme ça-
lışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. 2017’nin faaliyet raporuna 
son şeklini verilmesi amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğünün tüm 
birimlerine performans programı ve faaliyet raporu konusunda 
gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca performans programı ha-
zırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar açıklandı.  2018 yılı 
performans programı hazırlıkları yürütülüyor.

2015-2019 İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planda Yer Alan Performans Göstergeleri (Örnek)
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Küçükçekmece’ye Okul Desteği

 İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen protokol imza 
törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Millî Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, Vali Yardımcısı Ah-
met Hamdi Usta, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, bağışçılar Şebnem Binnur Baykal, Eda Baykal, Vefa 
Uzuner ve Eyüp Arvas katıldı.

 Bu protokol çerçevesince Küçükçekmece ilçesinde 
yapımına başlanacak olan 24 derslikli Anadolu Lisesi ve bir 
spor salonu eğitime kazandırılacak. Yapılacak olan Anadolu 
Lisesi’ne bağışçılarımızdan Şebnem Binnur Baykal ve Eda 
Baykal’ın anneleri Bakanlığımız emekli genel müdür yardım-
cısı Şenel Baykal’ın adı verilecek.

 İstanbul Valiliği, İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğü ve bağışçılar Şebnem Binnur Bay-
kal ve Eda Baykal arasında Küçükçekmece 
ilçesinde 24 derslikli Anadolu Lisesi binası ve 
spor salonu yapımı için protokol imzalandı.
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 İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 
Amatör Spor Kulüplerine ve Okul Spor 
Salonlarına malzeme dağıtım töreni 
gerçekleşti.

 Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Millî Eğitim Mü-
dürü Ömer Faruk Yelkenci, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
İstanbul Spor Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Türkiye Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez, amatör spor kulüpleri 
temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

 Malzeme dağıtım töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak; “Biz amatör spor kulüplerinden geliyoruz. Amatör 
kulüplere, mahalledeki gençlere ve onların spor yapmasına destek 
vermek bizim en önemli görevimiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 
bizler Türkiye içerisindeki 13 bin amatör kulübe yaklaşık 35 milyon TL’lik 
ayni ve malzeme desteği veriyoruz. Elbette ki bu yapılan destekler ye-
terli değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bin amatör spor 
kulübüne, bin okul spor kulübüne malzeme dağıtıyor. Ben kendilerine 
bu çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

İBB Spor Kulübü Türk Sporunun Lokomotifidir

 Ayrıca İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkür eden Bakan 
Osman Aşkın Bak; “İçinizden bu ülkenin bayrağını göndere çekecek 
Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları istiyoruz. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor Kulübü Türk sporunun lokomotifidir. Oradan olimpiyat 
şampiyonları, Avrupa şampiyonları ve dünya şampiyonları çıkmıştır. 
Ben inanıyorum ki bu salondan, sizlerden yeni şampiyonlar çıkacak.” 
şeklinde konuştu.

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB ola-
rak amatör spor ve okulların spor kulüplerine malzeme desteği verdik-

Okul Spor Salonlarına Destek

lerini belirterek; “180 okulumuzun bahçesinde spor salonu yaptık. Şu 
anda yaklaşık 35 spor salonumuzun yapımı devam etmekte. Yine 140 
spor salonumuzun yapımı planlanmış vaziyette. Toplamda 265 okulu-
muzun bahçesinde spor salonumuz bitmiş olacak.” dedi.

 Uysal; “Destek Bizden, Başarı Sizden” sloganıyla Cebeci Spor 
Kompleksi’nde düzenlenen, “Amatör Spor Kulüpleri ve Okul Spor Ku-
lüplerine Malzeme Dağıtımı” töreninde yaptığı konuşmada, spora des-
tek sunmaya devam edeceklerini söyledi.

 20 branştaki bin kulübe malzeme dağıtımı yaptıklarını ifade 
eden Uysal; “Malzeme dağıtım törenini burada gerçekleştiriyoruz ama 
ekiplerimiz 370 bin malzemeyi okullara ve amatör kulüplerine dağıta-
caklar.” diye konuştu.

Geleceğe Hazırlanmak

 Gençlere spor malzemeleri dağıtımının Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde başladığını hatırlatan 
Uysal, şöyle konuştu: 

 “Eğer bugün sporda, spor tesislerinde önemli bir mesafe 
alındıysa o günlerde başlayan çalışma, o dönemde atılan adımların sa-
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yesinde gelindi. Şu anda biz, İstanbul’da İBB olarak amatör spor kulüp-
lerimize ve okullarımıza destek oluyoruz. Toplamda 180 okulumuzun 
bahçesine spor salonu yaptık. Yaklaşık olarak 35 spor salonumuzun 
yapımı devam etmekte. Yine 140 spor salonumuzun yapımı planlanmış 
vaziyette. Toplamda 265 okulumuzun bahçesinde spor salonumuz bit-
miş olacak.”

 İBB olarak gençlerin spor yapması için gayret gösterdiklerini 
vurgulayan Uysal, gençlerin spor yapmalarını, sağlıklı olmalarını ve ge-
leceğe daha iyi hazırlanmaları gerektiğini kaydetti.
Uysal, özellikle Cebeci Spor Kompleksi’ni dolduran gençlere seslenmek 
istediğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: 

 “Gençler, bugün protokolde oturan, bakanımızdan, belediye 
başkanlarımıza, kaymakamımızdan genel müdürümüze kadar her biri 
geçmişte sizler gibi öğrenciydi. Sizler gibi bu salonlardan, bu sıralardan 
geçti. Eğer, spor yaparsanız, iyi çalışırsanız, sağlıklı olursanız, bir gün 
sizlerden birileri o makamlara oturacak. Amacımız sizleri bu makamla-
ra daha iyi hazırlamak. O zaman ülkemiz daha iyi olsun, daha iyi gelişsin. 
Bizim yaptıklarımızdan daha iyisini yapmanızı istiyoruz.”

Spor ve Sosyal Gelişim Alanı

 15 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan İstanbul’da
3 milyon öğrencinin eğitim öğretim hayatına devam ettiğini vur-
gulayan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, şunları 
söyledi:
 “Öğrencilerin akademik gelişiminin yanında, manevî ve 
sosyal gelişimine de katkıda bulunabilmeliyiz. Bu anlamda sosyal 
gelişim alanında da spor eğitiminin, beden eğitiminin çok önemli 
olduğuna inanıyoruz. Bu noktada çalışmalarımıza devam ederken 
elbette ki eğitimin sadece Millî Eğitim Bakanlığı’nın işi olamayacak 
kadar geniş bir alanı kapsadığının farkındayız. Bu yüzden eğitime 
katkılarından dolayı başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız olmak üzere ve ekibindeki herkese huzurlarınızda canı gönül-
den teşekkür etmek istiyorum.”

 İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 184 
spor salonunda öğrencilere hizmetlerinin devam ettiğini vurgula-
yan Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:

 “Bunun yanında yine Büyükşehir Belediyemiz 31 salo-
numuzun inşaatını yürütmekte ve 40 salonu da gündemine almış 
bulunmaktadır. Şunu da özellikle ifade etmek isterim ki, son dö-
nemde Bakanlığımız da okullarını spor salonlarını da planlayarak 
inşa etmektedir. Bu anlamda İstanbul’umuzda Büyükşehir Beledi-
yemizin yaptıkları dâhil olmak üzere toplam 706 okulumuzda spor 
salonu bulunmaktadır. 
 
 Spor salonu desteği yanında öğrencilerimize spor mal-
zemesi katkısı da Büyükşehir Belediyemizin bize eğitim alanına 
sunduğu büyük bir destektir. Bu noktada bu duygu ve düşüncelerle 
tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli Mevlüt Uysal’a 
huzurlarınızda teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun.”

 Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman 
Aşkın Bak, Başkan Mevlüt Uysal ve beraberindekiler, spor kulüpleri-
ne malzemelerini dağıttı. Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci 
programa katılan öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. 
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 Açılışa, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yel-
kenci, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Üsküdar Kay-
makamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın katıldı.

Tematik Meslek Lisesi Projesi

 Açılışta konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, 
Tematik Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri Projesi hakkında bilgi-
ler verdi. Göreve başladığında sektör temsilcileriyle görüştüklerini 
anlatan Yelkenci, onların taleplerini dinlediklerini ve bunun sonu-
cunda Tematik Meslek Lisesi Projesinin geliştirildiğini dile getire-
rek şunları söyledi: “Burada karşımıza çıkan tablo şuydu; sektör 
okul yönetimlerinde söz sahibi olmak istiyordu. Yani demokratik bir 
yaklaşımla okullarımız yönetilsin istiyorlardı. Sektör yine tek alan-
da tematik olarak zaten çalışan okullarımızın başka alanlardan 
ders almaması gerektiği noktasında bizden yardım bekliyordu. İşte 
bu düşünceleri toplayabileceğimiz bir proje ne olabilir, dedik adına 
tematik meslek lisesi dedik.” 

 Halledilmesi gereken meselelerin ve sektörün ihtiyacı 
olan hususların neler olduğunu öncelikle tasnif ettiklerini anlatan 
Yelkenci sözlerine şöyle devam etti: 
 

 “Programlar, değişen teknoloji ve bilginin eğitimde araç 
olarak kullanılmasında sektörün bize daha çok yardımcı olacak-
larını gösteriyordu ki, biz bunu çok haklı buluyoruz.  Okul-Sanayi 
İş Birliği İstanbul Projemizin temelinde de zaten vardı. Yönetici ve 
eğitim kadrosu noktasında da bazı talepleri vardı sektörün. Bir de 
tabelada alanın isminin yazması yani öğrenci o okulu tercih eder-
ken herhangi bir meslek lisesini değil de o mesleği tercih ettiğini 
bilecek. İşte bu düşünceleri toplayabileceğimiz projemiz bu şekilde 
gerçekleşti.”

Sektörle İş Birliğinin Gerekçeleri

 Yelkenci, Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Projesinin üç te-
mel maddesini esas aldıklarının altını çizerek sözlerini şu şekilde 
sürdürdü:

 “Birincisi, bilgi ve teknolojisinin sektör tarafından okulla-
rımıza taşınmasını istiyorduk.  Devlet olarak yeterli esnekliğe sahip 
olmamamızdan kaynaklanan sektörün ise işin içinde olmasından 
dolayı rahatlıkla okullara taşıyabileceği bilgiyi okullarımıza taşı-
masını istiyorduk. İkincisi sektörden, okulun bilgi ve teknolojinin 
gerektirdiği fiziksel altyapıyı sağlamak noktasında bizlere yar-
dımcı olmasını istiyorduk. Bu anlamda ciddi kazanımlarımız oldu. 
Okullarımızda 107 atölye kuruldu. Üçüncüsü ise istihdam odaklı 
iş birliğimiz sayesinde öğrencilerimizin mezun olduktan sonra 
istihdam edilmesi anlayışı üzerine tematik meslek liselerini inşa 
ettik. Sonunda nasıl bir çerçeve ortaya çıktı, diye soracak olursak 
şunları söyleyebilirim: Protokol yaptığımız sektör kurumu ile okulu 
beraber yönetmeye başlıyoruz. Bunun göstergesi olarak da eğitim 
kadrosunda ortak yönetim kurulu söz sahibi oluyor. Sektörler okul-
larda etkili olacak, sektör okul yönetiminde temsilci belirleyecek. 
Sektör temsilcisi kariyer günlerinden bütçeye kadar birçok konuda 

MÜSİAD Perakende ve Pazarlama Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Açıldı

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüyle 
MÜSİAD arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde MÜSİAD Perakende ve 
Pazarlama Meslekî ve Teknik Anadolu 
Lisesi tematik meslek lisesi olarak açıldı.
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öğrencilerin gelişimini yakından takip edecek, lisenin her çalışma-
sında yer alacak. Programlarının güncellenmesinde üniversite Millî 
Eğitim Bakanlığı sektör bir araya gelerek ihtiyaç duyulan program 
güncellemesini veya gerekli olduğu takdirde yeniden yazılmasını 
sağlamış oluyoruz.”

İyi Modeller Türkiye Geneline Yayılıyor

 Okul-Sanayi İş Birliği Protokolü çerçevesindeki proje sa-
yısının arttığını belirten Yelkenci, yüzün üzerinde atölye kurulduğu-
nu, liseden mezun olacakların istihdamına çok önem verildiğini an-
latarak; “Sektöre usta öğrencileri gönderin diyeceğiz, hangi alanda 
çalışıyorsak o alanda usta öğretici isteyeceğiz. Sektörle beraber en 
iyi modellemenin Türkiye’ye yayılması için çalışacağız. Her tematik 
lise kendi rengini oluşturacak” dedi. Yelkenci, okullar aracılığıyla 
istihdamın yüzde 100 olmasının hedeflendiğini vurgulayarak, ko-
nuşmasında protokol yapılan sektör ve okulları da belirtti.

 Tematik okullara öğrenci seçimlerinin, yüzde otuzunun  
yetenek sınavından alınan puanla yapılacağını aktaran Yelkenci; 
“Yeteneği işin içine katmış olacağız. Bu konuda Mücevheratçılar 
Birliği ile yaptığımız görüşmede dikkat çekici konu ise 500 puan 
alan öğrenci değil de altını işleyebilecek öğrenciler lazım denilmiş-
ti. Kapalıçarşı’da bin yıllık kuyumcu geleneğini yaşatan, öğreten 
insanlar bizim okullarımızda usta öğretici olarak ders veriyorlardı. 
Artık bunu daha sistemli bir hale getirdik. Yani sektör yöneticilerine 
diyebileceğiz ki, bize usta öğretici gönderebilirsiniz.  Zanaatın sa-
dece akademik bilgisi değil sahadaki bilgisi de önemli. Böylesine 
kapsamlı bir çerçevede tematik meslek liselerini hayata geçirmiş 
oluyoruz.” şeklinde konuştu.

 Türkiye genelinde 19 Tematik Meslek Lisesi, İstanbul’da 
da 7 Tematik Meslek Lisesi’nin hizmete başladığını belirten Yelken-
ci; “İstanbul’da ayakkabıcılık, kuyumculuk, plastik, metal, cam, pe-
rakende ve pazarlama gibi alanlarda hizmet veren tematik meslek 
liselerimiz var. İlerleyen yıllarda farklı alanlarda da olacak.”  dedi.

Alan Seçiminde Kriterlerimiz

 Amaçladıkları birkaç noktanın altını çizmek istediğini 
belirten Yelkenci;“ Tematik Meslek Liseleri projemizin sonucunda 
ne bekliyoruz? Sektörden beklentilerimiz var. Yani sektörün bizden 
beklentilerine karşılık biz bu projeyi ortaya koyarken sektöre de 
diyoruz ki:  ‘Biz sizin gibi hızlı bir şekilde alandaki bilgiye ve tekno-
lojiye ulaşamayız. Bunu bize hızlı bir şekilde getirin, öğrencimizin 
ayağına getirin, okulumuza getirin işte buradaki mağazalarımız 
gibi.” dedi.

 Kendilerinin sektörün deneyimine Bakanlık olarak sahip 
olmadıklarını böyle bir şeyin imkân dâhilinde olmadığını belirten 
Yelkenci sözlerini şöyle tamamladı:
  
 “Birlikte tematik meslek lisesi açtığımız, bu konuda iş 
birliği yaptığımız dernek, vakıf, oda ya da sektör neyse onlardan 
beklentimiz her şeyden önce % 100 istihdam. Tematik meslek lise-
lerimizden mezun olan öğrencilerimizin %100 istihdamını istiyoruz. 
Bu şekilde bu protokolleri yapıyoruz. Bazı sektörler üniversiteyi de 
hedefliyor. Kendi alanıyla ilgili üniversitede bölümler açılmasını 
sağlamakla ilgili birtakım çalışmalar yapıyor. Evet, o da var oraya 
da geçebilir. 
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 Genel Başkanımızla, Sayın Kaymakamımızla, Belediye 
Başkanımızla, sektör temsilcilerimizle istişare ettik, müzakere et-
tik değerli basın mensupları vasıtasıyla bütün Türkiye’ye iletilmesi 
ümidini taşıyorum. O da nedir? Tematik meslek liseleri bir alanda 
öne çıkıyor. Tematik meslekleri liseleri şöyle bir algıya sebep ol-
masın. Her tematik meslek lisesi yüksek teknoloji alanına açılacak. 
Öyle bir şey yok. Bu da işin içinde var ama bunun yanında peraken-
de ve pazarlama gibi iş gücüne çokça ihtiyaç duyduğumuz alanlar 
daha çok. Mesela ayakkabıcılık sektörümüz diyor ki, ‘Biz İtalya’nın 
önüne geçmeliyiz; devletimizin hedefleri, vizyonu paralelinde biz 
İtalya’nın önüne geçmeliyiz. Biz bunun üniversitesini de kuracağız.’ 
Bunları bu şekilde ele almamız gerekiyor dolasıyla İstanbul’a açtı-
ğımız 7 Tematik Meslek Lisesi hem eğitimin hem sektörün ihtiyaç-
ları titizlikle düşünülmüş ve bir stratejik hedef gözetilerek açılmış 
meslek liseleridir. Bugün tematik meslek lisesi olarak açılışını ya-
pacağımız MÜSİAD Bağlarbaşı Perakende ve Pazarlama Meslekî 
ve Teknik Anadolu Lisesi hayırlı olsun. Öğretmenlerimize güzel bir 
ortam olmasını, öğrencilerimize hayırlı ve başarılı bir gelecek sağ-
lamasını, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu ve hedeflediği kazanım-
lara ulaşmasını dilerim.”

Alanına Hâkim İnsan Gücü Yetiştirmeliyiz

 MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise, işsizliği 
önlemek ve istihdam artışını sağlamak istiyorsak, yetişmiş insan 
gücü için tematik meslek liselerini ön plana çıkarmanın şart oldu-
ğunu söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti:

 “Perakende alanında ilk olma özelliğini taşıyan okulu-
muzun açılışı vesilesiyle, meslek liselerinin önemine ve tematik 
lise kavramına biraz değinmek istiyorum. Biz iş adamları olarak 
uzun yıllardır, yetişmiş eleman bulmakta yaşadığımız sıkıntıları dile 
getiriyoruz. Yetişmiş eleman ihtiyacı, hemen hemen her alan için 
geçerli. Bildiğiniz gibi üretimden satışa, sanayi üretimi bir bütündür. 
Bu aşamalardan herhangi birinde oluşan nitelikli eleman eksik-
liği, yapılan işin bütününü etkiliyor. İşte bizim artık bunun önüne 
geçmemiz gerekiyor. Eğitimini aldığı alana bütünüyle hâkim insan 
gücü yetiştireceğiz ki, ne üretimde ne sonraki aşamalarda kalite 
dalgalanması yaşansın.

 Her bir çocuğumuz yeteneklerine göre, hangi alanda 
başarılıysa ona göre kendisini geliştirmeli, o alanda ustalaşmalı. 
Bizim buna ihtiyacımız var. Bunu sağlayacak olan da meslekî alan-
da eğitimdir. Tematik liselerin, meslekî eğitimin yukarı taşınması 
noktasında önemli bir basamak olacağına inanıyoruz.”

Öğrenciler Kendi Potansiyelini Keşfetmeli

 MÜSİAD Genel Başkanı öğrencilere seslenerek: “Biz bü-
yükleriniz olarak, ağabeyleriniz olarak sizlere iyi birer gelecek inşa 
etmek, önünüzü açmak ve size iyi örnekler sunabilmek için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Her biriniz, kendi potansiyelinizi keşfetme-
lisiniz. Hiç unutmayın; inançla, azimle çalışarak elde edemeyeceği-
niz başarı yok. Alın terinizle kurduğunuz hayatlarınızda ulaştığınız 
her başarı, size mutluluğu ve vatanına faydalı olmanın huzurunu 
tattıracaktır.” şeklinde konuştu.
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 Borsa İstanbul Başakşehir Meslekî ve Teknik Anadolu 
Lisesi Mercedes-Benz Laboratuvarı açılış töreni gerçekleşti.

 Borsa İstanbul Başakşehir Meslekî ve Teknik Anadolu 
Lisesi Mercedes-Benz Laboratuvarı açılış törenine,  İstanbul Millî 
Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Mercedes-Benz Türk A.Ş. 
SSH Eğitim Birimi Müdürü Raşit Uzunoğlu, Başakşehir Kayma-
kamı Kazım Tekin, Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Rama-
zan Yılmaz, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sebahhattin 
Kayas, Apa-Mercedes-Benz  Türk A.Ş. Eğitim Uzmanı Olcay Apa, 
Aşin-Mercedes-Benz  Türk A.Ş. Genel Müdürü Okan Erdem, CETA 
Form El Aletleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemil 
Tayman, ÇETUR Çelebi Turizm Ticaret A.Ş.  Departman Müdürü 
Tolga Gençoğlu, Avek Otomativ Servis San. ve Tic. A.Ş. Volkswagen 
Servis Müdürü Muhammet Alp, Brisa Brigestone Sabancı Lastik 
San. Tic. A.Ş. Eğitim Uzmanı Yunus Çelik katıldı.

Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli

 Açılış töreninde konuşan İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci, sözlerine şöyle başladı:
 
 “Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli 2015 yılında ben-
den önceki İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Muammer Yıldız’ın 
döneminde başlayan bir proje. Dolayısıyla onu burada anarak, 

Borsa İstanbul Başakşehir MTAL Mercedes-Benz Laboratuvarı Açıldı

 Borsa İstanbul Başakşehir Meslekî 
ve Teknik Anadolu Lisesi Mercedes-Benz 

Laboratuvarı açıldı.

ayrıca gıyabında da teşekkür ederek, hakkını teslim etmemiz ge-
rektiğini düşünüyorum. Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli bizim 
için çok önemli bir proje. Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli’ni üç 
başlıkta özetliyoruz. Bir, teknolojik iş birliği. Yani sektördeki herhan-
gi bir alanda teknolojiye bizim Millî Eğitim Bakanlığı olarak hızlıca 
ulaşmamız ve onu edinmemiz mümkün değil. Burada sektörün bu 
esnekliğine ve manevra kabiliyetine ihtiyacımız var. İki, bilgi ve de-
neyim paylaşıyoruz. Yine sektörel alanlardaki bilgilerimizi eğitime 
hızlı bir şekilde yansıtmamız ve o deneyimi aktarmamız devlet ola-
rak mümkün değil. Burada sektörün paylaşımına ihtiyacımız var. 
Üçüncü başlığımız da istihdam odaklılık. İstihdam meselesinde de 
tabii ki biz eğitimi veriyoruz. Eğitimi verdikten sonra çocuklarımızın 
bunun karşılığını görmeleri gerekir.”

Proje Gayet Sağlıklı Bir Biçimde Devam Ediyor

 Şimdiye kadar Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli kap-
samında 256 protokol yaptıklarını vurgulayan İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:
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 “Bu 256 protokolün bize kazandırdığı atölye ve laboratu-
var sayısı 110. Bunun maddi karşılığı da yani bunu biz kendimiz 
yapacak olsaydık ne kadar para harcayacaktık? 73 milyon lira. Bu 
maliyeti sektör üstlenmiş oldu. Eski parayla 73 trilyonluk maddi 
kaynağı bu proje sayesinde eğitimimize kazandırmış olduk. Bu 
arada arkadaşlarıma sordum Mercedes’in bu laboratuvar için ayır-
dığı ve harcadığı maddi kaynak 600 bin lira. 400 bin lirası laboratu-
var için, 200 bin lirası araç için.”
 
 Eğitim ve istihdam noktasındaki duruma değinen Millî 
Eğitim Müdürü Yelkenci; “Bu noktada ise şu fotoğrafı görüyoruz.  
10.384 öğrencimiz bu proje kapsamında staj yapma imkânı bul-
muş ve 12.457 öğrencimiz ise okulunda eğitim almış. Ayrıca 4.186 
öğretmen, usta öğretici gibi eğiticimiz de yine bu proje kapsamın-
da eğitim almış. Nihayetinde bugüne kadar 2015’ten 2017’ye kadar 
4.600 öğrencimiz de mezun olduktan sonra Okul Sanayi İş Birliği 
İstanbul Modeli kapsamında istihdam edilmiş. Buradan görüyoruz 
ki bu proje gayet sağlıklı bir şekilde yürüyor. Hedeflediğimiz, ümit 
ettiğimiz sonuçlar günden güne büyüyerek çoğalmaya devam edi-
yor.” dedi.

Akademik Bilgiyle Uygulama Birlikte

 Bugün burada gördüğümüz bu motor atölyeleri sokağı 
aynı şekilde diğer birçok meslek lisesinde de müşahede edilebilir 
olduğunu belirten Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 
 “Aslında misafiri okula hiç sokmadan, dışarıdan getirip 
doğrudan bu sokağı gezdirirseniz buranın bir sanayi sitesi oldu-
ğunu hatta çok modern bir sanayi sitesi olduğunu söyleyebilir. Yani 
akademik bilgiyle uygulamanın birlikte olduğu bir eğitim ortamı 
oluşturmuş. Amacımızı gerçekleştirmiş durumdayız. Bu noktada 
tabii ki meslektaşlarımız başta olmak üzere, yerelde bu projeye 
destek veren Kaymakamlarımız, özellikle burada bulunduğumuz 
için Sayın Başakşehir Kaymakamımızın çok değerli katkıları, Be-
lediyelerimizin, sektörün destekleri, bu işin arkasında olmaları çok 
önemli. 

 Öğrencilerimizin de doğru hedeflere yönlendirilecek şe-
kilde eğitilmeleri, öğretmenlerimiz açısından çok önemli. Emeği 
geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  Bizle beraber çalışan  
ilgili müdür yardımcım ve şube müdürlerime, bütün Meslekî ve 
Teknik Anadolu Liselerimizde görev yapan idarecilerimize, öğret-
menlerimize, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu projenin 
büyüyerek devam etmesini diliyorum. Hayırlı olsun.” 

Emeğimiz; Geleceğin Doğrultusu

 Törende konuşan Mercedes-Benz Türk A.Ş. SSH Eğitim 
Birimi Müdürü Raşit Uzunoğlu ise şu şöyle konuştu:

 “Türkiye’de eğitimi destekleyen pek çok uzun soluklu 
projeye imza atan Mercedes-Benz, yeni sosyal sorumluluk projesi 
‘Emeğimiz Geleceğin Doğrultusu’ kapsamında, Meslekî ve Teknik 
Liselerin motor bölümlerini yenilemekte ve gerekli ekipmanlarla 
donatmaktadır. Meslek liselerinde laboratuvar koşullarını iyileşti-
rilmesi ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra, teknik ve meslek 
eğitimi alan öğrencilerin sanayi beklentilerine cevap verecek ni-
telik ve donanıma ulaşmaları amacıyla eğitimlerinin düzenlenme-
sine katkı sağlamaktadır. Mercedes-Benz Laboratuvarı teknolojik 
eğitim için özel ekipmanlar ile donatılmakta, her okula üzerinde 
uygulamalı çalışma yapabilecek birer adet kamyon bağışlanmak-
tadır. Ayrıca okul yöneticileri ve alan öğretmenleri Mercedes-Benz 
Türk’ün yüksek teknoloji ile üretilen modellerin girişim ruhu ve ka-
lite sistemleri konusunda da bilgilendirilmektedir.”

 Bugüne kadar toplam 28 okulun açılışı ile laboratuvarını 
yenilediklerini belirten Raşit Uzunoğlu; “Proje kapsamında toplam 
sayı 32 olacaktır. ‘Her işin başı eğitim’ prensibini benimseyen Mer-
cedes-Benz Türk sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri ile yıllar-
dır Türkiye’nin çağdaş geleceğine katkıda bulunmaktadır. Bundan 
sonraki amacımız tüm iştirakçilerimizle birlikte projelerin sürdürü-
lebilirliğini sağlamaktır. Herkese hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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 Güngören Çamlıca Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merke-
zi´nin açılışına, Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İstanbul Millî 
Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Kaymakam Zeyit Şener, 
Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, Güngören İlçe 
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Çamlıca Vakfı Başkanı Avu-
kat Namık Kemal Ertan, Çamlıca Vakfı´nın yönetim kurulundan 
önemli isimler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

 Açılışta, Çamlıca Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğ-
rencileri şiir dinletisi, kâtibim ve sema gösterileri düzenledi.

Çocuklarımızla Yüzleşmek

 Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta açılışta şöyle konuştu:

 “Hepinize hoş geldiniz diyor, selam ve saygılar sunarak 
başlamak istiyorum. Yine duygularımı ifade etmeden önce bugün 
burada olmak isteyen, aslında program açılışı kendi isteği doğ-
rultusunda yapılan Sayın Valimiz Vasip Şahin’in Ankara’daki acil 
toplantıya günü birlik gitmesi nedeniyle olamadığını belirtiyorum. 
Kendilerinin içten selam, sevgi, başarı dileklerini iletmek istiyo-

Çamlıca Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merkezi

rum değerli katılımcılar. Gerçekten biz yıllarca yurt dışına gittiği-
miz zaman ülkemize dönünce derdik ki: ‘Allah’a şükürler olsun 
bizim ülkemiz ne kadar güzel, hiçbir engelli çocuğumuz yok, özel 
çocuğumuz yok, diye kendi kendimize övünürdük. Hâlbuki gerçek 
öyle değildi. Bizler yıllarca bu çocuklarımızı evlerimize hapsettik, 
toplum içine çıkaramadık, toplum olarak çok büyük sorumluluk-
larımız var. Onları yerine getiremedik. Zamanla önce ailelerimiz bu 
çocuklarla yüzleşti, daha sonra toplum olarak biz yüzleştik.  Baktık 
ki, hakikaten evde oturması gereken çok sayıda çocuğumuz var, 
öğrencimiz var, kardeşimiz var. Son 10 yıldan beri bununla yüz-
leştikten sonra çocuklarımızı sokağa çıkarmaya başladık, yetmedi 
okullarımıza almaya başladık ve sağ olsunlar toplumda Çamlıca 
Kültür ve Yardımlaşma Vakfı gibi duyarlı insanların kurduğu ku-
rumlar var. Bunları topluma kazandırmaya başladık. Bu anlamda 
çok güzel bir etkinliğe ve hayırlı bir işe imza attığınızı ifade etmek 
istiyorum. Başta rahmetli Asım ve Zehra Ülker olmak üzere, evlat-
larına, Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerine huzurlarınızda çok teşekkür 
ediyorum, şükranlarımı ifade ediyorum.”

 Çamlıca Vakfı Özel Eğitim okulunun hayırlı olmasını ço-
cuklara güzel bir yuva olmasını dileyerek sözlerine başlayan İstan-
bul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, şöyle devam etti:
 
 “Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Tabi bize 
düşen birinci borç öncelikle Asım Ülker ve Zehra Ülker’i rahmetle 
anmaktır. Bu güzel tesisi buraya kazandıran Çamlıca Eğitim Vak-
fı’na yürekten teşekkür etmektir, bu güzel işte, bu hayırda önemli 

 İstanbul Güngören’de 2017-2018 
Eğitim Öğretim döneminde öğrenci almaya 
başlayan Çamlıca Vakfı Özel Eğitim Uygu-
lama Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
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katkı sağlayan, her aşamasında olduğunu bildiğimiz Belediye Baş-
kanımıza, Belediye Başkanımızın şahsında belediye çalışanlarına 
teşekkür etmektir. Sunucu arkadaşımız, meslektaşımız çok güzel 
ifade etti. Buradaki öğrenciler defterlerine bir harf yazdıkça, güzel 
işler yaptıkça, bu hayırda emeği olan ve katkısı olanların defterine 
çok güzel şeyler yazılacaktır. Çünkü bu normal bir eğitim yatırımı-
nın dışında özel çocuklarımıza karşı, onların hayatını güzelleştir-
meye ve kolaylaştırmaya yönelik olarak yapılmış bir yatırımdır.”

Kendimizdeki Engelleri Aşmamız Lazım

 Yelkenci, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın açmış ol-
duğu yolda, Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin gösterdiği özel 
önemle, yönlendirmeyle kendilerinin de İstanbul’da ellerinden ge-
leni en güzel şekilde yapmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Geçen 
yıl özel eğitim okulu yatırımı anlamında bağışçıların katkılarıyla 
yedi okulu tamamladıklarını,  önümüzdeki yıl içinde de yedi okulu 
tamamlamak için uğraştıklarını belirten Yelkenci şunları söyledi:

 “İstanbul’da toplam 151 eğitim kurumunda (Özel Eğitim 
okullarında 9.500, Özel Eğitim sınıflarında 10.500) toplam 20 bin öğ-
renci var. Ayrıca kaynaştırmada 45 bin öğrenciye, toplamda 65 bin 
özel öğrenciye hizmet vermekteyiz. Bu hizmetimizi büyütmek en 
önemli gayemizdir. Ama asıl önemli olan sayısal büyümekten zi-
yade meseleye nasıl baktığınızdır. Biz İstanbul Kalkınma Ajansının 
desteklediği ÖDEB Projesi ve yine bizim yapmış olduğumuz “Haydi 
Tut Elimden Birlikte Başaralım” projelerimizle özel çocuklarımızı, 
onların hayatını kolaylaştırmada ve eğitimlerinin niteliğini artırmak 
için çalışıyoruz. Bu noktada özellikle ifade etmek istediğim bir hu-

sus var ki, o da yine bizim onlarla ilişkilerimizde ortaya koymuş 
olduğumuz düşünceyle ilgilidir. Biz şunu unutmuyoruz, evet onla-
rın özelliklerinden kaynaklanan bir özel durumları var. Ama onlara 
göre  bizim de bazı engellerimiz var. Biz kendimizdeki engelleri 
aşarsak onların da engellerini kaldırmış olacağız. Eğitimci olarak 
böyle düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bu güzel ha-
yırlı hizmette emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyor. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Beşinci İncimiz

 Çamlıca Vakfı Başkanı Avukat Namık Kemal Ertan ise 
“Cenab-ı Hakkın izniyle eğitim camiamıza beşinci incimizi bugün 
burada hep birlikte hediye etmiş oluyoruz. Bu güzel eserde emeği 
geçen müteahhidinden çalışanına, Millî Eğitim Bakanlığı’na başta 
Müdürümüz olmak üzere öğretmen ve kadrosuna ayrıca vakfımı-
zın tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah 
memleketimize hizmetler verecek, ciddi gelişmeler sağlayacak, 
toplumsal barışı geliştirecek bu eserin vatana, millete faydalı ol-
masını diliyor, ayrı ayrı katılımınız için teşekkür ediyorum. Var olun, 
sağ olun.” dedi.

 Plaket takdiminin ardından kurdele kesimiyle okulun 
açılışı yapıldı. Ardından Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ve İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci okulu gezerek ve 
öğrencilerle bir araya geldiler.
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 Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, törende yaptığı konuş-
mada, açıköğretim okullarının, öncelikle örgün eğitim yaşı dışına 
çıkmış vatandaşlar için ama bunun yanında engelliler, çalışanlar, 
askerde bulunanlar, evinde kalmak mecburiyetinde olanlar için de 
hizmet verdiğini anlattı.

Eğitimde Amacımız Fırsat Eşitliğini Sağlamak

 Açıköğretim Lisesi mezunu olup, geçen yıl üniversite sı-
navına girenlerden 527’sinin Hukuk Fakültesini, bin 962’sinin Mü-
hendislik Fakültesini, 160’ının Tıp Fakültesini kazandığını anlatan 
Yılmaz; “Bizim eğitimde amacımız, fırsat eşitliğini sağlamak, her-
kese kaliteli eğitim sunmak. Türkiye’nin bugünü dünden çok daha 
iyi… Çünkü eğitim bu hükümetin en öncelikli konusudur. Bütçeden 
en fazla payı eğitime veriyoruz.  Çünkü eğitimi ihmal ederseniz her 
şeyi ihmal etmişsiniz demektir, eğitime önem verirseniz de her 
şeye önem vermişsiniz demektir.” ifadelerini kullandı.

 Millî Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye’de derslik sayısını art-
tırıp, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azalttıkla-
rını söyledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 28’den 17’ye, 
derslik başına düşen öğrenci sayısını 36’dan 24’e düşürdüklerini 

Açıköğretim Okulları Diploma Töreni

belirten Yılmaz; “Türkiye’nin doğusunda da batısında da fırsat eşit-
liği ve kaliteli eğitim vermek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, eğitimi 
teknolojiyle buluşturuyoruz. İstiyoruz ki evlatlarımızı bilgi otoyolla-
rına ulaştıralım. Bu kapsamda Fatih Projesi’ni başlattık. Öğrencile-
rimize 1 milyon 400 binin üzerinde tablet bilgisayar verdik.” şeklin-
de konuştu.

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

 Bakan Yılmaz, 21. yüzyılda diğer ülkelerle yarışabilmek 
ve çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkabilmek için mutlaka 
eğitimi teknolojiyle buluşturmak gerektiğini dile getirerek, şunları 
kaydetti: “Kaliteli eğitim vermek için 580 binin üzerinde öğretmen 
ataması gerçekleştirdik. Önümüzdeki şubat ayında ilana çıkıyoruz, 
20 bin öğretmen daha alacağız. Toplam öğretmen sayımız şu anda 
904 bin. 20 bini daha aldığımızda 924 bin öğretmenimiz olacak. Özel 
okullarda da öğretmenlerimiz var, Türkiye’de toplam bir milyona 
yakın öğretmenimiz, 18 milyona yakın öğrencimiz var. 7 milyon 700 
binin üzerinde de yükseköğretime gidenler var. Toplam 25 milyon 
yapar.
 Kaliteli eğitim vermek adına okul öncesi eğitimi yaygın-
laştırıyoruz. 2019 yılında 5 yaş için okul öncesi eğitimde okullaşma 

 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece Yahya
Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde  açıköğretim okullarının 25. yılı dolayısıyla dü-
zenlenen diploma törenine Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 



İstanbul AR-GE
B lteni

28

oranını yüzde 90 seviyesine ulaştıracağız, 5 yaşı bu seviyeye ulaş-
tırdığımızda, 4 yaşı da okul öncesi eğitim kapsamına alacağız. Ge-
nel ibare şu; ‘Verin bana 7 yılı, 70 yıl sizin olsun.’ Ne demek bu? Üç 
yıl okul öncesi eğitim, 4 yıl da ilkokul. Dolayısıyla 7 yılda siz temeli 
sağlam atarsanız, bunun üzerine inşa edilecek olan ortaokul, lise 
ve yükseköğretim daha sağlam olacaktır.”

Yabancı Dil Eğitimini Yaygınlaştırıyoruz

 Yılmaz, daha kaliteli eğitim vermek için yabancı dili 5. 
sınıflarda yaygınlaştırdıklarını, 81 ilde 130 bin öğrencinin okuduğu 
okulları pilot okul seçtiklerini belirterek, haftada 15 saate yakın 
İngilizce dersiyle bir yılsonunda bu sistemdeki başarıyı gördük-
ten sonra yaygınlaştıracaklarını söyledi. Türkçe okuryazarlığı veya 
matematik okuryazarlığı zayıf olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ilave 
yetiştirme kursları vereceklerini anlatan Yılmaz, ilk defa bu yıl özel 
yetenekli çocuklar için okul açtıklarını, önümüzdeki yıl Ankara ve 
İzmir’de bu okulları yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Hayalleriniz İçin Hiçbir Zaman Geç Kalmadınız

 Bugün aslında sadece bir öğretim mezuniyetinde olma-
dıklarını dile getiren İstanbul Valisi Vasip Şahin, şunları söyledi:

 “Özverileri yüksek, cesareti yüksek, kahramanlarla karşı 
karşıyayız. Hayatının bir döneminde örgün eğitime devam edeme-
miş veya o imkânı bulamamış kişilerin bugün azimle,  kararlılıkla 
ve gayretle çalışarak o istihdamı, o herkes gibi topluma faydalı 
olmanın yolunu bulduğu bir gündeyiz. Kendilerine teşekkür edi-
yorum, tebrik ediyorum. Ülkemizde biraz önce söylendi, 1 milyonu 
aşkın bugün açıköğretimde okuyan öğrencimiz var. Bunun 300 
bini İstanbul’da. Bugün teknolojinin gelmiş olduğu nokta itibariyle 
artık eğitimin kalitesinde hemen hemen hiç fark kalmadı. Açıktan 
eğitim, uzaktan eğitim ya da örgün eğitimdeki eğitim metodolojisi 
birbirinin aynısı ve birbirini tamamlar hale geldi. Dünyaya baktığı-
mızda bugün birçok prestijli üniversitenin artık uzaktan eğitimi de 
beraberinde götürdüğünü görüyoruz. 

 Dolayısıyla biraz önce tanıtımda da bahsedildiği gibi o 
noktayı bende tekrar kullanmak istiyorum. Hayalleriniz için hiçbir 
zaman geç kalmadınız, hiçbir zaman geç kalmadık, hayatımızın 
her hangi bir aşamasında, her hangi bir yerde hayallerimize ulaş-
mak, hayallerimizi gerçekleştirmek mümkündür. Yeter ki bunu 
arzulayalım ve isteyelim, yeter ki bu yönde gayret gösteri verelim. 
Bu programı burada düzenlediği için Millî Eğitim Bakanlığımıza ve 
Sayın Bakanımıza bu faaliyet ve diğer faaliyetler için, eğitimimizin 
seviyesinin yükseltilmesi hususunda geceli gündüzlü gayretleri 
için şükranlarımı arz ediyorum. Bu faaliyetleri İstanbul’da gerçek-
leştirdikleri için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Açıköğretim Okulları: Eğitime Açılmış Bir Kapı

 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel de, 
açıköğretim okullarının 25 yılda 2 milyona yakın mezun verdiği-
ni söyledi. Millî Eğitim Bakanlığı olarak eğitim hakkını herkes için 
sağlama çabası içinde olduklarını vurgulayan Altunel, çeşitli ne-
denlerle öğrenimlerini tamamlayamamış ve eğitim hayatına ye-
niden yön vermek isteyenlere büyük fırsatlar sunan açıköğretim 
okullarının, eğitime açılmış önemli bir kapı olduğunu dile getirdi.

 Genel müdürlük bünyesinde hizmet veren açıköğretim 
okullarının, bir uzaktan eğitim modeli olduğunu, ek sınavlar hariç 
yılda 3 dönem mezun verdiğini aktaran Altunel; “ Çeyrek asırdır he-
defimiz hep aynı, öğrencilerimize en iyi eğitim hizmetini sunmak. 
Bugün açıköğretim okullarında iş ve işlemler internet aracılığıyla 
yürütülmektedir. Ders içerikleri kitap olarak verildiği gibi internet 
ortamında da sunulmaktadır, e-devlet üzerinden istedikleri belge 
ve bilgilere öğrenciler istedikleri gibi ulaşabilmektedirler. Açıköğ-
retim bilgi yönetim sisteminden tüm bilgileri takip edebilmektedir-
ler.” diye konuştu.

Büyük Bir İmkân Olarak Açıköğretim Okulları

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise 
şöyle konuşu:

 “Kıymetli misafirler İstanbul’daki 3 milyon öğrencimizin 
309 bini açıköğretim okullarında. Öğrencilerimizin 17 bini, açı-
köğretim ortaokullarda ve 292 bini de açıköğretim liselerinde. Bu 
okullarımıza devam eden öğrencilerimizin de 140 bini erkek, 169 
bini de kız öğrenci. Bu, 3 milyon öğrencisi bulunan İstanbul’daki 
öğrenci sayısının yüzde onuna tekabül ediyor. Bu noktada açıköğ-
retim okullarının, ne kadar büyük bir imkân olduğunu müşahede 
ediyoruz. Ama daha anlamlı olan daha önceki örneklerde Serkan 
Uman kardeşimiz ve Sarıkaya öğrencilerimizin başarıları ve iş ada-
mımızın başarısı bu okulların ne kadar büyük bir imkân olduğunu 
gösteriyor. Bu duygu ve düşüncelerle ben Bakanlığımızın bu prog-
ramları İstanbul’da düzenlemiş olmalarından dolayı teşekkürlerimi 
arz ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

 Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve beraberindeki-
ler, yeni mezunlara diplomalarını vererek, günün anısına fotoğraf 
çektirdi.
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 Her Anne Bir Okul Projesinin önce Üsküdar için sonra mil-
letimiz için hayırlı sonuçlar doğuracak şekilde sağlıklı büyümesini 
niyaz ederek sözlerine başlayan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:

Eğitimi Etkileyen Çokça Değişken Var

 “Kıymetli misafirler, biliyorsunuz okul müdürleri eğitim 
süreçlerinin merkezindedir. Başarılı okul müdürleri iki süreci iyi yö-
netirler. Bir, veliyi eğitime ortak etme yani eğitim süreçlerine ortak 
etme. İki, öğretmenlerini yetiştirme. Bu iki süreci iyi yönetirlerse 
genel anlamda başarılı olabilirler. Dolayısıyla benim arkadaşlarım-
dan en büyük isteğim velilerimizi eğitime ortak etmeleridir. İkincisi, 
eğitim sadece Millî Eğitim Bakanlığı’nın tek başına başarabileceği bir 
iş değildir. Mesela ulaşımı, Ulaştırma Bakanlığı yönetir, planlar yapar. 
Burada kıymetli hocamız Prof. Dr. Bozdoğan zaten bu işi çok iyi biliyor. 
Tek başına bu işleri halledebilir ama eğitim öyle değil. Eğitimi etkile-
yen çokça değişken ve aktör var. Dolayısıyla bütün bunlardan istifade 
etmek durumundasınız. Bu anlamda bu proje güzel bir örneklik de 
ortaya koyuyor. Eğer sivil toplum kuruluşları sağlıklı düşüncelerle 
sağlıklı projeleri ortaya koyarlarsa bizim işimizi kolaylaştırmış olurlar. 
Bizim de başarımız, bu tarz projelerin önünü açarak, onlara hayat ver-
mekle olur. Dolayısıyla bu anlamda da İGETEV’in başlatmış olduğu bu 
projenin, bu yönüyle de çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum.”

Annelerin Okul Olabilmesi İçin

 Annelik ve anneliğin bir okul olma meselesine gelindiğinde, 
burada kadının fıtratından meseleyi başlatmak gerektiğini vurgulayan 
İl Millî Eğitim Müdürü Yelkenci; “Allah kadını anne olarak yaratmış 

Her Anne Bir Okul 

ve cenneti onun ayaklarının altında koymuş. Kadının ayakları altında 
dememiş Peygamber Efendimiz (s.) değil mi? Annelerin ayakları al-
tında demiş. Dolayısıyla annelik bambaşka bir şey… Bugün annelerin 
mücadele etmesi gereken çok şey var. Annelerin okul olabilmesi için, 
bir annenin, bir evin, bir ailenin okulu olabilmesi için yığınla düşmanla 
mücadele etmesi gerekiyor. O düşmanlar hissettirmeden insanların 
ve annelerin etrafını sarıyor. Yardımsız bunu yapmak mümkün olma-
dığı gibi, bunun üstesinden gelmek de kolay değil. Ben bunu eğitim 
süreçlerini yönetirken de görüyorum.” dedi.

Koruyucu Hekimlik Mantığı

 Alışveriş merkezlerinin yani kapitalizmin ibadethaneleri-
nin, şehrin merkezinde var olduğunu belirten İl Millî Eğitim Müdürü 
Yelkenci, alışveriş merkezlerinin şehrimizin çehresini değiştirdiğini ve 
bizim yaşam tarzımızı belirler hale geldiğini kaydetti.  Hemen herke-
sin bu çarkın içinde savrulup durduğunu belirten Yelkenci; “Başka bir 
tehlike, teknoloji üreten değil teknoloji tarafından kullanılan bir toplum 
haline gelmişiz. Ben çeşitli seminerler vermek üzere cumartesi ve 
pazar günü, Berlin ile Hannover’deydim. Orada da bir anne sordu bana; 
‘Çocuklarımızı bilgisayarın ve akıllı telefon tesirinden kurtarabilmemiz 
için ne yapmamız lazım?’  Şu anda bir şey yapamayız. Elimizde sihirli 
bir değnek yok. Cevap veremedik ama şimdiye kadar yapmanız ge-
rekenler vardı. Yani koruyucu hekimlik mantığı, baştan doğru olanı 
ortaya koymak… Bunu yapmak kolay mı? Biraz önce annelerimiz 
çok güzel anlattı. Doğrusu bunu onlardan daha iyi anlatabilecek hiçbir 
kimse yok ama kaybettiğimiz müesseslerimizin bu konuda bize çok 
yardımcı olacak mantığı içerdiğini özellikle belirtmek istiyorum.” dedi.

 Tanıtım programına, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlçe Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İnsan Gelişimi ve 
Toplumsal Eğitim Vakfı Başkanı (İGETEV) Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve velilerimiz katıldı.
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Köksüzlük Sorunu

 Kaybettiğimiz o müesseslerden en önemlisinin geniş aile 
olduğunu vurgulayan Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:

 “1950’li yıllarda ekonomik sebeplerle büyük şehirlere göç-
ler başladı. 1980’li yıllarda bu ekonomik sebeplere terör vs. gibi hu-
suslar da eklendi. Köyden kente hızlı bir göç. Göçerken yüzyıllardır 
biriktirmiş olduğumuz aslında adına asalet diyebileceğimiz o kültürü 
köyden şehre getirebildik mi? Getiremedik.  Asalet ırka bağlı bir şey 
değildir, asalet aile okulu dediğimiz şeydir. Peki, şehirde mevcut olan, 
yüzyıllardır birikmiş olan kültürü edinebildik mi? Onu da edineme-
dik, genel anlamda söylüyorum tabii. Bunun neticesinde karşımıza 
köksüzlük sorunu çıktı, bununla beraber geniş aile dağıldı. Talip ol-
duğumuz modern hayatın en güzel hediyesi, çekirdek aile. Çekirdek 
aile ne getirdi bize? Bunu ciddiyetle ele almamız lazım. Şu kadarını 
söyleyeyim: İşte o okullarımızı, o müesseslerimizi kaybettik. Şim-
di daha önce bizim annelerimiz, ninelerimiz annelik noktasında bir 
koçluk eğitimi almamışlardı. Ama birçok şeyi kültürel mirasın kat-
kısıyla doğru biliyorlardı. Çoğunu o geniş aile veriyordu. Bunu kay-
bettiysek bunun yerine bir şeyler koymamız lazım. O yüzden diyoruz 
ki, anne olmadan önce, baba olmadan önce, eş olmadan önce bir 
eğitim almamız lazım. İşte yüzden bu projenin kaybettiğimiz değer-
leri, müessesleri yerine yenilerini ikame etme noktasında da çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu tarz projelere genelde ilgi 
gösterilmemesine rağmen, bu projeye annelerin ilgi göstermesini 
de çok değerli buluyorum. Zaten annelerin ilgisi olmasa bu projeler 
anlamsız ve karşılıksız bir hale geliyor. Dolayısıyla projenin fikir sahibi 
ve uygulayıcısı olan İGETEV’e, buna kapılarını açan ve okullarımıza 
yayılmasını sağlayan İlçe Millî Eğitim Müdürümüze ve ekibini, bu bir-
liktelikte büyük pay sahibi olan kıymetli Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen’e, emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyor, 
Allah’a emanet ediyorum.”

Bu Proje Çok Özel Bir Proje

 Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen ise sözlerine şöyle başladı:

 “Bizim konuşmamızdan öte annelerin konuşması çok 
daha anlamlı. Benden önce konuşan iki anneye; gerek Zeynep Ha-
nım’a, gerek Yurdagül Hanımefendi’ye çok teşekkür ediyorum. Bence 
de bu proje çok özel bir proje, Necla Hocam Allah sizden razı olsun. 
Her Anne Bir Okul adı da güzel, sloganı da güzel, ‘Beşiği sallayan el 
dünyaya hükmeder.’ Anne, okul, beşik sallamak, dünyaya hükmet-
mek inanılır gibi değil. Bence bu projeyi Millî Eğitim Bakanlığımız tüm 
Türkiye’ye yaygınlaştırmalı. Üsküdar’dan çıkan bu kıvılcımın bütün 
dünyaya, bütün ülkemize yayılması gerekir. Zeynep Hanım dünyayı 
kurtarmaya gerek yok, aileyi kurtaralım diye bir cümle söyledi. Çok 
doğru, çok çok doğru… Keşke anne olmadan önce okula gelseydim, 
cümlesi de doğru. Ama geç kalınmış da değil. İnsan sağlığı yerinde 
olduğu müddetçe hiç bir şeye geç kalmamıştır.”

Projede Toplumun Her Katmanı Var

 İGETEV gibi bir vakfınız varsa, çalışan bir İlçe Millî Eğitim 
Müdürünüz, İl Millî Eğitim Müdürünüz varsa ve bu işleri önemseyen 
bu işlerle ilgili çok fedakârca çalışan gayret gösteren annelerimiz, 
anne adaylarımız varsa keşke demeye gerek olmadığını vurgulayan 
Türkmen, sözlerini şöyle tamamladı:
 

 “Ben şunu ifade etmek isterim: Allah’ın izniyle bu projenin 
kesinlikle başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü çok hayırlı, çok özel 
bir proje… Bu projenin içerisinde toplumun her katmanı var. Aile var, 
annelerimiz var, sivil toplum kuruluşumuz ki işin başındalar. Efendim 
eğitim camiamız, Millî Eğitim Müdürlüğümüz, kamu kurumu olarak 
belediyemiz olarak bizler varız. Herkesin kendine göre katkısı var, 
desteği var, heyecanı var. Geçen yıl lokal anlamda başladı bu, şimdi 
tüm Üsküdar’da. Biz de belediye olarak destekçisi olacağız, olmaya 
devam edeceğiz. Bu projenin çok güzel olduğuna inanıyorum. İnşal-
lah toplumun huzuru ve mutluluğu da bu proje sayesinde aynen biz-
den önce konuşan iki konuşmacının da ifade ettiği gibi gözle görülür 
bir şekilde artacaktır. Çok daha anlamlı hale gelecektir. Ailelerimiz, 
annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız bizim en büyük zenginliğimiz 
ama ne yazık ki farkında değiliz. Bugün toplumun mutluluğunda bir 
sıkıntı varsa aileden başlayan bir sıkıntı söz konusudur. Orada bu işi 
çözümlemeliyiz. Aile kurumunun görevini toplumda hiçbir kurum, 
kişi asla yerine getiremez. Ailenin görevini, başka kişiye, bir kuruma 
pas edemeyiz. Hayırlı uğurlu olsun Necla Hocama gerçekten çok 
teşekkür ediyorum. Çok gayretli, çok samimi, iyi niyetli ve kendini 
topluma adamış bir hanımefendi. Kendisine huzurunuzda saygıla-
rımı sunuyorum. Sayın Başkanımız Prof. Dr. Rafet Bozdoğan Hoca-
mız bizim çok değerli ağabeyimiz, büyüğümüz. Kendisi de aslında 
çok önemli bir kamu kurumunda önemli bir yerdeydi bıraktı bu işleri. 
Kendini topluma adadı, eğitime adadı, aileye adadı, çocuklara adadı. 
Allah razı olsun. İnşallah Cenabı Allah bu güzel projenin tüm Türki-
ye’mize yayıldığı günleri nasip etsin. Saygıyla selamlıyorum.”
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 Açılış törenine, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi, Per-
tevniyal Lisesi Müdürü Zekeriya Arslantürk, okul müdürleri, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı.

 Pertevniyal Lisesi Coğrafya öğretmeni Süreyya Benli’nin 
danışmanlığını yaptığı, Kankam Olur musun:)? Projesi kapsamında 
5 okulun öğrencileri ‘Vatan için birlikte hareket edebilme’ düşünce-
siyle bir araya geliyor. Bu okullar, proje koordinatörü olan Pertevni-
yal Lisesi, Kadırga Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan 
İşitme Engelliler Okulu, Çapa Fen Lisesi, Zübeyde Hanım Meslekî 
ve Teknik Anadolu Lisesi. Proje kapsamında okullar, Söğüt, Bursa, 
Edirne, İstanbul yani Osmanlı’ya başkentlik yapmış yerlere gezi dü-
zenleyecek.

Takdire Şayan Bir Proje

 Bu projenin güzel çığırlar açması dileğiyle hayırlı olma-
sını dile getirerek sözlerine başlayan İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:

Kankam Olur Musun:)? Projesi 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destek 
programı kapsamında Pertevniyal Lisesi’nin 
düzenlediği Kankam Olur musun:)? Projesi 
açılış töreni Pertevniyal Lisesi Cemil Meriç 
Konferans Salonu’nda düzenlenen bir prog-
ramla yapıldı.

 “Böyle güzel bir projeyi düşünen ve uygulamaya koyan 
okul müdürümüz başta olmak üzere, proje koordinatörümüz Sü-
reyya Hocamızı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. 
Birçok projede beraber çalıştığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza 
da Sayın Müşavirimiz Ömer Faruk Terzi’nin şahsında teşekkürleri-
mi iletiyorum.  Proje çıkış noktası itibariyle takdire şayan bir proje.”

Uhuvvet ve İhsan

 Projenin kardeşliğimizin iki temel hususunu merkeze 
koyan bir proje olduğunu vurgulayan Millî Eğitim Müdürü Yelken-
ci; “Bu hususlardan biri kardeşlik,  diğeri de estetik. Neden estetik 
olduğunu birazdan anlatacağım. Ben o şekilde algıladım. İki temel 
kavram var: Uhuvvet ve ihsan kavramları.  Biraz anlatacağım kala-
nını da siz merak edip bakarsınız. Şimdi kardeşliğimizi geliştirmek 
için ya da kardeşliğimizin farkına varmak için elbette ki 15 Temmuz 
gibi meşum hadiselere ihtiyacımız yok.” dedi.

 Bin yıldır bu topraklar üzerinde yaşadığımızı belirten Yel-
kenci,  bu topraklar üzerinde hatta kaldı ki bugün gönül coğrafya-
mız olarak nitelendirdiğimiz Osmanlı’nın daha önce gittiği, adaleti 
götürdüğü, nizamı götürdüğü yerleri de düşündüğümüzde buralar-
da kardeşliğin ne demek olduğunu tarih boyunca zaten gösterdiği-
mizi kaydetti.

 Kardeşliği anlamamız için 15 Temmuz gibi hadiselere ih-
tiyacımız olmadığını hatırlatan Yelkenci; “Biz kardeşliği bütün hüc-
relerine kadar, bütün zerrelerine kadar yaşayan bir milletiz. Ama 
çıkış noktası burasıysa, bu bize bunu hatırlatıyorsa 15 Temmuz’la 
ilgili bazı şeyleri söylemek gerekir. Bakınız o günlerde millet ola-
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rak; kardeşlik ve beraberlikle, millî birlik ve beraberliğimizle İstiklal 
Harbimizi ve Çanakkale’yi yeniden hatırladık. Türkiye’yi işgale hazır 
hale getirme çabasını hep beraber bertaraf ettik, püskürttük.” dedi.

Tarihsel Perspektif Önemlidir

 Bunun sadece başlangıç olduğunu ifaden Yelkenci, şöyle 
konuştu:

 “Bakınız sevgili gençler bu çok önemli, siz hepiniz yaş iti-
bariyle belli bir olgunluğa erişmiş ve özellikle de kendini ispatlamış 
öğrenciler olarak şunu biliniz: Çok net bir şekilde tarihsel perspek-
tifinizin merkezine oturtunuz. 15 Temmuz’a kadar Türkiye’ye kar-
şı planlar yapanlar bunu  hep gizli kapaklı yapıyorlardı. Bize dost 
görünüp bizimle berabermiş gibi hareket edip, aslında bildiklerini 
gizlice sürdürüyorlardı. Ama 15 Temmuz’dan itibaren şunu gördük 
ki; artık alenen Türkiye’yi hedef tahtasına koymuşlar ve Türkiye’yi 
işgale hazır hale getirmenin senaryolarını yazmışlar. 15 Temmuz 
bunlardan biriydi. 15 Temmuz’la birlikte başarısız olduklarını gör-
dükçe form değiştirerek devam ediyorlar. 1990’larda bir seri olarak 
Terminatör filmleri vardı. Hiç izleyeniniz oldu mu, bilmiyorum orada 
uzaydan gelen yaratıklar mağlup edildikçe sürekli başka bir forma-
da tekrar saldırmaya başlardı. İşte aynı şekilde bize karşı olanların 
15 Temmuz’dan sonra form değiştirerek hep karşımıza çıkacakla-
rını unutmayalım. Bugün Amerika’da ortaya konan komedi de bu 
senaryonun başka bir formda karşımıza çıkmış halidir. Dolaysıyla 
tarihsel bakış açımızın merkezine bunu koymalıyız ki millî birlik ve 
beraberliğimize ne kadar ihtiyacımız olduğunun şuuruna varabile-
lim.”

Şiarımız Millî Birlik ve Beraberlik

 Kardeşliğin çok önemli olduğunu ve uhuvvetin kardeşlik 
demek olduğunu belirten Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:

 “Kardeşlik bizim için önemli. Bu kardeşliğimizi dağıtmak 
ve bizi bölmek isteyenlere fırsat vermemek adına bu proje çok 
önemli.  Bizim şiarımız, bir, millî birlik ve beraberlik, iki, yaptığı her 
işi en güzel şekilde yapmak olmalı. Biz bir orman gibi, hakikaten 
kardeşlik içinde gür ve güçlü bir şekilde olmalıyız. Ülkemizi kalkın-

dırmak, milletimizi yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımak için de 
yaptığımız her işi en güzel şekilde yapmalıyız. Buna da ihsan diyo-
ruz. İhsan kavramını biraz araştırın. Bunu ben size bir öğretmeniniz 
olarak ödev vermiş olayım. Çok derin bir kavram. Anlamlarından 
biri de yaptığı işi en güzel şekilde yapmak. Bu temizlik yapıyorsanız 
da böyle, Başbakanlık yapıyorsanız da böyle, Bakanlık yapıyorsa-
nız da bu böyle. Bu şuurla hareket ettiğiniz zaman bütün bir millet 
olarak varlığımızı yarına en güçlü şekilde taşıyabiliriz. Bu anlamda 
projenin belirdiği gezi güzergâhı da Söğüt’ten başlayarak Bursa, 
Edirne, İstanbul şeklide devam ediyor. Buralar Osmanlı’ya baş-
kentlik yapmış yerler. Yani bizim ortak değerlerimiz. Bu vesileyle 
projeye katkı sunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. 

 Açılışta konuşan Pertevniyal Lisesi Müdürü Zekeriya 
Arslantürk; “Bu projede katkısı olan Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 
Ömer Bey’e, Süreyya Hanım’a ve değerli öğrencilerime katkıların-
dan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene bu projeyle 
beraber diğer okulların katılımıyla güzel bir birlikteliği gerçekleş-
tireceğiz. Bu projeye katkısı olan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.” dedi.
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 Üsküdar Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi “Aile ve Okul-
da Eğitimi Geliştir Öğrencilerin Geleceğinin Değiştir” seminerine İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Prof. Dr. Mustafa 
Karataş ve Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın katıldı.

Velilerimizin Eğitim Süreçlerine Dâhil Edilmesi

 Böylesi bir veli toplantısına bir öğretmen ve bir eğitimci 
olarak hayatında ilk kez katıldığına değinerek velileri içtenlikle teb-
rik eden İl Millî Eğitim Müdürü Yelkenci; “ Mustafa Karataş Hoca-
mızın seminer konusu itibariyle de baktığımız zaman burada sizin 
bulunmanızın ne kadar anlamlı olduğunu bir kere daha anlamış 
oluyoruz. Şunu söylemek istiyorum; yıllardır üzerine zihin yorduğu-
muz hususlardan biri velilerimizin eğitim süreçlerine dâhil edilme-
si meselesidir. Maalesef bu Türkiye’de büyük bir sorun ama inanın 
bu sadece Türkiye’nin bir sorunu değil. Dünyanın her yerinde Avru-
pa’da, eğitim sistemlerinin çok güçlü olduğunu söyledikleri Norveç 
ve Finlandiya da dâhil olmak üzere ülkelerde de velilerin eğitime 
dâhil edilme problemi var.” dedi.

Oyun, Arkadaşlık ve İstişare

 Öğrencilerin, ilk öğretmeninin annesi ve babası yani veli-
ler olduğunu vurgulayan Yelkenci sözlerine şöyle tamamladı:

 “Hani eğitim bilimciler der ya 7 yaşına kadar kişiliğin 
yüzde 70’i oluşur, diye oradan kalan yüzde 30 için de eğitimciler 
uğraşırlar. O yüzden sizin bir veli olarak hem okul öncesinde hem 

Eğitimi Geliştir Öğrencilerin Geleceğini Değiştir 

Hz. Ali buyuruyor ki: 
‘Çocukla 7 yaşına kadar oynayın,
15 yaşına kadar arkadaş olun,
15 yaşından sonrada onlara akıl danışın, 
onlarla istişare edin.’

de okul sürecinde çocuğunuzun eğitiminde yapmamız gereken 
şey, her okulun yaptığından hem önce geliyor hem de daha fazla. 
O yüzden burada bulunmanız çok önemli. Ancak biz veliler olarak 
bunu hep kaçırıyoruz, ıskalıyoruz. Bunu ıskalamadığınız ve bu da-
veti kabul ettiğiniz için, çocuklarınız için buraya geldiğinizden ötürü 
hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de tabi ki semi-
ner davetini kabul ederek buraya geldiği için kıymetli Hocamız Prof. 
Dr. Mustafa Karataş’a ediyorum. Bunu düşünen ve organize eden 
okul müdürümüze de canı gönülden teşekkür ediyorum.

 Son olarak Hz. Ali’nin bir sözüyle bitirmek istiyorum. As-
lında bu çocuk psikolojisi açısından da çok önemli yol gösteren bir 
sözdür, Hz. Ali buyuruyor ki: ‘Çocukla 7 yaşına kadar oynayın, 15 
yaşına kadar arkadaş olun, 15 yaşından sonrada onlara akıl da-
nışın, onlarla istişare edin.’ Eğer bunu yapabilirsek çocuklarımızın 
geleceği çok daha güzel, çok daha parlak olacaktır. Bu duygu ve 
düşüncelerle bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese hu-
susiyetle de sizlere teşekkür ederim.”



İstanbul AR-GE
B lteni

34

 Pusula projesi, özel yetenekli çocukların destek eğitim 
odalarında yetenek, ilgi ve kapasiteleri doğrultusunda eğitim ala-
bilmeleri için öğrencilere yönelik bir etkinlik kitabı geliştirilerek, 
kendilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık hizmetleri verilerek, 
yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin desteklenmesine katkı sağlama 
amacıyla hazırlandı. Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü sahipliğin-
de ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın malî desteği ile yürütülen; İstan-
bul Valiliği, Ümraniye Kaymakamlığı, Ümraniye Rehberlik ve Araştır-
ma Merkezi Müdürlüğü, Bilim Merkezi Derneği’nin proje ortaklığını 
yaptığı “Pusula; Etkin Program, Yetkin Öğretmen” projesinin kapanış 
toplantısı gerçekleştirildi.

 Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Li-
sesinde düzenlenen programa; İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İlçe Belediye 
Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, İlçe Millî Eğitim Müdürü Süley-
man Gökçimen, Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Ay-
doğdu ile Proje Akademik Kurulundan Doç. Dr. Sibel Cengizhan, Doç. 
Dr. Seval Erden, Yrd. Doç. Dr. Faruk Levent, Dr. Akif Avcu, Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi Müdiresi Selda Kutlu, Millî Eğitim şube müdürleri, 
okul müdürleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci velisi katıldı.

 Bu güzel projenin açılışında da bulunduğunu ve nihayetin-
de kapanışında da beraber olduklarını belirten İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci sözlerine şöyle başladı:

 “Öncelikle bu güzel projeyi düşünüp hayata geçiren İlçe 
Millî Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere ekibini ve Rehberlik 
Araştırma Merkezi Müdiremiz Selda Kurt’u tebrik ediyorum, başa-
rılarının bu yolda devamını diliyorum. Bize en büyük desteği veren 
ve projenin şekillenmesinde öncülük eden Doç. Dr. Sibel Cengizhan, 
Doç. Dr. Seval Erden, Yrd. Doç. Dr. Faruk Levent, Dr. Akif Avcu Hocala-
rımıza hususen ve canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu işi bilenlerin 
elinin değmiş olduğu, projenin sürecinden ve sonucundan çok net bir 
şekilde belli oluyor. İstanbul Kalkınma Ajansımıza da böyle güzel bir 
projeyi desteklediği için ayrıca teşekkür ediyorum.”

Pusula: Etkin Program, Yetkin Öğretmen Projesi

Paradigma Değişimi

 2004 yılında pilot uygulamayla başlayan, 2005 yılında da 
ülke genelinde Millî Eğitim sisteminde bir paradigma değişikliği 
olduğunu vurgulayan Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, sözlerine şöyle 
devam etti:

 “Bakanlığımız dedi ki: ‘Bugüne kadar davranışçı yaklaşım 
üzerinde şekillenmiş olan eğitim sistemimiz, bundan sonra yapı-
landırmacı yaklaşımı da dikkate alarak yeniden şekillenecektir.’ Bu, 
günümüz şartları için doğru bir yaklaşımdı. O dönemde ilköğre-
tim 1. kademe, 2. kademe olarak andığımız ilköğretimde, hızlıca 
çalışmalar başladı. Güzel şeyler yapıldı. Maalesef bu paradigmal 
değişiklik, çeşitli sebeplerden dolayı eğitim sistemimizin bütününe 
yansıyamadı. Yapılandırmacı yaklaşım, bilişsel psikolojinin üst dü-
zey düşünme becerileri olarak tanımladığı becerileri geliştirmeye 
yönelik bir çalışma olması hasebiyle çok değerlidir.”

 Özel yetenekli çocuklarımıza yönelik olarak, maalesef 
ülkemizde uygulanan programlar olmadığı gibi onlara yönelik ça-
lışmalarda kullanılacak materyal noktasında da ciddi sıkıntılarımız 
olduğunu belirten Yelkenci; “Bu proje;  başı sonu belli, tarif edilmiş, 
her yönüyle veliyi dikkate alan, öğretmeni dikkate alan, psikolojik 
danışman ve rehber öğretmenlerimizin merkezinde olduğu bir dü-
şünce arka planıyla ve uygulamaya yansıtılmış haliyle de özel yete-
nekli çocuklarımıza yönelik olarak yapılan bir materyal geliştirme 
çalışması olduğu için de ayrıca çok değerlidir.” dedi.

 Özel yetenekli çocuklarımıza, daha önceleri süper zekâlı 
dediğimizi, daha sonra üstün zekâlı demeye başladığımızı dile ge-
tiren Yelkenci; “Böyle deyince, bize insanüstü bir varlık gibi yani bu 
çok zeki çocuklar anormal ya da dünya dışından bir yerden gelmiş 
gibi ya da bunlar sihirbazmış gibi, bir şeye değdiklerinde her şeyi 
değiştireceklermiş gibi farklı bir yere oturttuğumuzu, zihnimizde 
onları bir türlü normalize edemediğimizi yani bizim hayatımızın bir 
parçası olduklarını, bizim de onların hayatlarının bir parçası oldu-
ğumuzu bir türlü oturtamadığımızı” söyledi.

 Ümraniye İlçe Millî Eğitim Mü-
dürlüğü sahipliğinde ve İstanbul Kal-
kınma Ajansı’nın malî desteği ile yü-
rütülen; İstanbul Valiliği, Ümraniye 
Kaymakamlığı, Ümraniye Rehberlik 
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Bi-
lim Merkezi Derneği’nin proje ortak-
lığını yaptığı “Pusula; Etkin Program, 
Yetkin Öğretmen” projesinin kapanış 
toplantısı gerçekleştirildi.
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Güç Odaklı Düşünce Yapısından Kurtulmalıyız 

 Özel yetenekli çocuklarımızı, ileri teknoloji üretmeli gibi dü-
şünüyoruz diyen Yelkenci, şöyle konuştu:
 
 “Aslında bu bizim tarihsel süreçte genetik haline gelmiş 
toplumsal bir bakışımız. Yani bu öyle  yeni ortaya çıkan bir şey değil. 
Bizim modernleşmemiz askerî alanda, mühendislik ve tıp alanları 
üzerinde olduğu için oradan gelen bir genetik. Bunu değiştirmemiz 
lazım çünkü her fırsatta, her yerde söylüyorum dünyayı yönetenler 
sosyal bilimleri kullanarak yönetiyor. Maalesef dünyayı yönetenler, 
güç odaklı bir düşünce yapısına sahip oldukları için sosyal bilimleri 
sömürme stratejisi olarak kullanıyorlar. Bunu değiştirebilmek için 
güçlü zihinlere ve güçlü yüreklere ihtiyaç var. İşte o yüzden bu çocuk-
larımızı mutlaka sosyal bilimlere de yoğun bir şekilde yönlendirmeye 
başlamamız gerekir.”
 
 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci; “Bu duygu ve dü-
şüncelerle İlçe Millî Eğitim Müdürümüzün şahsında ilçedeki ekibine,  
RAM Müdiremiz Selda Hanım’a, hocalarımıza, akademisyenlerimize  
eğitim sistemimize bu kadar güzel bir katkıda bulundukları için canı 
gönülden teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizi sevgi ve saygıyla se-
lamlıyorum.” dedi.

Özel Yetenekli Bireylerin Eğitiminde Yetkinleşmek

 Programda konuşan Ümraniye Kaymakamı Suat Der-
vişoğlu;  öğretmenleri özel yetenekli birey konusunda yetkin hâle 
getirmek, bu öğrencilerle uygulanabilecek etkinlik hazırlama konu-
sunda gerekli eğitimi vermek, etkinlik hazırlamalarını ve öğrencilere 
uygulamalarını sağlama amacıyla hazırlanan projenin sonuçlarının 
Ümraniye ilçesinde  mutlaka görüleceğini belirtti.

 Kaymakam Dervişoğlu konuşmasının devamında; “Bu tür 
projelerin sürekli geliştirilip çeşitlendirilerek geleceğimiz olan çocuk-
larımızın eğitimini daha üst seviyelere taşımak bizim görevimizdir. 
Bu projede de emeği geçen herkese teşekkür ediyor,  gelecekteki 
çalışmalarda elimizden gelen desteği kendilerine sunacağımızı söy-
lüyorum.” dedi.

 Bu projenin hikâyesi bir problem ve bir soruyla başladı di-
yerek sözlerine başlayan Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süley-
man Gökçimen, şunları söyledi:
 
 “Problem; özel yetenekli öğrencilerimizle ilgili öğrencilerin, 
öğretmenlerimizin karşılaştığı etkinlikler bazında materyallerin az-
lığı ve yetersizliği. Soru ise şuydu: Ümraniye Millî Eğitim Müdürlüğü 
olarak bu konuda bizler neler yapabilirdik. İl Millî Eğitim Müdürümüz 
Sayın Ömer Faruk Yelkenci Beyefendi, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 
emaneti üstlenmesinin ardından, tüm İlçe Millî Eğitim Müdürlerini 
ayrı ayrı kabullerinde normal iş ve işlemlerin yanı sıra her ilçenin 

kendi özelliklerine göre bir mastır projesi yapmasını isteyerek tali-
matlandırıp, teşvik ve takip etti. Kendilerine projemizi şekillendirme 
aşamasında olduğumuzu söylediğimizde, pozitif karşılık bulduk. Bu 
üründe, bu karşılığın önemini zikretmeyi borç biliyorum.”

Etkinlik Materyali: Pusula Etkinlik Kitabı

 Hazırlık aşamalarıyla yaklaşık bir buçuk yılı bulan bu pro-
jenin sonuna gelip, 1000 sayfayı aşkın etkinlik materyali ile bugüne 
geldiklerini belirten Gökçimen, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Bu projenin finansı noktasında ortağımız olan İstanbul 
Kalkınma Ajansı başta olmak üzere, Marmara Üniversitemizin 
kıymetli akademisyenlerine; Sibel Hanım’a, Seven Hanım’a, Akif 
Bey’e ve Faruk Beyefendi’ye, özveriyle bıkmadan çalışan Rehberlik 
Araştırma Merkezi Müdiremiz Selda Hanım ve ekibine ve bu pro-
jeye emek veren meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyor. Bu gü-
zel ürünün başta öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere, Millî 
Eğitim camiamıza hayırlı olmasını dua ve temenni ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum.”

 Özel yetenekli öğrenciler için Pusula Etkinlik Kitabı’nın bir 
yıllık bir zaman diliminde Ümraniye İlçesinde görev yapan sınıf öğ-
retmenlerinin, Ümraniye’deki Rehberlik Araştırma Merkezlerinde 
görev yapan alan uzmanlarının ve proje ekibinin iş birliğiyle, ina-
nılmaz bir performans ve istekle hazırlandığını ifade eden Doç. Dr. 
Sibel Cengizhan, şöyle konuştu:
 
 “Bu süreçte katkılarını, emeklilerini, zamanlarını esirge-
meyen değerli öğretmenlerime, İstanbul Kalkınma Ajansı’na, ça-
lışmanın her aşamasında canla başla çalışan Ümraniye Rehberlik 
Araştırma Merkezindeki alan uzmanı öğretmenlerime ve bu kadar 
güzel bir ekiple çalışmamızı sağlayan Ümraniye Rehberlik Araştır-
ma Merkezi Müdiresi Selda Kutlu’ya sonsuz teşekkürlerimi sun-
mak istiyorum. Ayrıca projenin yürütülmesi sırasında bizleri yalnız 
bırakmayan, zaman zaman eğitimlere katılarak varlıklarını ve des-
teklerini yanımızda hissettiren Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Süleyman Gökçimen’e ve Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü 
Seyfettin Özveren’e buradan ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Böy-
lesine verimli bir projede kazandığım,  bir projenin kırk yıl hatırı 
vardır dedirttirecek dostlarım, Deniz Özdikmen’e, Orhan Karakuş’a, 
Taşkın Özkul’a, Berna Koca’ya, Gülseren ve Salih öğretmenlerimi-
ze sevgilerimi sunuyor, siz değerli eğitimcilerin gelecek için umut 
olduğunuzu unutmadan yola devam etmenizi diliyorum. Sevgi ve 
saygılarımla.”
 
 Programın sonunda proje eğitimine katılan öğretmenle-
re başarı sertifikaları protokol tarafından takdim edildi.

 Proje kapanış töreninde; projenin ürünü, özel yetenekli 
öğrencilerin sosyal becerilerinin desteklenmesi amacıyla hazırla-
nan Pusula Etkinlik Kitabı katılımcılara dağıtıldı.
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 Özel eğitim sınıfları için materyal geliştirme projesi bilgi-
lendirme toplantısına, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yel-
kenci’nin yanı sıra Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürü Sadık Aslan ve 
projede yer alan öğretmenler katıldı.

 Göztepe Özel Eğitim Merkezi’ndeki toplantıda İstanbul 
Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölü-
mü, özel eğitim sınıfları için materyal geliştirme projesi hakkında 
İl Millî Eğitim Müdürü Yelkenci’ye brifing verdi.

 Toplantının ardından öğretmenler, müdürümüz Yelken-
ci’ye geliştirdikleri materyaller hakkında bilgi vererek, geliştirilen 
materyalleri tanıttı.

Özel Eğitim Materyal Geliştirme Toplantısı
 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, özel eğitim sınıfları için 
materyal geliştirme projesi bilgilendirme 
toplantısına katıldı.

İnşaat-Emlak
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim ve öğretim yatırımları icmali aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim ve öğretim yatırımları icmali aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  Bakanlı-
ğımızın Stratejik Planı doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmetlerinin altyapısı her geçen gün güçlendirilmektedir.  Her türdeki okul ve ek 
binalar için eğitim yatırımlarının artması eğitim sistemimiz açısından önemlidir. “Kaliteli eğitim, kaliteli okul” anlayışı çerçevesinde yürütü-
len güçlendirme ve restorasyon çalışmaları sayesinde okullarımızdaki fiziki koşullar iyileştirilecektir. Böylece eğitim kalitesi, öğrencilerin 
iyi hali ve öğrenme potansiyeli üzerinde olumlu katkı sağlanacak, öğretmen motivasyonu artacaktır. 
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 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü,  TÜVTÜRK Kuzey Taşıt 
İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ile Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı’nın 2010 yılından bu yana uyguladığı projeyle 
bugüne kadar yaklaşık 6 bin öğretmen, 184 bin öğrenci ve 368 bin 
veli ve 9 bin 300 servis şoförüne trafik güvenliği konulu eğitim ve 
mesajlarla ulaşıldı. Bu yıl düzenlenen eğitim seminerine 15 ilden 
75 temsilci öğretmen ve 15 İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticisi ka-
tıldı. 2017-2018 eğitim öğretim döneminin sonuna kadar toplam 
530 öğretmen, 16 bin öğrenci ve 32 bin veliye ulaşılması hedefleni-
yor.
 İlimizde pilot olarak belirlenen 5 okulumuzda yürütülen 
proje, okullarda trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konu-
sunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, öncelikle il-
kokulların 4. sınıf öğretmenleri trafik güvenliği konulu eğitim semi-
nerine katılıyor. Seminere katılan öğretmenler, kendi okullarındaki 
diğer 4. sınıf öğretmenlerine eğitim programını aktarıyor. Projeye 
özgü destekleyici materyaller ve kaynaklardan faydalanan öğret-
menler, öğrencilere ve velilere trafik güvenliği eğitimi verirken, ser-
vis şoförlerine yönelik iletişim çalışmaları da gerçekleştiriyor. 

Proje Uygulama Rehberi ve Trafik Günlüğü

 Proje, trafikte can güvenliği konusunda ilkokul 4. sınıf 
öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin farkındalığını arttırmayı ve 
trafikte sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. Proje kapsa-
mında belirlenen ilkokullardan seçilmiş birer 4. sınıf öğretmeni-
nin (Temsilci Öğretmen) eğitimi, Temsilci öğretmenlerin aldıkları 
bilgiyi okullarındaki diğer 4. sınıf öğretmenlerine aktarmaları, sınıf 
öğretmenlerinin pekiştirici etkinlikler ve yaygınlaştırma çalışmaları 
ile öğrenci ve velilere ulaşmaları projenin uygulama basamaklarını 
oluşturmaktadır.

 Proje Uygulama Rehberi ve Trafik Günlüğü, projenin tüm 
okullarda aynı standartta yürütülebilmesi için gereken araçları içe-
recek şekilde yapılandırılmıştır.

Can Dostları Hareketi Projesi

Sınıf İçi Uygulamalar: Öğretmenler, Trafik Güvenliği dersinde, 
Can Dostları Hareketi Projesi kapsamında geliştirilen Trafik Gün-
lüğü’nü kullanarak, öğrencilerinin trafik güvenliği konusundaki 
kazanımlarını pekiştirmektedir. Ayrıca, İyi Uygulamalar Paylaşımı 
gibi teşvik edici uygulamalar da, öğretmenlerin sınıf içi eğitimlerde 
yaratıcılıklarını konuşturmalarına vesile olmaktadır.
                              
Temsilci Öğretmen Eğitim Seminerleri: Temsilci öğretmenler, 
projenin seçilen okullardaki diğer dördüncü sınıf öğretmenlerine 
aktarılmasından ve proje uygulamalarını takipten sorumlu 4. sı-
nıf öğretmenleridir. Temsilci öğretmenler, üç günlük kapsamlı bir 
eğitim seminerine katılarak, trafik güvenliği konusundaki bilgilerini 
güncelleme ve proje uygulamaları hakkında bilgi edinme fırsatı 
bulmaktadır. Bugüne kadar düzenlenen eğitim seminerlerine iliş-
kin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki çizelgede sunulmaktadır.

Gezici İstasyon Ziyaretleri: Can Dostları Hareketi Projesi çerçe-
vesinde, öğrencilerde araç sahibi olmanın sorumluluklarından biri 
olan araç muayenesi konusunda farkındalığı geliştirmek, amacını 
ve önemini vurgulamak amacıyla, gezici istasyonlar, programları-
nın uygunluğu doğrultusunda proje okullarını ziyaret etmektedir.

İLÇE OKUL ADI
ARNAVUTKÖY CEMAL REŞİT REY İLKOKULU

BAĞCILAR VALİ CAHİT BAYAR İLKOKULU

ESENYURT ESENKENT ATATÜRK İLKOKULU

SANCAKTEPE OSMANGAZİ İLKOKULU

ŞİŞLİ KUVAYİ MİLLİYE İLKOKULU

Projenin Pilot Okulları

 Proje, trafikte can 
güvenliği konusunda 
ilkokul 4. sınıf öğret-

menleri, öğrencileri ve 
velilerinin farkındalığını 

arttırmayı ve trafikte 
sorumluluk bilincini 

geliştirmeyi hedefliyor.
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 Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tür-
kiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan Öğrenciler Sinema ile 
Buluşuyor Projesi kapsamında Türkiye’de sinemaya gitme imkânı 
bulamayan öğrencilerin sinemayla buluşturulması hedeflenmek-
tedir. 
 Projenin amacı, millî ve kültürel değerler yönünden far-
kındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değer-
leri gündeme getirerek öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, 
sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin 
hayal gücünü geliştirmesine imkân sağlamak, anı kültürü oluştur-
mak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek.

Projenin Hedef Kitlesi

 Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Projesi kapsamında 
İstanbul genelinde 20 Ekim 2017 tarihine kadar tüm paydaşlarla 
bir araya gelinerek kapsamlı bir planlama yapıldı. Yılsonuna kadar 
60 bin öğrencinin projeden faydalanmasını sağlayıcı tedbirler alındı. 
Projenin hedef kitlesi daha önce sinemaya gitme imkânı bulama-
mış ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileridir. Proje kapsamında; 
Türkiye Belediyeler Birliği öğrencilerin sinemalara ulaşımlarını 
sağlayacak, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde Sinema 
Salonu Yatırımcıları Derneği de sinema salonlarını organize ede-
cek.

Öğrenciler Ayla Filmini İzledi

 Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Millî Eği-
tim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, projenin 
başlatılması kapsamında, Beyoğlu Emek Sinemasında öğrenciler-
le Türkiye’nin Oscar adayı olan Ayla filmini izledi.

Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor

 Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulu-
nan Bakan Kurtulmuş, projeye emeği geçenlere teşekkür ederek; 
“Bugün burayı şereflendiren ve buranın böyle cıvıl cıvıl olmasında 
emeği olan bütün sanatçı dostlarımıza yürekten sevgi ve saygıları-
mı sunuyorum. Burayı anlamlandıran gencecik cıvıl cıvıl evlatları-
mıza güzel seyirler diliyorum.” dedi.

 Bakan Kurtulmuş, projenin çok güzel olduğunu vurgu-
layarak, şunları kaydetti: “Sinema gerçekten insan hayatını değiş-
tiren, insanoğlunun bulduğu önemli buluşlardan birisi. Son derece 
yaygın bir şekilde, topluma, her yaş kesiminden insana hitap edi-
yor. Dünyadaki bütün farklı kültürleri aslında birbirine yaklaştırıyor. 
Halkların birbirini tanımasına vesile oluyor. İstedik ki gençlerimiz 
sinemayla daha fazla aşina olsun ve sinemayı daha fazla tanısın. 
Bunun için Millî Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa, bu sene 5., 6., 7 ve 
8. sınıf öğrencilerinden 2017 sonuna kadar bir milyon öğrencimizi 
sinemaya götürmek üzere bir kampanya başlattık. Buna destek 
veren herkese tebriklerimi sunuyorum.”

 Projenin gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde 
bulunan Kurtulmuş; “Bu çocukların hiçbiri hayatının sonuna kadar 
bugünü unutmayacaklar. Sevdikleri sanatçı büyüklerini gördüler. 
Bir film izleyecekler. Burada güzel bir atmosferde birlikte olacaklar. 
Dostlarını tanıdılar. Onlar için unutulmaz bir hatıra. Sinemayla ilgili 
zihinlerinde inşallah çok güzel bir sonuç bırakacak.” diye konuştu.
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 Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanı Mehmet 
Örken tarafından İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelken-
ci’ye plaket takdim edildikten sonra eğitim iş birliği protokolü im-
zalandı.
 
 Bir tarih şuuru oluşturmada ve tarih eğitiminde müzele-
rin ne kadar önemli olduğunu güncel tarih eğitimi çalışmalarında 
ortak bir nokta olduğunu bütün tarih eğitimcilerinin söylediğini be-
lirten İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci; “Millî Eğitim Bakanlı-
ğımızın hazırladığı yeni öğretim programları da bu konunun altını 
özellikle çiziyor. Dolayısıyla tarih eğitiminde bir yol, bir yöntem ola-
rak müze yoluyla eğitim yönteminin bize sunduğu imkânları tabiî ki 
Harbiye Askerî müzemizden de istifade ederek devam ettireceğiz”.

Müze Yoluyla Eğitim Yöntemi

 Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi’nde sadece modern 
askerî tarihimize ait materyallerin ve eserlerin bulunmadığını dile 
getiren Millî Eğitim Müdürü Yelkenci sözlerine şöyle devam etti:

 “Orhangazi ve II. Murat döneminden itibaren bizim tari-
himize ait materyallerin olduğu, Fatih’in bizatihi kendisine ait ma-
teryallerin bulunduğu bir müze. Dolayısıyla hem askerî tarihimizin 
seyrüseferini göstermesi açısından hem tarihimizin ana hatlarını 
göstermesi açısından çok önemli bir yerde duruyor. Bu anlamda 
da öğrencilerimizin mutlaka ziyaret etmesi gereken öncesinde 
öğretmenlerimizin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer olarak 

Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi ile Eğitim İş Birliği 

karşımızda duruyor. Onun için biz özellikle bugünkü protokolle 
İlçe Millî Eğitim Müdürlerimizin, ilçelerimizdeki öğretmenlerin li-
derleri olarak, kendilerinin bu adımı atarak onlara yol göstermeleri 
açısından burada bulunmalarını önemsedik. İstanbul’da 3 milyon 
öğrencimiz var. Bu 3 milyon öğrencimizin edinmiş oldukları tarih 
şuuruyla topluma katılıp değer üretmeye başlarlarsa katkılarının 
çok daha farklı olacağını özellikle söylemek istiyorum.”

Tarih Şuurunun Önemi

 Doktora alanının tarih, konusunun tarih eğitimi olması 
hasebiyle rastladığı bazı ilginç şeyleri paylaşmak istediğini dile ge-
tiren Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı.

 “Kanadalı bir tarih eğitimi profesörünün vurguladığı bir 
tespit var. Diyor ki: Yakın zamana kadar İngilizce’de tarih şuurunun, 
tarih bilincinin karşılığı bir kelime yoktu. Bu tabir bize yeni girdi ve 
buna aslında beynin işleniş veya yapısını gösteren psikolojiden bir 
terimle karşılıyorlar. Ben o yüzden tarih bilinci yerine tarih şuuru 
demeyi tercih ediyorum. Onlar historical consciousness diye çevir-
mişler. Yanlış çevirmişler. Tarih şuuru çok farklı bir şeyi ifade edi-
yor. Geçmişi öğrenerek, bilerek geçmişten getirdiğimiz değerlerin 
üzerinde o bizim kızıl elma dediğimiz aslında bir milletin vizyonu 
anlamına gelen bir boyutu var. Aslında biz vizyonu da yanlış çevi-
riyoruz. Bir milletin vizyonu anlamına gelen Kızılelma ülküsünün 
nereye doğru gittiğini öğrenmek ve bu düşünceyi içselleştirmek 
adına tarih şuurunu çok önemli olduğunu biliyoruz. İşte 15 Tem-

 İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci ile Harbiye Askerî 
Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanı Albay Mehmet Örken eğitim iş birliği protokolü 
imzalamak üzere Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında bir araya geldi.
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muz da dâhil olmak üzere yaşadığımız güncel sıkıntılar parçalan-
mış bir tarih şuurunun neticesidir bir yerde. Eğer biz bunu bir bütün 
halde tutmayı başarabilirsek o zaman milletimiz tek yürek  aynı 
hedefe doğru yürüyecektir. Bütün bir tarih şuurunu yani parçalan-
mamış bir tarih şuurunu sağlamanın en güzel en kolay ve en et-
kili yollarından biri de tarihimizi somut bir şekilde öğrencilerimizin 
karşısına çıkarmaktır.  Bunun da yolu müzelerden geçiyor ve bu 
anlamda Harbiye Askerî Müzesi’nin -aslında Harbiye Askerî Mü-
zesi bir parantez açarak tekrar Harbiye Tarih Müzesi demenin daha 
doğru olacağını düşünüyorum- katkısı büyüktür. Bu anlamda da bu 
çabamızın bu iş birliğimizin çok değerli olduğunu özellikle tekrar 
vurgulamak istiyorum. Bu konudaki iş birliklerinden ve yardımla-
rından dolayı müze komutanımız Albay Mehmet Örken ve ekibine 
çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizlerin sayesinde öğrencilerimiz 
tarih şuurunu edinme noktasında çok daha hızlı hareket etmiş 
edebilmiş olacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar protokolün 
hayırlı olmasını öğrencilerimiz için güzel sonuçlar doğurmasını di-
liyorum ve saygılar sunuyorum.”

Tarih Bilincini Derinleştirmek

 Geçmişini bilmeyenlerin geleceği tayin edemeyeceğini 
vurgulayan Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanı Albay 
Mehmet Örken sözlerine şöyle başladı:

 “Tarihin önemi burada ortaya çıkıyor. Tarihini bilmeyen bir 
millet yok olmaya mahkûmdur. Dolayısıyla tarihimizi çok iyi bilmek 
zorundayız işte bu basamakta da birinci husus sizlersiniz tarihi öğ-
reten, gençlerimizi yetiştiren, tarih bilincini gençlere yerleştiren siz-
lersiniz. Birinci basamak unsurları burada İstanbul için karşımızda 
arkadaşlar. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza bu tarih bilincini 
yerleştirmek, canlı tutmak ve derinleştirmek gerekir. Buradan da 
anlaşılıyor ki bizler geleceğin teminatı çocuklarımıza gençlerimi-
ze tarih bilincini kazandırmak zorundayız. Sizler daha iyi bilirsiniz 
ve takdir edersiniz ki en iyi öğrenme yöntemi görsel materyallerle 
sağlanmaktadır. Tarihin görselliğinin en iyi somut örneğinde askerî 
müzeler, müzeler ve tarihî mekânlardır. Şu anda bir askerî müzede 
bulunuyoruz ve tarihimizle ilgili olarak sizin okullarda öğrettiğiniz 

hususları buradaki görsel materyallerle burada pekiştirmek isti-
yoruz. Öğrencilerimize bir nebze de olsa katkı sunabilirsek bundan 
gurur duyacağız”.

Askerî Müze’nin Tarihi

 Askerî Müze’nin tarihinin 1453’e; İstanbul’un Fethine da-
yanmakta olduğunu belirten Albay Mehmet Örken sözlerine şöyle 
devam etti:

 “1453 yılında İstanbul fethedildikten sonra Aya İrini Ki-
lisesinde ele geçirilen silahlar depolanmaya başlanmıştır. Bu ve-
sileyle askerî müzemizin tarihi başlamış. Modern anlamda 1726 
yılında Aya İrini Kilisesindeki bu materyaller Dârü’l-eshıya adıyla 
bir müzecilik anlayışıyla sergilenmeye başlamış. 1926 yılına kadar 
depo olarak kullanılmış. Modern anlamda ilk Türk müzeciliğinin te-
melleri ise Tophane Müşiri Ahmet Fethi Paşa’nın gayretleriyle 1846 
yılında atılmıştır. Ahmet Muhtar Paşa çağdaş müzecilik anlayışını 
geliştirmiş ve 1940 yılına kadar Aya İrini Kilisesinde bulunan tari-
hi eserleri sergilemeye devam etmiştir. 1940 yılında, İkinci Dünya 
Savaşının başlamasının ardından bu kilisedeki malzemelerin bir 
kısmı korunmak maksadıyla Anadolu’ya nakledilmiştir. Dolayısıy-
la 1940 ile 1949 arası müzecilik faaliyetleri durmuş. 1949 yılında 
Maçka Silahhanesinde tekrar bu faaliyetlere başlanmış.  10 yıl sü-
reyle  Maçka Silahhanesinde devam eden bu faaliyetler 1959 yılın-
da bu binanın yan tarafında bulunan Harbiye Jimnastikhanesinde 
sergilenmeye başlanmış. Harbiye Jimnastikhanesinde sergileme 
devam ederken bu binada da çeşitli etkinlikler olmuş. 1966 yılında 
da bulunduğumuz bina restorasyona girmiş. Harbiye Jimnastik-
hanesindeki alanın yetersiz olması neticesinde orada sergilenen 
unsurlar buraya taşınmış burada sergilenmeye başlanmıştır. Mü-
zecilik ve profesyonel anlamda sergilemeye başlama tarihi ise 10 
Şubat 1993. O tarihten bu yana da müzemizde askerî sanat eserleri 
sergilenmektedir.”
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Mehteran ve Diğer Faaliyetler

 Mehteranın Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde 
görev aldığını dile getiren Albay Ökten sözlerini şöyle tamamladı:
 “Mesela geçen gün G8 zirvesinde Dolmabahçe Sarayı’n-
daydık. Şu anda mehteranımızın bir kısmı 29 Ekim törenlerini icra 
etmek üzere Ankara’dalar. Resepsiyona genel bir konser verecek-
ler ertesi gün mecliste konser verecekler ve yürüyüşe katılıp yü-
rüyüşü mecliste sonlandıracaklar. Bu faaliyetlerini sonlandırdıkları 
yerde bir konser daha verecekler. Bulunduğumuz bina 1936 yılına 
kadar Harp Okulu ve Harp Akademileri olarak  öğrencilerin eği-
timinde kullanılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk burada eğitim öğ-
retimini tamamlayarak 1905 yılında bu okuldan mezun olmuştur. 
Okulun Ankara’ya taşınmasından sonra, buradaki faaliyetler müze-
cilik faaliyeti olarak devam etmiştir. 

 Bugün imzaladığımız bu protokolle İstanbul’un tüm okul-
ları müzemizi inşallah ziyaret edecek. Biz bu faaliyete katkılarımız-
dan dolayı müze personeli olarak son derece mutlu ve bahtiyarız. 
Katılımlarından dolayı başta İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Bey 
olmak üzere bütün İlçe Müdürlerimize ve yardımcılarımıza ayrıca 
bu işe katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerde yeni ilgi 
alanları oluşturmaya yönelik olarak öğrencinin bilimsel ve sosyal 
alanlarda gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencide bütünsel bir ta-
rih anlayışı geliştirmek ve öğretmenlerin kişisel gelişimlerini des-
teklemek amacıyla imzalanan protokol 2017-2018 Eğitim Öğretim 
yılında da uygulanmaya devam edecek.

 

 “Öğrencilerimiz müze ziyareti boyunca Askerî Müze ve 
Kültür Sitesi Komutanlığında bulunan, askerî kültür varlıkları kap-
samındaki eserlerden 5.000 adedini müze sergi salonlarında gör-
me imkânına kavuşuyor. Müzede Türk tarihini yeni nesillere görsel 
olarak aktarabilmek ve genç dimağlarda kalıcı etkiler bırakabilmek 
amacıyla iletişim ve bilgisayar teknolojisinden yararlanılmakta 
olup mehteri tanıtan mehter multivizyonu, Çanakkale Savaşlarını 
anlatan Çanakkale Dioraması ve dokunmatik bilgisayar sistemleri 
ile öğrencilerimize tarihi yaşama imkânı sunuluyor.

 Aynı zamanda müze gezisinin ardından öğrenciler dün-
yanın en eski bandosu olan Mehteran Birlik Komutanlığının canlı 
performansını izliyorlar.  2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 530 
okulun ziyaret ettiği müzeyi 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 1120 
okul ziyaret etmesi planlanıyor.
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 İşimiz Okumak, 2010 yılından bu yana sürdürülen ku-
rumsal bir sosyal sorumluluk projesidir. İstanbul Millî Eğitim Mü-
dürlüğü ile Garanti Emeklilik iş birliğinde yürütülen İşimiz Okumak 
Projesi, protokolün yenilenmesinin ardından 2016-17 Eğitim Öğre-
tim yılında İstanbul’da belirlenen 5 ilçede ve 5.,6., 7. ve 8. sınıflarda 
okuyan ve aynı zamanda para kazanmak amacıyla çalışan çocuk-
ların sayısının en fazla olduğu 6 ortaokulda uygulandı.  Rehberlerin, 
öğrencilere uyguladığı çalışan öğrenci tespit formları sonucunda 
832 öğrenci tespit edilmiş, 777 öğrencinin ailesinden projeye katıl-
ması ile ilgili gerekli izin belgeleri alınmıştır. 

Proje Dezavantajlı Bölgelerde Uygulanıyor

 2016-17 Eğitim Öğretim yılını kapsayan proje döneminde 
toplam 81 öğrenci çalışmayı bırakmıştır. Okullara göre dağılımı;

Kanarya Ortaokulu   :24 öğrenci
75. Yıl Ortaokulu   :3 öğrenci
Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu :16 öğrenci
İncirlibahçe Ortaokulu  :22 öğrenci
Orhangazi Ortaokulu  :14 öğrenci
Sururi Ortaokulu   :2 öğrenci

 Projeni hayata geçirildiği 2010 yılından bu yana, 13 ilçe-
de, 44 okulda, 290 öğretmenle 5707 öğrenciye ulaşılmıştır. Yapılan 
eğitimler neticesinde zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin 842’si 
çalışmayı bırakarak eğitim ve öğretim hayatına dönmüştür.

 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında da proje Müdürlüğü-
müzle yenilenen protokolün ardından Güngören, Bağcılar ve Be-
yoğlu’nda belirlenen aşağıda isimleri yer alan 6 ortaokulumuzda 
uygulanmaya devam edecektir.

Güngören- 75.Yıl Ortaokulu
Bağcılar-  Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
Güngören- İncirlibahçe Ortaokulu
Beyoğlu- Piri Reis Ortaokulu
Güngören- Gaziler Ortaokulu
Beyoğlu- Sururi Ortaokulu

İşimiz Okumak Projesi
 İşimiz Okumak Projesi, İstanbul 
Millî Eğitim Müdürlüğü, Boğaziçi Üni-
versitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve 
Garanti Emeklilik iş birliği ile gerçekleş-
tirilmektedir. Proje, 2017-2018 Eğitim 
Öğretim yılında Güngören, Bağcılar ve 
Beyoğlu’ndaki 6 ortaokulumuzda uygu-
lanmaya devam edecektir.

 İşimiz Okumak, Garanti Emeklilik’in okul saatleri dışın-
da para kazanmak amacıyla çalışan ortaokul öğrencilerini, başta 
sokaklar olmak üzere çalıştıkları iş yerlerinden uzaklaştırmak, 
çocukların okula devamlılıklarını, akademik başarılarını ve sosyal 
gelişimlerini artırarak eğitimlerine devam etmelerini sağlamak 
amacıyla 2010 yılından bu yana sürdürdüğü bir sosyal sorumluluk 
projesidir. Projenin amacı, çocukların zaman içerisinde tamamen 
okullarına döndürülmesidir. 
Müdürlüğümüze bağlı dezavantajlı bölgelerde, çalışan çocuk sayı-
sının en fazla olduğu okullarda hayata geçirilen projenin uygulama 
adımları şöyledir:

Akademik Kurslar ve Sosyal/Sportif/Kültürel Etkinlikler:
 Hafta içi 2 saat, hafta sonu 2 saat olacak şekilde haftada 4 
saat öğrenciler akademik kurslar, sosyal/kültürel/sportif etkinlikler 
programlanmıştır. Bu kurslarla; evinde ders çalışabilecek ortama 
sahip olmayan çocukların, düzenli ders çalışabilme alışkanlıklarının 
gelişmesi için ortam ve bilgi desteği sağlanması, okul ile bağlarının 
güçlendirilmesi amacıyla derslerin oyun ve etkinliklerle zenginleşti-
rilmesi ve eğlenceli hale getirilmesi, çocukların çalışarak geçirecek-
leri saatlerin belirli bir bölümünü okulda geçirmelerinin sağlanması 
amaçlanmıştır.
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Yaratıcı Drama Atölyesi:

 Drama Atölyesi çalışmaları ile uzman drama eğitmenleri çocuklar ile her ay iki kez okullarında bir araya gelmektedir.  İstanbul 
Drama Sanat Akademisi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle, çocukların empati kurma ve kendini toplum içerisinde ifade etme yete-
neklerini geliştirmesi; kendilerini, hayallerini ve hedeflerini daha iyi tanıyarak okul ile bağlarını güçlendirmesi amaçlanmaktadır.

 Drama Uygulamalı Aile İçi İletişim Seminerleri:

 Uzman Psikolojik Danışman Kadir Akbulut ve Yaratıcı Drama Eğitmeni Hasan Nami Güner ile gerçekleştirilen ve proje kapsamın-
daki çocukların velilerinin katıldığı seminerlerde,  velilerin çocukları ile sağlıklı ve doğru iletişim kurmalarının sağlanması, çocukların hakları 
hakkında bilgi paylaşımında bulunarak çocukların birey olduğunun ebeveynlere hatırlatılması amaçlanmaktadır. 2016-17 Eğitim Öğretim 
yılında seminerlere toplamda 293 veli katılmıştır. 

Proje Ölçme Değerlendirme:

 İşimiz Okumak temelini oluşturan ölçme değerlendirme metodolojisi ve yöntemleri akademisyenler ve konusunda uzman araş-
tırmacılar tarafından hazırlanıp uygulanmaktadır. 
Hazırlanan ölçme değerlendirme formları uluslararası alanda kabul görmüş ve öğrencilerin yaş ve algılarına uygun olarak hazırlanmak-
tadır. 
 
 Bu kapsamda öğrenci ve ailelerin demografik ve sosyoekonomik düzeyi bilgileri, bununla birlikte okul içinde uygulanan tüm 
çalışmaların haftalık takip ve değerlendirme raporları hazırlanarak başta projenin tüm paydaşları ile paylaşılmaktadır. 
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 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, 
Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği’nin 
birlikte yürüttüğü proje ile öğrencilerimi-
zin geleneksel ve modern akıl oyunları ile 
buluşturulması amaçlanmakta.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile Genç Öncüler 
Gençlik ve Spor Derneği arasında imzalanan “Gelenekten Geleceğe 
Akıl ve Zekâ Oyunlarımız” protokolü ile 2015-2016 Eğitim Öğretim 
yılında 5 ilçemizde 32 okulumuzda uygulanan proje; 2016-2017 
Eğitim Öğretim yılında protokol yenilenmesi ile 64 okulumuza 
ulaşmıştır. 2017- 2018 Eğitim Öğretim yılında da 64 okul ile birlikte 
proje devam etmektedir.

Planlama, Strateji Geliştirme ve Mantık Yürütme 

 Proje ile öğrencilerimizin geleneksel ve modern akıl 
oyunları ile buluşturulması amaçlanmakta. 5 ilçede 64 okulda 
öğrencilerimize geleneksel akıl ve zekâ oyunlarımızdan mangala 
ve dokuztaşın yanı sıra modern akıl zekâ oyunlarında Reverse ve 
Engel oyun setleri hediye edildi. Okul içi - okullar arası düzenlene-
cek turnuvalar aracılığıyla her oyun türünde ilk 4 okul ile temsilci 
öğrencileri çeşitli ödüllerle ödüllendirildi.

 Proje ile öncelikle okullarımızda geleneksel ve modern 
akıl-zekâ oyunlarını yaygınlaştırarak öğrencilerimizin ders içi ve 
ders dışı zamanları verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak 
amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerimizin oyunlarda planlama, strateji 
geliştirme, mantık yürütme gibi becerilerini geliştirerek ders ba-
şarılarına katkıda bulunmak, oyun oynayarak okullarda kaliteli 
zaman geçirmelerini ve disiplin sorunlarını bu sayede azaltmaya 
çalışmak, zamanla öğrencilerin kendi oyunlarını geliştirmelerini 
teşvik ederek üreticiliklerine katkı sunmak da projenin amaçları 
arasındadır.

Gelenekten Geleceğe Akıl ve Zekâ Oyunları
 Proje kapsamında okullara ücretsiz olarak ulaştırılan ve 
uygulanan oyun ile kazanımları aşağıdaki gibidir:

Mangala Oyunu
1. Strateji geliştirerek ileriye dönük hamleler planlama
2. Problem çözme becerisini geliştirmek
3. Görgü kuralları çerçevesinde centilmence müsabaka yapma
4. İletişim becerisini geliştirme ve sosyalleşme

Reversi Oyunu
1. Strateji Geliştirerek ileriye dönük hamleler planlama
2. Problem çözme becerisini geliştirmek
3. Sabretmeyi öğrenme
4. Akıl yürütme becerisini geliştirmek
5. Parçadan bütüne ulaşma

Engel Oyunu
1. Strateji Geliştirerek ileriye dönük hamleler planlama
2. Problem oluşturma ve problemi çözme becerisi geliştirme
3. İleriyi görebilme.
4. Mantık yürütme becerisi geliştirme

Dokuztaş Oyunu
1. Dikkat ve odaklanma becerisi
2. Ayrıntıları görme becerisi
3. Şekil ve boyut algısı
4. Sosyal zekâ seviyesinin gelişmesi
                    
Zekâ & Akıl Oyunları Kitabı
1. İşlem oyunları ile işlem becerisini geliştirme
2. Sözcük oyunları ile sözcük dağarcığını geliştirme, sözcük türet-

mek ve sözcüklerin anlamlarını tahmin etme.
3. Mekanik oyunlar ile 3 boyutlu düşünme, uzamsal zekâyı geliştir-

me.
4. Mantık oyunları ile Mantık yürütme ve problem çözme becerisini 

geliştirme
5. Akıl yürütme oyunları ile problemi çözme becerisi geliştirme
6. Strateji oyunları ile strateji geliştirme becerisi kazandırmak.
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 Geçen yıl “İcat Çıkartma Vakti” sloganıyla hayata geçiri-
len projenin bu yılki mottosu “Büyük İnsanlardan Büyük İcat Çıkar, 
Şimdi Sıra Sende” olarak belirlendi. Festivale Müdürlüğümüze bağlı 
resmî ve özel tüm eğitim kurumlarındaki 9.,10.,11. ve 12. sınıf öğ-
rencileri katılabilecek.

 28 Kasım 2017, Salı günü Avrupa yakasında 5. Bilim ve 
Fikir Festivali Tanıtım Kahvaltısı Taksim The Marmara Otel’de; 15 
Aralık 2017, Cuma günü Anadolu yakası tanıtım kahvaltısı Ataşehir 
Sheraton Otel de düzenlendi. Programa İlçe Millî Eğitim Müdürleri, 
ilgili okul müdürleri ve rehber öğretmenleri bu tanıtım toplantıla-
rına davet edildi.  Böylelikle Üsküdar Üniversitesi tarafından hazır-
lanan proje dokümanlarının Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan 
Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel tüm eğitim kurumlarına ulaş-
tırılması sağlandı.

 Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji ile Sağlık Bilimleri ol-
mak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek olan 5. Bilim ve Fikir 
Festivali tanıtım Toplantısına, İstanbul Milletvekili Halide İncekara, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Üsküdar Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan,  Üsküdar Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, Üsküdar Üniversitesi Dil 
ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı ve ÜSESKOM Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Konrot, Eski Millî Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Mü-
dürü ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, İlçe Millî Eğitim 
Müdürleri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

5. Bilim ve Fikir Festivali Tanıtım Toplantısı

 Toplantıda konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, beşincisini düzenleyecekleri Bilim ve Fikir Festi-
vali kapsamında şimdiye kadar öğrencilerden binin üzerinden proje 
geldiğini söyledi. Tarhan, düzenledikleri festivallerde ödül alan öğ-
rencilerin, neler yaptıkları konusunu ayrıca ele alıp “yetenek avcılı-
ğı” yapıp yapamadıklarını ortaya koymak için bilim ve fikir alanında 
başarılı olanları takip edeceklerini kaydetti.

Yeteneklerin Ortaya Çıkması

 Eğitimde eğlence ile disiplinin bir arada olmasının önem-
li olduğunu vurgulayan Tarhan; “Beyin temelli eğitimde, kişi en iyi 
nasıl öğrenir? Burada kişi severek çalışırsa öğreniyor. Severek 
çalışırsa beyindeki bilgiler kalıcılaşıyor. Severek çalışmazsa kuma 
yazılmış gibi, severek çalışmışsa taşa yazılmış gibi kalıcı oluyor. Bu-
nun için eğlenceli öğrenme gibi kavramsal bir temel üzerine baş-
lamıştık. Burada yeteneklerin ortaya çıkması da bu şekilde oluyor.” 
diye konuştu.

 Türkiye’deki ölçme ve değerlendirmenin eğitimi destek-
leyici nitelikte olması gerektiğini ve bunun için de sınav sisteminin 
iyi sorgulanmasının şart olduğunu hatırlatan Tarhan, sözlerini şöyle 
tamamladı:

 “Sınavlar, öğrencilerin önündeki fırsatı kaçırmaya yol aç-
mamalı. Bu nedenle de her eğitimcinin zihinsel altyapı eksikliğini 
gidermesi lazım. Özellikle de tüm öğretmen ve eğitim kurumlarının 
öğrenciye ihtimal iklimi oluşturması gerekiyor. Biz 16 bin öğrencisi 
olan bir üniversite olarak öğrencilerimizin önüne açmaya çalışıyoruz.”

 Üsküdar Üniversitesi ile İstanbul Millî Eğitim Mü-
dürlüğü’nün iş birliğiyle 2018’de yapılacak 5. Bilim ve Fi-
kir Festivali’nin protokol imza töreni ve tanıtım toplantı-
ları gerçekleştirildi.
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Bütünlüklü Bir Program

 Toplantıda konuşan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci ise, sözlerine şöyle başladı:

 “Bu yıl beşincisini düzenlemek üzere yola çıktığımız Bilim 
ve Fikir Festivali’nin; öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için güzel 
fırsatlara dönüşmesini, hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Bu-
gün burada vesilesiyle buluştuğumuz programın eğitim hayatımız 
üzerindeki tesirleri ve faydaları üzerine konuşmamı planlamıştım 
ama kıymetli rektörümüz çok önemli konulara değindi. Ben de 
öncelikle programa değinip, birkaç tespitle Hocamızın değindiği 
konuları desteklemek ve onlarla ilgili bazı açılımları ortaya koymak 
istiyorum. Öncelikle programımız Bilim ve Fikir Festivali’ne değine-
cek olursak; bu festival öğrencilerimizin arzu ettiğimiz şekilde, do-
ğal süreçlerle öğrenmeyi öğrenerek, yaparak yaşayarak veya daha 
başka hangi modern yaklaşımı söyleyecek olursak olalım hepsini 
bir arada toplayabildiğimiz bir program.”

Sorumluluk Almak Gerekiyor

 Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, Bilim ve Fikir Festivali’nde, 
tam da arzu ettikleri gibi, danışmanlarının öğrencilerine kılavuzluk 
yaparak onların ortaya bir problem koyma, bu problemi çözmek 
için bir çözüm yolu bulma ve bununla ilgili gerekli verileri toplayıp 
analiz ederek ortaya bir rapor koyma süreçlerini yaşadıklarını vur-
guladı.  İstanbul’da birçok projeyi hayata geçirdiklerini bunlardan bir 
kısmını üniversitelerle birlikte yaptıklarını hatırlatan Yelkenci, 

sözlerini şöyle tamamladı:

 “Özellikle İstanbul Üniversitesi’yle, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi’yle, Marmara Üniversitesi’yle yaptığımız, çok değerli çalışmalar 
var. O değerli çalışmalardan biri de Üsküdar Üniversitesi’yle yaptı-
ğımız Bilim ve Fikir Festivali. Ben ilk göreve başladığımda Bilim ve 
Fikir Festivali’nin üçüncüsünün finali yapılıyordu. Nevzat Hocamla 
konuştuğumuzda kendisinden bir şey talep etmiştim. Çocuklar su-
numlarla bunu ortaya koysunlar sadece ödül törenine çıkmasınlar 
çünkü o da, eğitimin önemli bir parçası. Sağ olsunlar bunu geçen 
sene çok güzel bir şekilde organize ettiler. Her yıl niteliği artarak de-
vam eden Bilim ve Fikir Festivali’ni mesai arkadaşlarımın dört elle 
sahiplenmesini, bu noktada öğretmenlerimize ve öğrencilerimize 
yardımcı olmalarını özellikle istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 
5. Bilim ve Fikir Festivali’nin bed-i besmelesini yaptığımız yani ilk 
adımını attığımız bugün itibariyle tekrar çalışmamızın hayırlı olma-
sını diliyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.”

 Konuşmaların ardından Tarhan ve Yelkenci iş birliği pro-
tokolünü imzaladı. Toplantı, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Muhsin Konuk’un, Bilim ve Fikir Festivali tanıtım sunu-
muyla sona erdi.
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 Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len toplantıya T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar 
ve İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, T3 Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kaçır, öğrenciler ve veliler katıldı.

 Toplantıda konuşan Mehmet Fatih Kaçır, vakfın ana hede-
finin ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 1001 teknoloji takımını 
kurmak olduğunu belirtti.

Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri

 Geçen aylarda teknoloji takımı kurmak için ilk çağrıya 
çıktıklarını anlatan Kaçır, bir öğrencinin eğitim hayatında somut 
bir proje üretmesinin, bu projesi ile ulusal ve uluslararası arenada 
yarışmasının ve başarıyı elde etmesinin bütün eğitim öğretim ha-
yatında çok kritik bir değer taşıyacağını söyledi.  Kaçır; “Bugünden 
itibaren geleceğin teknoloji yıldızları programında ‘Dene-Yap Tek-
noloji Atölyeleri’nde eğitim alacak bütün öğrencilerimizin eğitim 
süresinin ikinci fazında tematik takımlara dâhil olarak uluslararası 
yarışmalara katılmalarını sağlayacağız. Bütün yaş gruplarına dönük 
olarak bu çalışmayı sürdürüyor olacağız. Bu takımların yetişmeleri 
için  ‘Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri’nde onlara destek vereceğiz. De-
ne-Yap eğitim modelinde sürekli proje üreten, deney yapan gençler 
yetiştirmeye çalışacağız. Ezbere dayalı olmayan ve hayallerini sınır-
lamayan bir müfredat çalışması yaptık” şeklinde konuştu.

 İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise konuşma-
sının başında sene-i devriyesini yaşamakta olduğumuz 15 Temmuz 
ihanetinin ve bu ihanete karşı kazanılmış olan büyük zaferin bizi her 
zaman diri, güçlü, bir ve beraber tutması dileğinde bulunduğunu be-
lirtti.

Millî Teknoloji Hamlesinin İlk Öğrencileri

 Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortaya çıkmasını ve yapmış 
olduğu çalışmaları çok önemli bulduğunu vurgulayan Yelkenci sözleri-
ne şöyle devam etti: “Bir eğitimci ve eğitim bürokrasisinde yer alan bir 
yönetici olarak Türkiye’nin tam da ihtiyacı olan noktalardan birinin de bu 
eğitim programı olduğunu söylemek istiyorum. Sivil inisiyatif samimi 
bir yaklaşımla bu memlekete hizmet eden bir anlayışla ortaya çıkar ve 
güçlü olursa Türkiye’mizin geleceği de aydınlık olur.”

Feraset ve Öngörüyle Düşünmek

 Yelkenci, gönüllü bir hareket olarak ortaya çıkan Türkiye Tek-
noloji Takımı Vakfı’na eğitime kazandırmış olduğu bu soluk için teşek-
kür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

 “Bu çalışma Türkiye’nin gelecekte güçlü bir aktör olması açı-
sından teknolojinin çok önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ama bu tür 
çalışmaları büyük bir feraset ve öngörüyle düşünmemiz gerektiğinin 
altını çizmek istiyorum. Teknolojinin yanına sosyal bilimleri koymazsa-
nız, insanı koymazsanız ilerde teknolojinin nereye gidebileceğini, üret-
tiğiniz teknolojinin insanı ve insanlığı, toplumu nasıl etkileyebileceğini 
hesap etmezseniz insanlığa düşman üretirsiniz. Teknoloji ile beraber 
bu öngörüleri ortaya koyabilirseniz işte o zaman nükleer enerjiyi insan-
lığın faydasına kullanabilirsiniz. Ama bunu yapmazsanız, nükleer silahı 
insanlığı yok etmek üzere kullanabilirsiniz. Özellikle öğrencilerimizin 
bunu daima hatırlamasını istiyorum, yaptığınız çalışmalarda mutlaka 
yüreğinizi işin içine katmalı ve insanlığın faydasına olacak şekilde tek-
nolojiyi üretmelisiniz ve yönetmelisiniz.”

 Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın “Geleceğin 
Teknoloji Eğitimi” için İstanbul genelinde başlattığı seçme 
sınavlarında eğitime hak kazanan 430 öğrenci, T3 Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve İstanbul Millî 
Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile tanışma fırsatı yakaladı.
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Dışa Bağımlılıktan Kurtulmak

 Konuşmaların ardından Vakfın Mütevelli Heyet Başkanı 
Selçuk Bayraktar; yaptığı sunumda Türk havacılık tarihimizden, millî 
sistem ve teknolojilerin kritik öneminden, proje liderliğini yaptığı Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan 
Bayraktar İnsansız Hava Araçları’ndan bahsetti. 

 Bayraktar, insansız hava aracı ile savunma sanayiinde millî 
bir kazanıma dönüşen Bayraktar İnsansız Hava Araçları’nın Türkiye’nin 
çeşitli konularda paradigma değişikliklerine yardımcı olduğunu dile ge-
tirdi. Millî düşünce ile hayata geçirilen çalışmaların özgün olduğunun 
ve çok sayıda değer kazanımı sağladığının da altını çizen Bayraktar, 
böylelikle kopyacılıktan uzak ve dışa bağımlılıktan azade bir duruma 
erişildiğini vurguladı.

 Toplantının ardından Vakfın Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk 
Bayraktar ve İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci robotik alet 
tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim 
etti.
 
 Ayrıca Kültür Merkezinde yapımı tamamlanan ‘Dene-Yap 
Teknoloji Atölyesi’nin açılışı yapıldı. İl Millî Eğitim Müdürümüz Yelkenci, 
atölyeyi gezerek görevlilerden bilgi aldı. Eğitime hak kazanan 420 öğ-
renci 36 ay boyunca ‘Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim alacak.
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 İstanbul’da 36 Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) 
bulunmaktadır. RAM’larda kullanılan performans belirleme form-
ları öğrenci özelliklerini belirlemede kullanıldığı gibi uygun eğitim 
programını hazırlamakta da kullanılmaktadır. Bu formlarla özel 
eğitim hizmetlerinde önemli ölçüde bütünlük sağlanmıştır. Ancak 
yeterli araç gereç olmaması yapılan değerlendirmeyi zorlaştır-
maktadır. Çoğu zaman performansa ilişkin bilgi aileden alınmakta, 
bu da değerlendirmenin eksik, hatalı olmasına neden olmaktadır. 

 Geliştirilecek batarya ile değerlendirme nitelikli hale ge-
tirilerek uygulama süresinin kısaltılması ve en uygun yönlendirme 
hedeflenmektedir. İlimizde 1637 özel eğitim sınıfında görevli 3056 
öğretmenden 688’i alan mezunu iken 2368’i farklı alanlardan me-
zundur. Alan mezunu öğretmen sayısının yetersizliği alan dışından 
istihdamı zorunlu kılmaktadır. Alan dışı öğretmen planlama ve öğ-
retimde pek çok hata yapmaktadır. 

 Özel eğitim kriterlerine uygun materyalin sınıfta bulun-
ması önemli bir enerji ve zaman tasarrufu da sağlayarak eğitimin 
kalitesini artıracaktır. Bahsi geçen sorunlar dikkate alınarak Eylül 
2015 yılında Fatih’te 18 özel eğitim sınıfında ve Fatih RAM’da pilot 
bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Materyali kullanan öğretmenler 
materyalin eğitim öğretimi planlama, uygulama aşamalarında 
önemli bir açığı kapattığını, ailelerin oldukça memnun olduğunu 
ifade etmişlerdir. Ancak materyalin sınıf için geliştirilmeye ihtiyacı 
olduğu, RAM’da ise formları tamamen karşılamadığı, bedensel ve 
görme yetersizliği olan bireyler açısından eksiklikleri olduğu tespit 
edilmiştir. Bu proje ile ihtiyaçlar tespit edilip düzeltme ve uyarla-
malar yapılarak yaygınlaştırılacaktır.

Özel Eğitim Kriterlerine Uygun Materyalin Önemi 

 Özel gereksinimli bireylerin eğitsel değerlendirilmesi 
ve tanılanmasında iyileştirmeye yönelik, performans belirleme 
formuna uygun olarak geliştirilen Özel Eğitim Değerlendirme 
Bataryası (ÖDEB) Projesi 15.01.2017-15.01.2018 tarihlerini kap-
samakla birlikte ilk açılış toplantısı 22 Mayıs’ta Etiler Meslekî ve 
Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplantıya, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, İlçe Özel Eğitimden Sorumlu 

Şube Müdürleri RAM Müdürleri ve öğretmenler katılmıştır. ÖDEB 
Projesi özel eğitim sınıflarında özel gereksinimli bireyler için stan-
dart değerlendirme ve öğretim araçlarının geliştirilmesine yönelik 
bir çalışmadır. Ayrıca ÖDEB-Büyük Adım İstanbul Projesi kapsa-
mında proje ekibi proje iştirakçilerinden Yakın Doğu Üniversitesinin 
davetlisi olarak Nisan ayında Kıbrıs’a gitmiş ve ziyaret esnasında 
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü akademisyenleri ile 
fikir paylaşımında bulunularak projeye sunacakları katkılar ele 
alınmıştır.  

 Projenin paydaşları, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü,  Fa-
tih Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Beşiktaş Rehberlik ve Araştır-
ma Merkezi, Sarıyer Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yakın Doğu 
Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Mert Karahan 
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu’dur.

15 Ocakta kapanışı yapılan projede bu zamana kadar yapılan 
faaliyetler şöyledir;

1) Proje Ekibi, Ortak ve İştirakçilerinin Değerlendirme Toplantısı
a) Proje Çekirdek Ekibinin Oluşturulması
b) Proje Çekirdek Ekip Toplantısı

2) Satın Alma İş ve İşlemleri
a) Proje Ofisinin Kurulması
3) Materyal Geliştirmek İçin Çalışmaların Başlatılması

a) Materyalin RAM ve Özel Eğitim Sınıflarına Uygun Hale Getirilmesi
b) Kılavuz ve Yeni Performans Formlarının Hazırlanması
c) Formatör Eğitimi Anketi Hazırlanması
d) Aile Eğitimi Anketi Hazırlanması
e) Proje Değerlendirme Anketi Hazırlanması
f) Bataryaların Kurulacağı Okulların Belirlenmesi

4) Eğitimcilerin Tespiti ve Görev Dağılımlarının Yapılması
a) Eğitim Dersliklerinin Kurulması
b) Eğitimlerin Verilmesi
5) Bataryaların İlçelere Sevk Edilmesi
a) RAM ve Özel Eğitim Sınıflarının Denetlenmesi

6) Aile Eğitimlerinin Yapılması
7) Kapanış Toplantısı Düzenlenmesi

ÖDEB- Büyük Adım Projesi

 ÖDEB Projesi özel eğitim sınıfların-
da özel gereksinimli bireyler için standart 
değerlendirme ve öğretim araçlarının 
geliştirilmesine yönelik bir çalışmadır.



İstanbul AR-GE
B lteni

50

Projenin Hedef Kitlesi

•  İstanbul ilindeki 37 Rehberlik ve Araştırma Merkezinden 
birer özel eğitim öğretmeni ve formatör olarak yetiştiri-
len bu öğretmenlerin eğitim vereceği diğer RAM personeli. 

•  İstanbul ilinin tüm ilçelerinden özel eğitim sınıflarında görevli 
birer özel eğitim öğretmeni ve formatör olarak yetiştirilen bu 
öğretmenlerin eğitim vereceği diğer özel eğitim öğretmenleri. 

•  Özel Eğitim Sınıflarında eğitim alan çocukların aileleri.

Projenin Amacı

 36 RAM’da toplam 105 özel eğitim öğretmeni vardır. Bu 
sayı RAM’larda çalışması gereken normun çok altındadır. Bu ne-
denle değerlendirmeler rehber öğretmenler tarafından yapılmak-
tadır. Bu da değerlendirmelerin özel eğitim kıstaslarına uygunlu-
ğunu sınırlamaktadır. Hazırlanacak materyalle kişisel ve meslekî 
farklılıklara dayalı hataları en aza indirmek amaçlanmaktadır. Ba-
tarya ile değerlendirmenin en önemli kıstası olan ölçüt kıstasının 
bir standarda kavuşturulması sağlanacaktır. RAM’larda bedensel 
yetersizliği olan bireyleri değerlendirecek fizik tedavi uzmanı is-
tihdam edilmemekte ve uygun materyal-ortam bulunmamakta-
dır. ÖDEB-RAM, bedensel yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçlarını 

tespiti kolaylaştıracak araç-gereci içerecektir. Görme yetersizliği 
olan bireylerin; kabartma eğitim araçlarını, abaküsleri ve baston-
ları ne düzeyde kullandıkları değerlendirilirken araç-gereç eksik-
liği ve/veya kullanmayı bilen öğretmenin olmayışı süreci zorlaş-
tırmaktadır. Bu projeyle, görme yetersizliği olan bireylerin eğitim 
araç-gereçleri temin edilirken, kullanımı ile ilgili bilgiler verilecektir. 
RAM’larda değerlendirme materyali hazırlamak için ekstra öde-
nekler ayrılmamaktadır. Bu proje ile hazır materyaller sunularak 
önemli bir maddi destek sağlanacaktır. Sınıf içinde hazır materyal 
öğretim öncesi ve öğretim aşamalarını hızlandırıp öğretmenin bir 
öğretim etkinliğinden diğerine geçişini hızlandıracaktır. Etkinlik 
geçişlerindeki süre uzadığında öğrencilerde davranış problemleri 
ortaya çıkmaktadır. ÖDEB- Sınıf ile ortaya çıkan bu tür olumsuz-
lukların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. ÖDEB-Sınıf içeri-
sindeki beceri öğretimi materyallerinin ev programı olarak aileye 
verilmesi, ailenin de sürece aktif ve etkin katılmasını sağlayacaktır. 
İlimizde özel eğitim sınıflarındaki 11.671 öğrenciden 1068 inin oku-
la devam etmediği bilinmektedir. Yukarıda bahsedilen olası olumlu 
değişikliklerle okula devamın artırılması hedeflenmektedir. Bu bil-
giler doğrultusunda projenin genel ve özel amaçlarını şöyle ifade 
edebiliriz;

 Projemizin genel amacı, İstanbul’da Rehberlik Araştırma 
Merkezi (RAM) ve Özel Eğitim Sınıflarında özel gereksinimli bireyler 
için standart değerlendirme ve öğretim araçlarının geliştirilmesidir. 
(Özel Eğitim Değerlendirme Bataryası [ ÖDEB-RAM, ÖDEB-Sınıf])
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Projenin Rehberlik Araştırma Merkezleri açısından özel 
amaçları şunlardır:

• Rehberlik Araştırma Merkezlerinde özel gereksinimli bireyle-
rin eğitsel değerlendirmesi ve tanılamasında standardizasyonu 
sağlamak.

• RAM’da değerlendirme materyali eksikliğini gidermek.
• Uygulayıcıların kişisel özelliklerinin değerlendirmeyi etkilemeye-

ceği en objektif ortamı yaratmak.
• Uygulayıcı personelin meslekî becerilerini geliştirmek.
• RAM’larda kullanılan Performans Belirleme Formuna uygun bir 

batarya ÖDEB geliştirmek.
• RAM’a başvuran bireyin gereksinimlerini en doğru şekilde sap-

tayarak bu doğrultuda en uygun eğitim ortamına yönlendirmek.
• RAM’larda yapılan kapsamlı değerlendirmenin süresini kısalt-

mak.
• RAM’larda yapılan değerlendirme sonucunda alınan kararlara 

ailenin güvenle yaklaşmasını sağlamak.
• RAM’larda bedensel yetersizliği olan ve görme yetersizliği olan 

bireylerin en uygun şekilde değerlendirilmelerini kolaylaştırmak.

Projenin Özel Eğitim Sınıfları açısından özel amaçları 
şunlardır:

• Özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenlerin bilgi ve becerilerini 
geliştirmek.

• Öğretimin planlanmasını kolaylaştırmak.
• Öğretim sunumlarını daha nitelikli hale dönüştürmek.
• Eğitimde; yapılandırılmış bir model olarak yöntem ve tekniklerde 

belli bir standart oluşturmak.
• Öğretmenlerin evde uygulanacak programlar hazırlamasını ko-

laylaştırarak aile ile iş birliği içerisinde çalışmasını sağlamak.
• Anne-babaların çocuklarının eğitim sürecine aktif ve etkin katılı-

mını sağlayarak eğitimde bütünlük oluşturmak.
• Anne-babaların çocuklarının bulunduğu eğitim ortamlarına gü-

ven duyarak iş birliğine açık olmalarını sağlamak.
• Örnek özel eğitim sınıfları oluşturarak özel eğitim sınıflarını yay-

gınlaştırmak.
• Öğretmenlerin meslekî doyumlarını arttırmak
• Öğrenmede kavram kargaşasını engelleyerek bilginin edinimini 

kolaylaştırmak.
• Öğrencinin motivasyonunu yükselterek okula devamını arttır-

mak.

Projenin Somut Çıktıları

• İstanbul Fatih Rehberlik ve Araştırma Merkezine 1 adet proje 
ofisi kurulacaktır. RAM’larda kullanılmak üzere ÖDEB-RAM Ba-
taryası hazırlanacak.

• Özel Eğitim Sınıflarında kullanılmak üzere ÖDEB-Sınıf Bataryası 
hazırlanacak.

• Formatör eğitimlerinin yapılacağı ortama 1 adet ÖDEB-RAM, 1 
adet ÖDEB-sınıf bataryası kurulacaktır. 80 kişi formatör olarak 
yetiştirilecek.

• RAM’larda çalışan 432 personele eğitim verilecek.
• Tüm ilçelerdeki 40 özel eğitim öğretmenine eğitim verilecektir. 

ÖDEB Bataryalarının kullanılması için 2 adet kılavuz hazırlana-
caktır. Beceri eğitimi ile ilgili aile eğitim programı hazırlanacak.

• Formatör eğitimlerinde kullanılmak üzere örnek uygulama vi-
deosu çekilecek.

• İstanbul’da 39 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, ortak ve iştirakçilerin 
katılacağı 2 adet açılış ve kapanış toplantısı tertip edilecek.

• Bataryaların geliştirilmesi sürecinde iştirakçilerimizden Yakın 
Doğu Üniversitesi akademisyenleri ile 4 toplantı yapılacak.

• Formatör eğitimlerinde kullanılacak değerlendirme anketi ha-
zırlanacak.

• İlçelerde yapılan aile eğitimlerinin değerlendirilmesi için aile an-
keti hazırlanacak.

• Bataryaları kullanan RAM personeli ve özel eğitim sınıfı öğret-
menleri için batarya değerlendirme anketi hazırlanarak uygula-
nacak.

• Katılımcılara eğitim sonunda katılım belgeleri verilecek.
• Afiş, broşür, web sitesi, bloknot, kalem, eğitim not çantası da 

projenin diğer somut çıktılarındandır.
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 Elli kişiden oluşan Bosna-Hersekli Türkçe öğretmenleri 
ve Türkoloji öğrencileri, Millî Eğitim Bakanlığımız ve Bosna-Hersek 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan eğitim iş birliği pro-
tokolü çerçevesinde Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Türkçe 
öğretim metotları seminerleri için İstanbul’a geldi.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği semi-
nerlerin ilk gününde Bosna-Hersekli Türkçe öğretmenleri ve Tür-
koloji öğrencileriyle İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelken-
ci bir araya geldi.

İstanbul Konuşur

 Dünyadaki Müslümanların, İstanbul’u bir İslâm beldesi 
olması sebebiyle çok sevdiğini ama şehrin sadece Müslümanların 
değil herkesin gıptayla baktığı bir yer olduğunu vurgulayan İl Millî 
Eğitim Müdürü Yelkenci sözlerine şöyle devam etti:

 “Benim için Bosna-Hersek’in anlamıyla İspanya Endü-
lüs’ün anlamı aynı. Endülüs’te de İspanyol Müslüman kardeşle-
rimiz var. Endülüs’e ilk gittiğimde çok etkilenmiştim. Bir neyzen 
İspanyol ile tanıştık. İspanya’da sonradan Müslüman olmuş bir 
gitarist, daha sonra neyle tanışıyor.  Önce Faslı birinden ardından 
da Konya’da ney üflemeyi öğreniyor.  O sıralar yeni bir albümü piya-
saya çıkmak üzereydi. Albümün ismi Granada’dan İstanbul’a. Onlar 
da İstanbul’a gelmeyi hayal ediyorlar. Dolayısıyla İstanbul böylesine 
önemli bir yer; tarihi dokusuyla, coğrafyasıyla, yaşadıklarıyla, taşı-
dıklarıyla. Ama elbette ki İstanbul sadece Türkiyeli Müslümanların 
değil Boşnakların da memleketi.  Türkiye genelinde 5 milyon ci-
varında Boşnak var ama zannediyorum bunların 3-4 milyonu İs-
tanbul’dadır. Ebette ki sizin de memleketiniz, sizin de şehriniz. Zira 
İstanbul’un şekillenmesine, mimarisine tesir eden birçok mimar 
var. Ayrıca devlet yönetiminde söz sahibi olan Balkan kökenli özel-
likle de Bosna-Hersekli vezirler ve sadrazamlar var. İnşallah bugün 
İstanbul’la tanışma, muhabbet edebilme fırsatı bulabilmişsinizdir. 
Çünkü İstanbul konuşur, size anlatacağı çok şey vardır eğer o dili 
yakalayabilmişseniz.”

Tercihim Türkçe Projesi

 Tercihim Türkçe Projesi kapsamın-
da, Türkçe öğretim metotları seminerleri 
için İstanbul’a gelen Bosna-Hersekli Türk-
çe öğretmenleri ile Türkoloji öğrencileri 
İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk 
Yelkenci’yi ziyaret etti.

Projemizin Büyüme ve Gelişme Kapasitesi Çok Yüksek

 Tercihim Türkçe Projesi kapsamında yapılan çalışmalar-
dan dolayı Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür eden Yelkenci sözle-
rini şöyle tamamladı:
  
 “Protokolümüzü yeniledik, Boşnakçayı da Türkiye’de seç-
meli ders haline getirdik. Çalışmamızı Boşnakların yoğun olarak 
yaşadığı Pendik, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa gibi yerlerde dü-
şündük ama Küçükçekmece’de de bir derslik oluşmuş, seçilmiş. 
Ummadığımız ilçelerde de seçiliyor. Doğrusu bu çok önemli.  Bos-
na-Hersek’e geldiğimizde oradaki toplantıda şunu söylemiştim: 
Projemiz öyle bir zemine oturuyor ki büyüme ve gelişme kapasite-
si çok yüksek. Bunun zeminine şeklini veren, en önemli şey bu iki 
halk arasındaki kardeşlik ve dostluktur.”

 Konuşmanın sonunda Bosna-Hersekli Türkçe öğret-
menleri ve Türkoloji öğrencileri, söz alarak İl Millî Eğitim Müdürü 
Yelkenci’ye desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Ardından karşı-
lıklı hediye takdiminde bulunuldu.
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Tercihim Türkçe Kardeş Okul Müdürleri Toplantısı

 Toplantıya, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yel-
kenci ve Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Müdürü Mehmet Akif 
Yaman, Tercihim Türkçe koordinatörü Adnan Kartic ve İstanbul’daki 
okul müdürleri katıldı. Toplantıda 2017 yılının faaliyetleri değerlen-
dirilirken 2018 yılında yapılacak faaliyetler planlandı.  

 Bosna-Hersek Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan 
üçlü protokol kapsamında Bosna’da 8250 öğrenci Türkçe öğretimi 
görüyor. Tercihim Türkçe Projesi kapsamında 150 okul İstanbul’da-
ki okullarla kardeş yapıldı.

Proje Başarıyla Devam Ediyor

 Bosna-Hersek’te Türkçe’yi ikinci yabancı dil olarak seçen 
öğrenci sayısı geçen sene 7250 idi.  Bu yıl Bosna-Hersek’te Türk-
çe’yi ikinci yabancı dil olarak seçen öğrenci sayısı 8250.  Bir sene-
deki 1000 kişilik artışın önemli olduğunu vurgulayan İstanbul Millî 
Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci sözlerine şöyle başladı:

 “Benim için sürpriz oldu çünkü arkadaşlar bahsetme-
mişti bu sayıdan. Şimdi 8250 istikrarlı bir şekilde artıyoruz. Bu çok 
güzel… Bakanlığımız, Bosna-Hersek Eğitim Bakanlığı ve Yunus 
Emre Enstitüsü arasında yapılan üçlü protokole dayanarak bugün-
lere kadar bu proje geldi. Kardeş okul sayımız 150 oldu. Şahsen bu 
programı başlatan ve bugün de destekleyen Sayın Bakanımız Nabi 
Avcı’ya ve desteklerini devam ettiren Millî Eğitim Bakanımız Sayın 
İsmet Yılmaz’a, Bosna-Hersek Eğitim Bakanı Elvira Dilborovic’e 
hususen Yunus Emre Enstitü Başkanına ve Sarayova Yunus Emre 
Enstitü Müdürü Akif hocamıza, şu anda oradaki ekipte bulunma-
yan ve bu projedeki çok büyük emekleri olan Mustafa Yıldız ile eski 
Müdür Yardımcısı Ümit Avcı kardeşlerime, Adnan kardeşime her 
seferinde burada doğru bir kılavuz, sağlam bir rehber olarak mesai 
arkadaşlarım başta Nezir Eryarsoy olmak üzere onun ekibine, siz 
değerli okul müdürlerime ve Bosna-Hersek’teki okul müdürlerine 
canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden hepsinden an-
dıklarımızdan razı olsun.”

Kader Birliği

 Meseleye bir tarihçi olarak baktığında, projenin dostlar 
alışverişte görsün türünde bir faaliyet olmadığını vurgulayan Millî 
Eğitim Müdürü Yelkenci;  “Bosna-Hersek’in bizim için ne anlam ifa-
de ettiğini Aliya İzzetbegoviç rahmetlinin Bosna-Hersek’i Türkiye’ye 
emanet etmesi üzerinden okuyabiliriz. Bu önemli bir gösterge, çok 
büyük bir emanet ama bir de vefa tarafı var. Yüz yıllarca Osmanlı 
Devleti olarak Bosna’da bulunmuşuz, kader birliği yapmışız Boşnak 
kardeşlerimizle. Onlarla aynı kaderi paylaşmışız, biz Bosna-Hersek 
topraklarını mecburiyetten de olsa Avusturya-Macaristan’a terk 
ettiğimizde Boşnak kardeşlerimiz bize karşı herhangi bir olumsuz 
tavır geliştirmediler biliyor musunuz bunu? Göçebilenler Türkiye’ye 
göç ettiler ama göç edemeyenler şunu demediler: Yazıklar olsun 
Osmanlıya bizi burada bıraktı demediler.” dedi. 

Boşnak Kardeşlerimize Hiçbir Yük Yüklemeyeceğiz

 Bosna- Herseklilerin günden bugüne kadar bu manevi 
bağı kopartmadan getirdiğini, bunun da bize ayrı bir mesuliyet yük-
lediğini belirten Yelkenci sözlerine şöyle devam etti:

 “Dolayısıyla meseleye bu açıdan baktığımızda ve Bos-
na-Hersek Devleti Dayton Antlaşması neticesinde çok sıkıntılı bir 
coğrafi haritaya mecbur edildi. Buna bağlı olarak etrafının ekono-
mik olarak da sarılmış olmasından dolayı ekonomisinin büyüte-
meyişinden ötürü meseleye şöyle bakacağız: Bütün yükler bütün 
sorumluluklar bize bütün istifadeler Bosna Hersek’e ve Boşnak 
kardeşlerimize. Bu meseleye bu şekilde bakmak durumundayız. 
Oraya gittiğimizde de Boşnak kardeşlerimize hiçbir yük yükleme-
yeceğiz. İstanbul koca bir devlet bu proje böyle yürütülmese bir 
anlamı yok, onun için latifeyle de olsa buradaki Okul Müdürlüğü 
müessesi daha demokratik dedi. Akif Müdürüm burada da okul 
müdürlerimiz sistemin merkezinde yer alırlar tabi. Onlar başarılı 
olduğu müddetçe bizim eğitim sistemimiz de başarılıdır. Belirleyici 
olma noktasında elbette inisiyatif almalarını özellikle istiyoruz. Bu 
konuya böyle bakılmasını sizden rica ediyorum.”

 Tercihim Türkçe Projesi Kap-
samında Türkiye’deki Kardeş Okul 
Müdürleri toplantısı İstanbul Millî 
Eğitim Müdürlüğü’nde yapıldı.
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 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıldönümünde Kadı-
köy Kaymakamlığının düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına Kadıköy’deki öğrencilerle beraber Bosna-Hersek 
Musa Cazim Catic Olovo Lisesi de katıldı.

Tariflere Sığmayacak Kadar Büyük Dostluk

 Bosna-Hersek Musa Cazim Catic Olovo Lisesi, İstanbul 
gezisi kapsamında İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yel-
kenci’yi ziyaret etti.

 Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Boşnaklar ve Türkiye Cum-
huriyeti, Türk milleti arasındaki sevgi, bağ ve yakınlığın hepimizin 
bildiği tariflere sığmayacak kadar büyük olduğunu vurgulayan İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci; “Bu dostluk ve 
yakınlık çerçevesinde Bosna-Hersek Eğitim Bakanlığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı arasındaki protokole dayanarak 
yürütmüş olduğumuz büyük faaliyetin bir parçası olarak bugün sizi 
burada ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğumu özellikle 
söylemek isterim.” dedi

İki Tuzla Bir Araya Gelmiş Oldu

 İmzalanan protokol çerçevesinde İstanbul’da Bos-
na-Hersek’ten 141 okulla kardeş okulumuz olduğunu belirten İl 
Millî Eğitim Müdürü Yelkenci sözlerine şöyle tamamladı:

 “Kardeş okullardan ikisi Erenköy Anadolu Lisesiyle Musa 
Cazim Catic Lisesi. Yine projenin bir parçası olan Tercihim Türk-
çe Projesi kapsamında da Bosna’da 7500 öğrenci ikinci dil olarak 

Bosna-Hersek’ten Anlamlı Ziyaret

Türkçe’yi seçmiş ve öğrenmekte. Tercihim Türkçe Projesi’ne kar-
şılık olarak da bu yıl Türkiye’de Boşnakça’yı seçmeli ders olarak 
okullarımıza koyduk. İstanbul’daki okullarda Boşnakça öğretilmeye 
başlandı. Biliyorsunuz İstanbul’da Tuzla diye bir ilçemiz var. Tuzla il-
çemizle Saraybosna’daki Tuzla şehrimiz yine bir iş birliği protokolü 
imzalayarak bu proje kapsamında yeni bir çalışma başlattılar. İki 
Tuzla bir araya gelmiş oldu.”

 Erenköy Anadolu Lisesi’nin kardeş okulu Bosna-Hersek Musa Cazim Catic 
Olovo Lisesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ülkemize geldi.
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 Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı- Eğitim ve 
Bilim Bakanı Engel Fattahov ve beraberindeki heyet, olası iş birliği 
imkânlarını görüşmek ve geliştirmek amacıyla İl Millî Eğitim Mü-
dürü Ömer Faruk Yelkenci ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarıyla 
bir araya geldi.

 Toplantıya Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı- 
Eğitim ve Bilim Bakanı Fattahov ve İl Millî Eğitim Müdürü Yelkenci 
karşılıklı olarak heyetlerini tanıtarak başladı. Toplantıda Tataristan 
Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı- Eğitim ve Bilim Bakanı Fat-
tahov ülkesindeki ekonomik, sosyal ve eğitim alanında yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verirken, İl Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, 
İstanbul’da eğitim konusunda yapılan çalışmalar ve eğitim siste-
mimiz hakkında bilgi verdi.

 Toplantının sonunda Tataristan Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısı- Eğitim ve Bilim Bakanı Engel Fattahov ve İstanbul Millî 
Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci karşılıklı iyi dileklerde buluna-
rak, hediye takdim ettiler.

Tataristan’dan Müdürlüğümüze Ziyaret 

 Tataristan Cumhuriyeti Başba-
kan Yardımcısı- Eğitim ve Bilim Bakanı 
Engel Fattahov, Tataristan bilim insan-
larından oluşan bir heyet eşliğinde İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Fa-
ruk Yelkenci’yi ziyaret etti.
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 Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet 
Hamdi Usta, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed 
Ağırbaş ve öğretmenler katıldı.

 İstanbul Valisi Vasip Şahin İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ve Gençlik Meclisi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle 
Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği “İstan-
bul’a Hoş Geldin Öğretmenim” programında öğretmenlere hitap 
etti. İstanbul’da görevlerinin ilk yılına başlayan öğretmenlerin bir 
araya geldiği etkinliğin gelenekselleştiğini belirten Şahin, emeği 
geçenlere teşekkürlerini sundu. 

Medeniyetimizin Öğretmene Verdiği Kıymet

 Vali Şahin, gelinen noktanın öğretmenlerin eseri olduğu-
nu dile getirerek; “Bunun ötesinde öğretmenlik bizim kültürümüz-
de kutsal bir meslek. Başka hiçbir medeniyette bir harf öğretenin 
kölesi olmak yoktur. Bu da medeniyetimizin ve inancımızın öğret-
mene vermiş olduğu değer ve itibardır.” diye konuştu.

İstanbul’a Hoş Geldin Öğretmenim

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
Gençlik Meclisi 24 Kasım Öğretmenler 
Günü vesilesiyle Yenikapı Avrasya Göste-
ri ve Sanat Merkezi’nde  “İstanbul’a Hoş 
Geldin Öğretmenim” adıyla bir program 
düzenledi.

 Peygamberlerin tebliğ görevlerinin yanı sıra birer öğret-
men olduklarına vurgu yapan Şahin, şöyle devam etti:

 “Öğretmenlik meşakkatli bir meslek olmasının yanı sıra 
aynı zamanda sanattır. Gergef gergef insanı ve insanlığı işler. Öğ-
retmenlerimize ne kadar saygı göstersek azdır. Hamdolsun bizim 
toplumumuz kıymet biliyor. Bugün bu kadirşinaslığı göstermek 
adına siz değerli öğretmenlerimizle bir araya geldik. Bu sembolik 
ama çok önemli ve anlamlı bir davranış… Bunu inşallah nesiller 
boyunca bütün kurumlarımız devam ettirir.”

İstanbul: Hem Âlim Hem de Muallim

 Şahin, İstanbul’da bulunmanın ve yaşamanın önemli bir 
imtiyaz olduğunu aktararak, dünyanın en güzel şehirlerinden birin-
de yaşadıklarını söyledi.

 İstanbul’un hem âlim hem de muallim olduğuna dikkati 
çeken Şahin, İstanbul’un insana doğumundan ölümüne kadar hep 
bir şeyler verdiğini kaydetti.

 Vali Vasip Şahin, İstanbul’un her köşesinde bir bilginin 
gizli olduğunu ifade ederek, öğretmenlere görev yaptıkları sürede 
İstanbul’dan maksimum derecede faydalanmaları tavsiyesinde bu-
lundu.

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da 
İstanbul’un her dönem ilgi odağı olduğunu ve her gelenin kentten 
ayrılmak istemediğini söyledi. Kentin cazibesinin sürekli arttığı-
na dikkati çeken Uysal; “Her şeye rağmen İstanbul güzel. Burada 
yaşadıkça İstanbul’u daha da seveceksiniz. Gerçekten burada, bu 
koşuşturmada bakacaksınız ki bir insan burada aradığı her şeyi 
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bulabiliyor. Kendisine dost arayan dost, iyi öğrenci arayan, iyi meş-
guliyet arayan burada bulur. Bu manada İstanbul, burada kaldıkça 
insanı kendine bağlayan bir şehir. İnşallah siz de İstanbul’da uzun 
soluklu kalanlardan olursunuz.” ifadelerini kullandı.

Şehri ve İnsanı İmar Etmek

 İnsanların hayatlarını en çok etkileyenlerin öğretmenler 
olduğunu vurgulayan Uysal, şu değerlendirmelerde bulundu:

 “Sizleri de belki öğretmenleriniz etkiledi ve öğretmen 
oldunuz. İnsanları ailesinden, akrabalarından daha fazla öğret-
menleri etkiler. Gerçekten kutsal bir görev yapıyorsunuz. Sizlere 
çocuklarımızı ve nesillerimizi rahat rahat emanet ediyoruz. İnşallah 
iyi bir nesil yetişir ve İstanbul daha da güzelleşir. Biz belediyeciler-
le öğretmenlerin ortak bir yönü var. Biz belediyeciler, şehri imar 
eder, kalkındırır, caddeyi, sokağı ve parkları güzelleştirir, kısacası 
bir şehrin mimari dokusuna etki eder, onu güzelleştirmeye, insan-
lığın daha rahat kullanabileceği hale getirmeye çalışırız. Siz öğret-
menler şehirde yaşayanlara emek verir, onları imar edersiniz. İkisi 
buluştuğu zaman güzel ve iyi bir netice çıkar.”

 24 Kasım vesilesiyle herkesin öğretmenliğini kutlayan 
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci; “Öncelikle bü-
tün öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. 
Bugün burada ev sahipliğiyle öğretmenleri düşünen bu nazik da-
vetiyle öğretmenlik mesleğinin müstesna yerini tebarüz ettiren 
başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Gençlik Meclisi 
Başkanımıza ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her 
zaman, her vesileyle, her programda ve eğitimin her sürecinde ya-
nımızda duran, arkamızda duran Sayın Valimize de huzurlarınızda 
teşekkürü bugün vesilesiyle bir borç biliyorum.” dedi.

Yeryüzünün Öğretmeni Olabilmek İçin

 Öğretmenlik dünyanın en kadim mesleklerinden, en kut-
sal mesleklerinden biridir diyen Yelkenci, şöyle konuştu:

 “Belki de medeniyet tarihiyle öğretmenliğin tarihi eş za-
manlıdır desek yanılmış olmayız. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç’in o 
güzel tabiriyle söyleyecek olursak; ‘Yeryüzünün öğretmeni olabil-
mek için, gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir.’ Bu da bize öğret-
menlik mesleğinin ne kadar kutsal ve ne kadar kadim bir mes-
lek olduğunu göstermektedir. Meslekte 25. yılını tamamlamış bir 
meslek büyüğünüz olarak sizlere özellikle ve önemle şunu tavsiye 
ederim: Biz öğretmenlerin mesleği öğrencilere şekil vermek değil, 
onları inşa etmek değil; onların kendilerine doğru şekil vermesine, 
öncelikle kendilerinin arifi olup, kendilerini doğru inşa etmelerine 
yardımcı olmaktır.”

 Öğretmenlik mesleğinin çocuklarımıza, öğrencilerimize 
mücerret kılavuzluk yapmak demek olduğunu vurgulayan Yelken-
ci; “Öyleyse bize düşen onların önünü açmak, onların istikametini 
doğrultmak ve onlara yardımcı olmak bizim birinci görevimizdir.” 
şeklinde konuştu.

 Yelkenci; “Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bu programı 
düzenleyen ve bizleri davet eden İstanbul Büyükşehir Belediyemize 
teşekkürlerimi iletiyorum. Bu gün münasebetiyle öğretmenler gü-
nünüzü kutluyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed 
Ağırbaş’ın da öğretmenlere hitap ettiği yemekli etkinlikte İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Türk Sanat Müziği eserleri 
seslendirdi.
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 Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım 
Hanımefendi, öğretmenler ile Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde 
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir 
araya geldi. Yemeğe, Başbakan Yıldırım’ın öğretmenlerinden Nur-
ten Uygur, Rauf Sümbül, Mehmet Özdil, Yılmaz Er katıldı.

 Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eşi 
Semiha Yıldırım ile birlikte öğretmenler için verdiği yemekteki ko-
nuşmasında, İstanbul’da 32 bin 614 yeni derslik yapıldığını, derslik 
başına düşen öğrenci sayısının da ilköğretimde 56’dan 32’ye, orta 
öğretimde 34’ten 25’e indirdiklerini söyledi.

Eğitim Alanındaki Gelişmeler

 İstanbul’da daha yapacak işleri olduğunu dile getiren Yıl-
dırım, şöyle devam etti:

 “2002 yılı öncesi resmi ve özel okul sayısı İstanbul’da 
toplam 2 bin 561’di. Bugün İstanbul’da 6 bin 780 okulumuz var. 
Bunların bir kısmı resmi okullar, bin 779’dan 3 bin 426’ya yükseldi. 
Öğretmen sayımız 2002’de İstanbul’da 66 bin civarındayken bugün 
158 bin öğretmenimiz görev yapıyor. Bu öğretmenlerimiz, İstan-
bul’da resmi ve özel okullarda yaklaşık 3 milyon 50 bin öğrencimizi 
yarınlara hazırlıyor. Net okullaşma oranımız ilköğretimde yüzde 97, 
orta öğretimde yüzde 86’ya ulaşmış durumda.”

 Yıldırım, İstanbul’daki okullarda Fatih Projesi kapsamında 
170 bin tablet bilgisayar, 48 bin 500 etkileşimli tahta, 2 bin 735 çok 

Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü

fonksiyonlu yazıcıyı öğretmenlerin kullanımına verdiklerini, 455 
milyon ders kitabını ücretsiz olarak dağıttıklarını anlattı.

Öğretmenler ve Geleceğin İnşası

 Öğretmenlere seslenen Yıldırım; “Bizler, eğitime olan ya-
tırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunun farkındayız. 
Biliyoruz ki, çocuklarımız her yönüyle gelişmiş, okuyan, düşünen, 
sorgulayan, uygulayan ve sonuçlandıran öz güveni yüksek birey-
ler olarak yetişmeli ve bunun sağlanmasında da en büyük pay siz 
öğretmenlerimizin. Ne kadar okul, ne kadar derslik yaparsak yapa-
lım, en son teknolojilerle de sınıflarımızı donatalım eğer öğretmen-
lerimiz olmazsa bunlar hiçbir işe yaramaz.” ifadelerini kullandı.
Yıldırım; “İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. İnsanı yaşat ki devlet ya-
şasın.” anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, öğretmenlerin ge-
leceğin inşa edilmesinde çok büyük görev yaptığını kaydetti.

 Öğretmenlerin bugüne kadar tahtaya yazdığı her harf, 
deftere düştüğü her notun, Türkiye’nin geleceğine bir değer kattığı-
nı vurgulayan Yıldırım, sınıflarda ve okullarda yankılanan her sesin, 
yarınlarda yankı bulmaya devam ettiğini söyledi.

 Yıldırım, karatahtaya yazılanları okumuş, öğrendiklerini 
bir bir deftere yazmış küçük bir öğrenciyken öğrendiklerinin, aldığı 
sorumluluklar, yürüttüğü görevlerde en değerli hazinesi olduğunu-
nun altını çizdi.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Sayın Başbakanımız Binali 
Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde 
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
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Her Çocuk Bir Evrendir

 Başbakan Binali Yıldırım, eğitimde çağı yakalayamamış 
milletlerin gelişemeyeceğini, geleceğin dünyasındaki yarışta geri-
de kalacağını dile getirerek, şöyle konuştu:
“İşte bu yüzden, ülkemizin yarınları ve gelecek nesillerimiz adına 
umut bağladığımız asıl güç öğretmenlerimizdir, sizlersiniz. Biliyo-
rum ki, çocuklarımıza tarihimizi, millî değerlerimizi, kültürümüzü 
öğretmek konusunda titizleniyorsunuz. Çocuklarımız eleştirel 
düşünme, karşılaştıkları gelişmeleri çok yönlü olarak değerlen-
direbilme becerisini, sizin verdiğiniz eğitimle kazanıyor. Her farklı 
düşüncenin, bize zenginlik kattığını sizin telkinlerinizle idrak edi-
yorlar. Sizlerin toleranslı, müsamahalı tavrı ve örnek davranışınız, 
çocuklarımızın gelecek davranışlarına da yaşam tarzlarına da bü-
yük oranda etki ediyor. 

 Çocuklarımız sizin rehberliğinizde hem evrensel olanı 
hem de yerel olanı birlikte öğreniyor. Her evlat birdir, biriciktir. Her 
çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir evrendir. Çocuklarımızın ilgi ve ye-
teneklerinin keşfedilmesinde en büyük görev sizlere düşüyor. Baş 
aktör daima siz öğretmenlersiniz. Çocuklarımızın hayatında önemli 
rolleri siz oynuyorsunuz. Bunun bilincinde olduğunuzu ve görevinizi 
bu titizlikle, bu fedakârlıkla yerine getirdiğinizi biliyorum.”

Mücadelemiz Devam Ediyor

 Başbakan Binali Yıldırım, ülkenin her evladının kendileri 
için aziz bir emanet olduğunu, hiç bir çocuğu kaybetmek isteme-

diklerini belirterek; “İki yıl önce terörle mücadelede terör örgütle-
rinin kandırarak, aldatarak dağa çıkardığı çocuk sayısı, genç sayısı 
600’lerdeyken bu sene içerisinde bu sayı 5’e inmiştir. Allah’a şükür, 
artık gençlerimiz geleceğini dağda değil, hayalleriyle gelecekte arı-
yorlar.”

 Ülkenin birliği, beraberliği, milletin huzuru ve barışı için 
terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Yıldı-
rım, sadece bir değil, Türkiye’nin aynı anda 3 terör örgütüyle müca-
dele veren ülke olduğunu anlattı.

 Bir yandan bölücü terör örgütüyle mücadele verildiğini 
anlatan Yıldırım; “Diğer yandan DEAŞ, diye bir sapık örgüt. Sözde 
İslam’ı temsil ediyor ama insanları gözünü kırpmadan öldürmek-
ten geri durmuyor. Bugün yine Mısır’da bir camide Mevla’sına, Yara-
dan’ına dua ederken, namaz kılarken insanların üzerine silahlarla, 
bombalarla saldırdılar. 235 masum insan hayatını kaybetti, yüzler-
ce yaralı. Bu mudur İslamiyet? Bu mudur insanlık?” diye konuştu.
Yıldırım, bu olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi, 
Atatürk ve bütün şehitleri de rahmetle, şükranla ve minnetle andı, 
gazilere de uzun ömürler temennisinde bulundu.

 Yıldırım, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde şehit olan 
öğretmenler ve öğretim görevlilerine de Allah’tan rahmet, gazilere 
de hayırlı uzun ömürler diledi.

 Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım öğretmenlerle 
sohbet ederek gecenin anısına bir fotoğraf çektirdi.
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 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, 24 
Kasım Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen programda 
huzurevinde kalan emekli öğretmenleri ziyaret ederek öğretmen-
ler gününü kutladı.

 Üsküdar Validebağ Mustafa Necatibey Öğretmen Hu-
zurevi’nde düzenlenen programda Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, 
yıllarını öğretmenlik mesleğine adamış emekli öğretmenlerimiz 
tarafından sevinç ve heyecanla karşılandı.
 
 Ziyarette konuşan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci; 
“Öğretmenler günü kutlamaları münasebetiyle bir hafta boyunca 
kutlamış olduğumuz bu gününün, özellikle en çok hak eden sizler 
için kutlu olmasını diliyorum. Uzun, hayırlı, sağlıklı ömürler diliyo-
rum. İyi ki varsınız. Sizin olmanız bizim öğrencilerimize daha iyi 
hizmet etmemizi, onlara daha iyi öğretmenlik yapmamızı sağlıyor 
çünkü siz bizim arkamızda duran hakikaten kocaman dağlar gi-
bisiniz. Bu varlığınız hiç eksilmesin diye Allah’tan niyaz ediyoruz.” 
dedi.

Sizlerden Bize İntikal Eden

 Emekli öğretmenlerden çok şey öğrendiklerini,  onlardan 
öğrendiklerini öğrencilerine öğretmeye çalıştıklarını vurgulayan 
Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti: “Yukarı-
dan aşağı gelen bir geleneği, sizlerden bize tevarüs etmiş gelene-
ği çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Dolaysıyla size ne kadar 
medyun-u şükran olduğumuzu belirtmek malumu ilâmdan başka 
bir şey olmayacak. Huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Nâmütenahi 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

 Geçen yıl aralarından ayrılan, huzurevinin sakinlerinden 
olan Hüdai Gürbüz, Gülseren Güvenç, Fikret Baltatürk, Türkan Kut-
ça, İzzettin Yaşar ve İsmail Eren öğretmenlerimizi de rahmetle ve 
saygıyla yâd ettiklerini belirten Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:

 “Umuyoruz ve biliyoruz ki onların gittiği âleme biz de gi-
deceğiz ve onlarla buluşacağız. Buranın öğretmeni olan oranın da 
öğretmeni olacaktır diye düşünüyoruz. Aliya İzzetbegoviç’in güzel 
bir sözü var: ‘Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün 
öğrencisi olmak gerekir.’ diye. Bu noktada bize bunu anımsatıyor. 
İnşallah onlar gökyüzünde de öğretmendir diye düşünüyoruz. 

Validebağ Mustafa Necatibey Öğretmen Huzurevi’ne Ziyaret

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Öğretmenler Günü 
Kutlama Programı çerçevesinde, Üsküdar Validebağ Mustafa Necatibey Öğretmen 
Huzurevi’nde kalan emekli öğretmenleri ziyaret etti.
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 Bir vesile ile şunu da söylemek istiyorum. Bakanlığımızın 
her yıl geleneksel olarak yaptığı bir program var, 81 ilden gelen 
öğretmenleri başkentimizde ağırlıyorlar. Fakat bu yıl farklı bir karar 
aldılar. Onları orada ağırladıktan sonra dediler ki, biz başkentteyiz 
ama İstanbul daha eski bir başkent.  81 ilden gelen öğretmenle-
rimizi siz de ağırlayın dediler. Bu hafta sonu cumartesi ve pazar 
gününde burada olacaklar inşallah. Onları Üsküdar Belediyemizin 
gemisiyle boğaz gezisi yaptıracağız. Onların sizleri görmesi çok 
önemli… Sizleri de oraya davet ediyorum. Teşrif buyurursanız bizi 
çok mutlu etmiş olursunuz. İnşallah orada da görüşmek üzere di-
yorum. Şimdiye kadar öğrencilerinizi aydınlattığınız gibi orada da 
genç öğretmenlerimizi aydınlatırsınız diye ümit ediyorum. Tekrar 
saygılarımı sunuyorum, benden istediğiniz bir şey varsa, bana bir 
emirleriniz varsa onları memnuniyetle kabul etmek üzere burada 
sizinle beraberim, tekrar emeklerinizden dolayı teşekkür ediyo-
rum.”

 İl Millî Eğitim Müdürü Yelkenci ve emekli öğretmenler 
birlikte Türk Sanat müziği söyleyerek ziyareti renkli hale getirdiler.

 87 yaşında emekli öğretmenimiz Melahat Şile yazdığı 
Mısraların Rengi isimli şiir kitabını, 91 yaşında emekli öğretmeni-
miz Bekir Baki Aksu çekmiş olduğu İstanbul fotoğrafını İstanbul 
Millî Eğitim Müdürü Yelkenci’ye armağan ettiler.

 Kutlamanın sonunda Millî Eğitim Müdürü Yelkenci de 
günün anısına emekli öğretmenlerimize çiçek ve hediye takdim 
etti.
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 Edirnekapı Şehitliğinde düzenlenen anma törenine, İs-
tanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah 
Dölek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. 
Erman Tuncer, Beşiktaş İlçe Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, 
Eyüpsultan İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Öğütcü, Fatih İlçe Millî 
Eğitim Müdürü Mucip Kına, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy’un torunu 
Selma Argon Hanımefendi ve çok sayıda vatandaş, öğretmen ve 
öğrenci katıldı.

 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 
törende öğrenciler “Zulmü Alkışlayamam” ve “Ey Yolcu” şiirlerini 
okudu.

 Anma töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet 
Hamdi Usta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Buraya geldiğimiz 
an ile buradan ayrıldığımız an arasında artılarımız olması lazım. 
Hepimizin üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Bizim birtakım 
duygularla yüklü olarak buradan ayrılmamız lazım. Akif’i anlayabi-
lirsek, bizim hem kişisel anlamda hem de ülke olarak önümüzün 
açık olacağını düşünüyorum.”

Millî Şairimiz Anıldı

 İstiklal Harbi’mizin büyük mücade-
le adamı, İstiklal Marşı’mızın büyük şairi 
Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81.yıl dönü-
münde mezarı başında anıldı.

Akif’i Anlamak ve Asım’ı Yaşamak

 Bu anma toplantısının eksenini veya Akif’le olan ilişkile-
rimizin eksenini düzenleyecek bir çalışmadan bahsederek başla-
mak istediğini belirterek sözlerine başlayan İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, şöyle devam etti:

 “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Akif’i Anlamak ve 
Asım’ı Yaşamak isimli çalışması aslında meseleye nasıl bakaca-
ğımızı gösteren önemli bir çalışma. Akif’i anlamaya çalışmalıyız. 
Onun bize çizmiş olduğu ideal nesil sınırları çerçevesinde Asım 
olmaya, Asım neslini yüceltmeye çalışmalıyız. Akif’in hem nazmın-
da hem nesrinde hem de yaşantısında bu anlamda bize çok örnek 
var. Gerek öğretmen arkadaşımızın konuşmasında, gerekse Sayın 
Rektörümüzün konuşmasında bu örneklerden çokça görebiliyoruz. 
Şöyle tasvir edecek olursak; Mehmet Akif Ersoy’un Allah’a iman, 
Allah korkusu, peygamber sevgisi üzerine inşa etmiş olduğu dü-
şüncesinde bir yandan kendimizi tanımak, kendimizin arifi olmak, 
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bir yandan  vatan sevgisi ve milleti tanıma,  bir yandan da dünyayı 
tanıma ve buna göre de vaziyet alma üzerine birçok hususa temas 
ettiğini ve bugün de bize ışık tuttuğunu, benzer meselelere hangi 
bakış açısıyla bakmamız gerekeceğinin formüllerini önümüze koy-
duğunu rahatlıkla görebiliyoruz.”

 Kendilerine düşenin Akif’i anarken, İstiklal Marşı yıldö-
nümü programlarında öğrencilerimizin merkezde olduğu, onların 
Akif’i nasıl anladığı, nasıl yaşadığı hususlarını ortaya çıkaracak 
programlar icra etmek olduğunu vurgulayan Yelkenci; “Ben açık-
çası bugün kendi kendime burada aldığım bu kararın neticesini he-
yecanla bekliyorum. İnşallah 12 Mart’taki programımızı tamamen 
öğrencilerimizin bakış açısıyla yapmak istiyorum. Bu noktada, biz 
ne kadar anlatabilmişiz, Akif’i ne kadar miras bırakabilmişiz öğ-
rencilerimize bunu görmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 
katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, bulunduğu çağı, 
günümüzü ve yarınımızı aydınlatan Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle 
anıyorum.” dedi.

İstanbul Buluşmaları
 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü-
nün düzenlediği İstanbul Buluşmaları 
programı başladı. İstanbul Buluşmala-
rının ilk konuğu eğitimci yazar Dursun 
Gürlek oldu.
 İstanbul Buluşmaları programı kapsamında her ay iki 
farklı konuk İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü müdür yardımcıları ve 
şube müdürleriyle bir araya gelecek.

 İstanbul Buluşmalarının ilk konuğu Dursun Gürlek, “Şe-
hir ve Medeniyet” başlıklı sohbetiyle İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü müdür yar-
dımcıları ve şube müdürleriyle buluştu. 

Fikriyat ve İrfan

 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Korkmaz “Akif’in vefatının 81’inci sene-i devriyesinde burada ol-
mak çok ayrı bir değere sahip” sözleriyle başladığı konuşmasının 
devamında şu ifadelere yer verdi; “Mehmet Akif deyince hepimizin 
yürekleri farklı çarpıyor. Akif’i, yaşamış olduğu devirdeki olaylarla 
okumak ve anlamak, bugünü de okuyup ona göre davranmak ge-
rekir. Üniversitemizde öğrencilerimizi bir Akif misyonu, fikriyatı ve 
irfanıyla donatmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kork-
maz konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy’un bir dönem 
mebusluk yaptığı Burdur’dan getirdiği toprağı kabrine serpti.

 Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından tören 
sona erdi.
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 İstanbul’dan 15 okulun katıldığı yürüyüş, İstanbul Millî 
Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Sözlük Özgürlüktür Projesi 
kapsamında gerçekleştirildi. Öğrencilerin, Mehmet Akif Ersoy’un 
şiirlerini ve İstiklal Marşı’nı söyleyerek devam ettirdiği, Beyazıt Ca-
misi önünde başlayan yürüyüş Süleymaniye Camisi’nde sona erdi.

Mehmet Akif Ersoy’un Büyüklüğü

 Süleymaniye Camisi avlusunda öğrenciler; Safahat’tan 
bölümleri, şiirleri, Sözlük Özgürlüktür Projesi kapsamında öğren-
dikleri beyitleri ve İstiklal Marşı’nı toplu bir şekilde okudular. Anma 
programında konuşan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, şöyle konuştu:

 “İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un anma 
programı münasebetiyle öğrencilerimize Safahat’ın içindeki keli-
melerin ve kavramların anlamlarını öğrettik. Etkinlik kapsamında 
çocuklarımızla beraber Beyazıt’tan buraya yürüyerek; Mehmet Akif 
Ersoy’un, İstiklal şairimizin cenazesinin öğrenciler tarafından nasıl 

Mehmet Akif Ersoy Yürüyüşü

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Mehmet Akif Ersoy’un 
torunu Selma Argon, Sebilürreşad dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, il-
kokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Millî Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 81. yılı 
dolayısıyla Beyazıt Meydan’ından Süleymaniye Camisi’ne  yürüyüş yaptı.

sahiplendiğini göstermek ve bunun yanında Safahat’ta toplanmış 
kitaplardan biri olan 

 Süleymaniye Kürsüsünde isimli kitabın neye ithafen ya-
zıldığını bizatihi görmelerini sağlamak maksadıyla bugün çeşitli 
okullardan öğrencilerimizle beraber buraya geldik.”

 Yelkenci, Süleymaniye Camisi’nin  Merhum Mehmet Akif 
Ersoy’un büyüklüğü gibi bir büyüklüğe sahip olduğunu, geçmişi-
mizde Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar Sinan’ın yani büyük bir 
medeniyetin kurucularının ortak yapımı olduğunu söyledi.

 Mehmet Akif Ersoy, o medeniyetin sonucunda doğmuş 
büyük bir şair ve biz de onun yolunda gidersek, böyle medeniyetler 
kurabiliriz diyen Yelkenci; “Bu vesileyle Kanuni Sultan Süleyman’ı, 
Mimar Sinan’ı ve merhum Mehmet Akif Ersoy’u unutmayın.” dedi.
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Safahat’tan Okumalar Yapmaya Devam Edeceğiz

 Proje koordinatörü Asım Gültekin, 300 öğretmenin öğ-
rencilerle birlikte her hafta Safahat üzerine ders işlediklerini ve 
derslerde öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı beyitleri ez-
berlediklerini belirterek, şunları söyledi:

 “27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıl dönümü. Bugün 
ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, müzakerelerimiz sonucu Er-
soy’un tam da naaşının Beyazıt Camisi’nden kaçırılırcasına nama-
zının kılınması söz konusuydu. Fakat o gün üniversite öğrencileri o 
cenazenin Mehmet Akif’e ait olduğunu anlayınca ona sahip çıkarak 
namazını kılıyorlar. Biz de öğrencilerle Akif’e sahip çıktığımızı ifade 
niyetiyle ‘Beyazıt Camisi’nde buluşalım’ dedik.”

 Ersoy’un Süleymaniye Kürsüsünde adlı kitabından yola 
çıkarak yürüyüşün Süleymaniye Camisi’nde sona ermesini istedik-
lerine dile getiren Gültekin; “Bizde Mehmet Akif’i anmak bugünle 
bitmeyecek. Her hafta Haziran’a kadar Safahat’tan okumalar yap-
maya devam edeceğiz. Bizim temel mantığımız aslında eserlerle 
buluşmak. Yani sadece ‘seviyoruz’ edebiyatı yapmayalım. Hakika-
ten okuyalım.” dedi.
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 Amerika’nın Orlando şehrinde gerçekleşen Technology 
Student Association (TSA) Uluslararası Yarışmasına Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin 48 eyaleti, Almanya, Japonya ve Türkiye katıldı. 
Türkiye’yi İstanbul Erkek Lisesi Teknoloji Öğrenci Birliği temsil etti.

 30 farklı kategoriden 15’ine katılan İstanbul Erkek Lise-
si Teknoloji Öğrenci Birliği, “Sistem Kontrol Teknolojileri” alanında 
birinciliğin yanı sıra “Ismarlama Video” alanında beşincilik, “Web 
Master” alanında yedincilik ve “Yazılım Geliştirme” alanında seki-
zincilik kazandı.
 
 Technology Student Association (TSA) Uluslararası Yarış-
masında birinci olan İstanbul Erkek Lisesi Teknoloji Öğrenci Birliği 
temsilcilerini tebrik eden Yelkenci, başarılarının devamını diledi.

Teknoloji Öğrenci Birliği Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti
 Technology Student Association (TSA) Uluslararası Yarışmasında birinci olan 
İstanbul Erkek Lisesi Teknoloji Öğrenci Birliği temsilcilerinden 11. Sınıf öğrencileri 
Eda Kahraman ve Ömer Yağmurlu, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’yi 
ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engeliler Günü Ziyareti

 3 Aralık Dünya Engelliler Günü do-
layısıyla İstanbul’da görev yapan engelli 
öğretmenlerimizden ve memurlarımızdan 
oluşan heyet İstanbul Millî Eğitim Müdü-
rü Ömer Faruk Yelkenci’yi ziyaret etti.

 Ziyarette, engelli öğretmenlerimiz ve memurlarımız yap-
tıkları çalışmalardan ve yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek, ihti-
yaçlarını ve beklentilerini dile getirdiler.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, desteklerinin 
sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak tek bir günle sınırlı 
olmadığını belirtti. Yelkenci,  her zaman onların yanında olduğunu 
kaydetti.

 Ziyaretin sonunda, engelli öğretmenlerimiz ve memur-
larımız İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci’ye desteklerinden 
dolayı teşekkür ettiler.
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 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumları ve bilim sanat merkezlerindeki öğrencileri hedefleyen projenin 
amacı okullarında bilim olimpiyatlarına ilgiyi artırarak çalışmaları yoğunlaştırmak; öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımını arttırmak, 
ilerleyen yıllarda devlet okullarında daha işlevsel halde çalışmaların yürütülmesine zemin hazırlamaktır.

Bilim Olimpiyatlarını Yaygınlaştırma Projesi

 İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün iki yıldan beri sürdürdüğü proje kapsamında 
140-150 öğrenciye olimpiyat eğitimi verilmeye çalışılmış, olimpiyat çalışmalarının ge-
niş katılımla yürütülebileceği hemen her devlet lisesinde çalışma başlatılması destek-
lenmiştir. 

 Daha önce Kadıköy’de Hüveyda Gümüş tarafından baş-
latılan projeyi yerinde inceleyen İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer 
Faruk Yelkenci, projenin İstanbul genelinde uygulanmasını istedi.

 Ağaçların Adları İstanbul Projesi kapsamında İstanbul 
Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin katılımıyla İstanbul 
Millî Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki ağaçlara ad verme töreni 
gerçekleştirildi.

 Törende konuşan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Fa-
ruk Yelkenci, proje ile öğrencilerimizin doğal çevre ile ünsiyetlerinin 
güçleneceğini ve İstanbul’un bitki sosyolojisine katkıda bulunula-
cağını umduklarını belirterek Hüveyda Gümüş’e çalışmalarından 
dolayı teşekkür etti. Yelkenci’ye İstanbul Millî Eğitim Müdür Yar-
dımcıları eşlik etti.

 Ad verme töreninde İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, aylandız ağacına isimliğini taktı.

Ağaçların Adları İstanbul Projesi
 Ağaçların Adları İstanbul Projesiyle 
İstanbul’daki öğrencilere okullarının bah-
çesindeki ağaçların adlarını öğretip, şeh-
rimizdeki okulların ağaç envanterini çı-
karmak ve böylece öğrencilerin İstanbul’a 
has ağaçları tanımaları ve doğaya saygılı 
olmaları amaçlanıyor.
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Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi 

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Fa-
ruk Yelkenci,  Ataşehir Yunus Emre Özel 
Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merke-
zi Açılış törenine katıldı.

 Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygu-
lama Merkezi Açılış törenine; İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci,  Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, 
Ataşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, teknik direktör 
Yılmaz Vural, eski Millî Futbolcu Levent Kartop, voleybolcu Bahar 
Mert, komedyen Yavuz Seçkin gibi ünlü isimlerin yanında veliler ve 
öğrenciler de katıldı.

 Açılışta, özel eğitim öğrencilerinin gösterilerinin ardından 
uygulama merkezine desteklerinden dolayı sanat ve spor camia-
sından katılan isimlere plaket verildi. Programda konuşan İstan-
bul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, buradaki en büyük 
protokolün öğrencilerimiz olduğunu vurguladı. Çünkü kamu yöne-
ticileri olarak öğrencilerimiz için, onların hayatını kolaylaştırmak, 
hayatını güzelleştirmek için var olduklarını belirtti.
 

Özel Eğitim Alanına Hassasiyetle Yaklaşıyoruz

 Şayet sanat, spor ve kültür dünyasının temsilcileri, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri bu faaliyetleri desteklerlerse o 

zaman daha kolay yol alabileceklerini vurgulayan İl Millî Eğitim 
Müdürü Yelkenci;

 “Bunun güzel bir örneğini burada hep beraber müşahe-
de ediyoruz. O yüzden sanat ve spor dünyamızdan katılan güzel 
insanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Biz Sayın Valimizin 
önderliğinde, İstanbul Valiliğine bağlı çalışan İstanbul Millî Eğitim 
Müdürlüğü olarak hem Sayın Bakanımızın hem de Sayın Valimizin 
özellikle önemsediği, bizim de hassasiyetle yaklaştığımız bir konu 
olan özel eğitim alanında elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. Çünkü en çok vakit kaybettiğimiz alanlardan bir tanesi 
özel eğitim alanıdır. Ne yazık ki II. Abdülhamit döneminde, o dö-
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Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi 
nemdeki ifadesiyle söylüyorum sahada açılan ilk özel eğitim okulu 
olan sağır ve dilsizler okulundan sonra aşağı yukarı 100 yıl hatta 
100 yılı aşkın bir süredir bu alanda bir adım atılmadı.” dedi.
 
 Yaklaşık 8 yıl evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konu-
ya kuvvetli bir şekilde parmak basmasıyla ve hedef göstermesiyle, 
öncellikle özel rehabilitasyon merkezlerine verilen teşvikle beraber 
özel eğitim alanında ciddi bir ivme kazanılmış olduğuna değinen 
Yelkenci sözlerine şöyle devam etti:

 “Bugün itibariyle baktığımızda İstanbul’umuzda 65 bin 
öğrencinin 55 bini kaynaştırma sınıflarında, yaklaşık 10 bini de özel 
eğitim okullarında eğitim görmekte. Bunun yanında 5600 civarında 
da Bilim Sanat Merkezleri’nde öğrencimiz var. Yine Sayın Valimizin 
liderliğinde özel eğitim okullarına yatırımın özellikle bazı alanlarda 
daha da fazlalaştırmasıyla ilgili çalışmalarımızı hassasiyetle yürü-
tüyoruz.  Bu dönem itibariyle 7 okulumuzu bitirdik.  Burada şunu 
da özellikle söylemek istiyorum. Meseleye bağışçılarımız da çok 
büyük hassasiyet gösteriyor. Bağışçılarımızın da katkılarıyla daha 
hızlı mesafe kat ediyoruz, şu anda devam eden 7 okulumuz var.”

Meselenin Felsefesi Daha Önemli

 Özel eğitimde sayısal verilerin ötesinde işin düşünsel 
arka planının ve felsefesinin çok daha önemli olduğunu düşündük-
lerini belirten Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Bu noktada doğruyu yakalarken hizmetimizin niceliğinin 
ve niteliğinin de artacağına canı gönülden inanıyoruz. Hiç şüphesiz 
bir vatandaşımızın çocuğumuzun, bireyimizin engelli bir şekilde 
dünyaya gelmiş olması insanın elinde olan bir durum değil. An-
cak bundan daha ötesi bizler de engelli olma ihtimali olan insanlar 
olarak eğer bu çocuklarımıza yönelik hizmetlerimizi eğitim sis-
temlerimizin merkezine yerleştirebilirsek insanlığımızı tamam-
lamış oluruz. İnsani gelişmişlik açısından da bu anlamda yapılan 
çalışmaların çok önemli olduğunu belirtmek, malumun ilamından 
başka bir şey olmaz. Dolayısıyla engelli çocuklarımızın ve bireyle-
rimizin bize ihtiyacı olduğu kadar bizim de onlara ihtiyacımız var. 
Mesuliyetlerimizin başına bunu yazarak özel eğitim alanındaki 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada emeği geçen bütün 
mesai arkadaşlarıma ve özellikle sanat ve spor dünyamızdan bu-
raya teşrif eden değerli insanlarımıza, büyük değerlerimize canı 
gönülden teşekkür ediyorum.”
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 Dünyanın farklı coğrafyalarında benzer şekillerde ya-
şanan siyasî ve ekonomik bunalımlardan çıkış yolunda kültür ve 
eğitimin dönüştürücü ve iyileştirici gücünün farkına varılması ve 
yaratıcılığa yatırım yapılması önem taşıyor. Aynı şekilde bir şehirde 
ikamet edenlerin şehirlerine sahip çıkmaları ve o şehrin kültürel 
mirasının kendi iç dinamikleriyle sürdürülebilirliğinin sağlanması 
ancak şehirde yaşayanların kültürel mirasa ve bu alanla ilgili etkin-
liklere dair bilinç düzeyinin arttırılmasıyla mümkündür.

 Bu anlayış doğrultusunda İstanbul Millî Eğitim Müdürlü-
ğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan 
iş birliği protokolü çerçevesinde 26 Aralık 2017 Salı günü kültür ve 
eğitim odaklı bir çalıştay düzenlendi.  Eğitim ve Kültür Çalıştayı, İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve İstanbul Kültür 
ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleşti. 
Güncel ihtiyaçlara cevap veren bir anlayış doğrultusunda nitelikli 
faaliyetlerin nasıl hayata geçirilebileceği noktasında görüş alışveri-
şinde bulunulan çalıştayda şu hususlar öne çıktı:

• İstanbul’da özellikle gençlerimizin gerçek anlamda kültürlenme-
leri ve bir kültür şehri olarak İstanbul’u tarihî ve kültürel mirası 
ile tanımaları gerekir. Genel olarak “kültür şehrini tanımak” ola-
rak tanımlanabilecek bir anlayış içinde, her ölçekte yapılabilecek 
uygulamaların olduğunun farkına varmalıyız.

Eğitim ve Kültür Çalıştayı

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ile 
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
ortaklaşa düzenlediği Eğitim ve Kültür 
Çalıştayı yapıldı.

• Kültür aktarımında çocuklarımıza ve ilk gençlik çağındaki öğ-
rencilerimize doğal süreçlerle öğretmemiz için yapılandırılmış 
yöntemlere ihtiyacımız var. Kültür ve eğitim alanını buluşturup 
birlikte yol almamız gerekiyor. Mesela tarih ve toplum odaklı 
ama aynı zamanda kültürel temeli olan şehir okumaları yapmak 
lazım.

• Yeni öğretim programlarıyla birlikte haftalık ders çizelgelerinde, 
ortaokul 5., 6., 7. veya 8. sınıflarda bir defa okutulmak üzere haf-
tada iki saat Kent Kültürü dersi konuldu. Öğrencilerin ihtiyaçları 
ile kamuoyundan gelen talepler dikkate alınarak seçmeli dersler 
bölümünde sosyal bilimler alanı altında Kent Kültürü dersinin 
seçmeli ders olarak konulması kentimizin imkânlarını eğitim or-
tamlarına taşımak kentle ilgili duyarlılıkların olabildiğince geniş 
kitlelere ulaşması ve bireylerin hayatında çeşitli şekillerde yer 
bulması bakımından son derece önemli. 

• Kültür sanat faaliyetlerinde öğrencileri merkeze alarak çalışma-
lar yapmak gerekiyor. Bu doğrultuda, öğrenciler gruplar halinde 
alınarak kültür mekânlarını ziyaret edebilirler.  

• Okullarda nitelikli sanat faaliyetlerini hayata geçirmek ve işin 
erbabı kişiler ile eğitim ortamındaki öğrencileri buluşturmak ve 
sanatı okullara bir gerçeklik olarak taşımak düşüncesi doğrultu-
sunda planlamalar yapılabilir.

• Çocukların yazma alışkanlığı konusunda çalışmak gerekiyor. 
Yazmak aynı zamanda okuma-anlama etkinliğidir. Günlük tut-
mak, yazma alışkanlığı edinimi bağlamında son derece ciddi bir 
faaliyettir. Yarışmalar birkaç çocuğun yazmasını sağlıyor yarış-
malar dışında yazma alışkanlığı bağlamında birçok yeni pratiği 
benimsemek faydalı olacaktır. 

• İstanbul’un tarihî ve kültürel birikimini temel eğitim ve ortaöğ-
retim düzeyindeki genç kentlilere aktarmak ve bu yolla şehre ai-
diyet duygusu oluşturulmasında şehir rehberlerine ihtiyaç vardır. 
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Bu temel yaklaşım doğrultusunda iş birliği protokolü kapsamın-
da 300 öğretmenimize yönelik olarak hizmet içi eğitim programı 
düzenlenmesi yararlı olacaktır. Bu aynı zamanda öğrencilerinin 
kültürel ve tarihi gezilere katılımı ve bu gezilerinde uzman reh-
berler eşliğinde yapılmasını beraberinde getirecektir.

• Her bireyin bilgi, yeti ve imkânları çerçevesinde topluma katkıda 
bulunmasıyla bu resme etki etmek mümkün.  Bu açıdan çocuk-
ların fikirlerini daima önemsemeliyiz. 

• Karşı karşıya kaldığımız sorunların üstesinden ancak kolektif 
şekilde gelinebileceği fikrinden hareketle kültür ve sanat faali-
yetlerinde öğrencilerimiz kadar velilerimizi de eğitmeyi hedefle-
meliyiz. Bu çerçevede onların kültür sanata ilişkin bakış açıları-
nın araştırılması da ihmal edilmemeli.

 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında hayata geçirilen proje, 
Meslekî ve Teknik Eğitim okul/kurumlarımızdaki öğrencilerimizin 
gelecekte ilgili oldukları sektörlerde başarılı olabilmelerini hedef-
liyor. Böylelikle öğrencilerimize merak, yenilikçi düşünme, ekip 
çalışması, sorumluluk, koordinasyon, uygulama becerisi ve proje 
kültürü niteliklerinin kazandırılacağı öngörülüyor.

 Meslekî ve teknik eğitim okullarındaki öğrencilerimize 
gelecekte ilgili oldukları sektörlerde başarı olabilmeleri için me-
rak, yenilikçi düşünme, ekip çalışması, sorumluluk, koordinasyon, 
uygulama becerisi ve proje kültürü yetkinlikleri kazandırılması he-
defleniyor.

 Ayrıca, bu çalışma ile meslekî ve teknik eğitimin istihda-
ma, endüstriye, ekonomiye ve sosyal uyuma katkısının artırılması 
için, toplumun tüm kesimlerinde meslekî ve teknik eğitimin öne-
minin anlaşılması ve tanıtımının iyi yapılması ile bir farkındalığın 
oluşturulması amaçlanıyor. 

Bir Fikir Bir Proje
 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü-
nün Teknik Elemanlar Derneği (TEK-
DER) ile birlikte yürüttüğü proje Meslekî 
ve Teknik Eğitim okul/kurumlarımızdaki 
öğrencilerimizin gelecekte ilgili oldukları 
sektörlerde başarılı olabilmelerini hedef-
liyor.
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İSTEM TÜYAP 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Etkinlikleri

 Türkiye tarihinin seyrini değiştiren önemli olayların ya-
şandığı bir dönemde eğitimin ne kadar önemli olduğunu her geçen 
gün daha iyi anlıyoruz.  Eğitim ortamlarımızın öğrencilerimizin ak-
lına, kalbine ve sosyal çevresine hitap edecek bütünlükte olması 
noktasında hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Çünkü nesilleri-
mizin, değersizlik, umutsuzluk ve hayal yoksunluğu bariyerlerini 
aşmaları ancak onların anlam arayışlarına cevap verebilmekle 
mümkün olacaktır.

 Geride bıraktığımız zaman diliminde İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğümüz süregelen projeleriyle ve yeni başlattığı çalışmalarla 
ekip ruhu bilinciyle, hedeflediği sonuçlara ulaşmak için mesuliyet 
duygusuyla dahası iyi fikirlerin doğuşuna kaynaklık eden heyeca-
nıyla hareket ediyor.  Bu çerçevede İstanbul İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü,  İstanbul Eğitim Merkezi  (İSTEM), 04 Kasım- 12 Kasım 2017 
tarihleri arasında düzenlenen TÜYAP 36. Uluslararası İstanbul Kitap 
Fuarı’nda eğitim, kültür, sanat ve akademi odaklı panel ve konfe-

ranslar dizisinin ikincisini gerçekleştirdi. Müdürlüğümüzün AR-GE 
Birimi koordinatörlüğünde yürüttüğümüz proje; eğitimi, eğitim or-
tamlarını ve süreçlerini iradeli bir biçimde yeniden düşünmemize 
katkı yapacak faaliyetleri ihtiva ediyor. Fuar boyunca, Öğretmen 
Akademileri,  Hârezmî Modeli, Osmanlı’da Modernleşme Sürecin-
de Adabımuaşeret Ders Kitapları,  Okul Dergileri,  Sözlük Özgür-
lüktür, Ayla Kutlu’nun Çocuk Edebiyatımızdaki Yeri başlıklı panel ve 
konferanslar düzenlendi.  

SÖZLÜK ÖZGÜRLÜKTÜR PROJESİ PANELİ 

 TÜYAP 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında İstanbul 
Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Sözlük Özgürlüktür 
Projesi Paneli öncesinde stantlarını gezerek, öğrencilerle bir araya 
geldi.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim Merkezi Etkin-
likleri (İSTEM) kapsamında TÜYAP 36. Uluslararası İstanbul Kitap 
Fuarında Sözlük Özgürlüktür konulu panel, İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, D. Mehmet Doğan ve Asım Gülte-
kin’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Dilimize Sahip Çıkmalıyız

 Ömer Faruk Yelkenci, dille ilgili birçok çalışma, tartışma 
yapılırken, bu tartışmaların kemâle erdiğini aslında söylenecek her 
şeyin söylendiğini, artık eyleme geçme zamanının geldiğini hatır-
lattı. Hatta bunda da geç kaldığımızı düşünerek ve fırsat elimiz-
deyken yani böyle bir görevle mesul tutulmuşken başka alanlarda 
yaptığımız projeler gibi bu konuda da bir çalışma yapmak gerekti-
ğini düşündüklerini belirten Yelkenci sözlerine şöyle devam etti:
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 “Bu noktada işin merkezine sözlük okuma faaliyetini 
koyduk. Sözlük okuma faaliyeti sevgili öğrencilerim, sevgili gençler, 
sevgili çocuklar bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde çokça yap-
tığımız hatta bazen bir oyun olarak yaptığımız; çocukken oyun ola-
rak gençken ise bir faaliyet olarak yaptığımız bir çalışma idi. Sözlük 
okumak çok önemli bir faaliyettir. Çünkü sözlük okuyarak bilme-
diğimiz birçok kelimeyi ve kavramı öğrenme imkânına erişmekle 
beraber aynı zamanda o sözlüğün içinde açılan kocaman kocaman 
kapılardan içeri girme şansını yakılıyor idik. Hani bugün bilim kurgu 
filmlerinde solucan kapıları oluyor ya boyut değiştiriyorlar oradan 
girerek. Sözlükteki kapılar o kapılardan size çok daha sahici şeyleri 
yakalama ve görme imkânını sağlayan büyük kapılar. Dolayısıyla 
bu noktada öncelikle kaybettiğimiz dilimizi tekrar yakalamak, tek-
rar ona kavuşmak, kaybettiğimiz dilimize kavuşmak, kaybettiğimiz 
kelimelere kavuşmak, kaybettiğimiz kavramlarımızla buluşmak 
üzere ve özellikle de iki sebepten dolayı şimdi açıklayacağım iki 
sebepten dolayı bu çalışmayı başlatmış olduk.”

 İki pratik sebep olduğunu vurgulayan Yelkenci; “Tabii dile 
yapılan müdahaleleri bizim büyüklerimiz, düşünürlerimiz çok gü-
zel tanımlıyorlar. En güzel tanımlardan bir tanesi de Teoman Duralı 
Hoca’nın dile yapılan müdahaleyi ‘bir soykırım’ olarak nitelemesi. 
Yani bir milleti yok etmek istiyorsanız illa üzerine bombalar yağ-
dırmanıza gerek yok. Dilini elinden alırsanız; o milletin kültürünü 
elinden alırsınız, sanatını alırsınız, dinini alırsınız, yaşam tarzını alır-
sınız, düşünme biçimini alırsınız. Düşünme biçimini kaybederseniz 
zaten yolunuzu kaybetmişsiniz ya da yok olmuşsunuz demektir. O 
yüzden biz ne dedik? Projenin ismini ‘Sözlük Özgürlüktür’ olarak 
belirledik. Neden ‘Sözlük Özgürlüktür’ dedik? Çünkü ne kadar çok 
kelimeniz varsa o kadar geniş düşünürsünüz. Ne kadar geniş dü-
şünürseniz o kadar özgürsünüz. Dolayısıyla buradan baktığımızda 
yok olmamak için, ileriye daha güçlü bakmak için sözlüğümüze 
çok ihtiyacımız var.

Kendi Dilimizi Bilmeliyiz

 Aynı zamanda iki evlat babası bir de öğretmen olarak 
hem evlatlarımda hem de, öğrencilerimizde gördüğüm hususlar-
dan biri belli bir yaşa kadar çocuklarımızı kitap okuma alışkanlığını 
sürdürüyor çünkü o yaşa kadar kitapların seviyesi düşük olduğu 
için sahip oldukları dille bunu anlayabiliyorlar. Fakat belli bir yaştan 
sonra kitapların seviyesi, kelimeler, kavramlar ağırlaştıkça okuduk-
ları kitapları anlayamıyorlar ve böylece pes ediyorlar, öz güvenleri 
kayboluyor. Ben kitap okumayı başaramıyorum çünkü okuduğum 
kitabı anlayamıyorum diyor.”  Böylece nitelikli kitap okuma alışkan-
lığının neden gelişmediğini görmüş olduklarını ve birinci meselenin 
bu olduğunu belirten Yelkenci sözlerini şöyle tamamladı:

 “İkincisi ise bir yabancı dili öğrenmek için kendi dilinizi 
çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat kendi dili-
mizi bilebilmek içinde gereğini yapmamız gerekiyor. Bunun da en 
güzel yolu işte kelime dağarcığını artırmakla, kavram bilgisini ço-
ğaltmakla olur. İşte bu iki yan amaçla beraber az önce söylediğim 
yok olmamak için; kültürümüzü, sanatımızı, yaşam tarzımızı, değer 
dünyamızı ve en önemlisi düşünme biçimimizi, düşünme zemini-
mizi kaybetmememiz için yarınlara taşıyabilmemiz için ‘Sözlük 
Özgürlüktür’ Projemizi sözlük okuma merkezli olarak başlatmış 
olduk. Bu vesileyle D. Mehmet Doğan hocama bugün ki katılımına 
ve yapacak olduğu katkılarından dolayı ziyadesiyle teşekkür ediyo-
rum.”
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HÂREZMÎ EĞİTİM MODELİ PROJESİ PANELİ

 TÜYAP 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında İstanbul 
Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Hârezmî Eğitim Modeli 
Projesi Paneli öncesinde stantlarını  gezerek, öğrencilerle bir araya 
geldi.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim Merkezi Etkin-
likleri (İSTEM) kapsamında, TÜYAP 36. Uluslararası İstanbul Kitap 
Fuarı’nda Hârezmî Eğitim Modeli Projesi Paneli düzenlendi. Pane-
list olarak Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dekanı Prof. Dr. 
Şirin Karadeniz, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, 
Silivri Turgut Reis İlkokulu Müdürü Hakan Can katıldı.

 Son dönemde dünyada teknolojik gelişmelerle beraber 
yaşanan çeşitli tartışmaların eğitime de hızlı bir şekilde yansıdığını 
müşahede ettiklerini belirten İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci sözlerine şöyle şekilde başladı: 

 “Uzun zamandır kodlama ile ilgili alanlarda yapılabilecek 
eğitim çalışmaları,  STEM diye Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik 
ve Matematik alanlarını bir arada toplayan bir bakış açısıyla ve en 
nihayetinde daha güncel olmak üzere Endüstri 4.0 yaklaşımında 
gelinen noktanın eğitime de bir şekilde yansıması konuşuluyor. 
Özellikle Endüstri 4.0 ile ilgili hâlâ farkındalık oluşması düzeyinde 
konuşulması bizim için üzücü çünkü maalesef yine geç kalıyoruz. 
Aslında gerek kodlama, gerek STEM, gerek Endüstri 4.0 ile ilgili ya-
pılan tartışmaların seyri ve içeriği bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
ve eğitimci bürokrat olarak beni rahatsız etti. Çünkü bu tartışmaları 
popüler ve sığ bulduk. Aslında bizim Hârezmî modelini oluşturur-
ken yola çıkışımız protest bir bakış açısından kaynaklanıyordu. 
Çünkü gerek kodlama gerekse STEM parçacı olarak ele alınıyordu. 
Aynı zamanda bir eksik tarafı da vardı. Sadece dünyada popüler bir 
konu olduğu için özellikle bunun üzerinden bir rant oluşturulmaya 
çalışılıyor idi. Biz şunu uyguluyoruz, biz bunu uyguluyoruz tarzında 
yaklaşımlarla yine içi boş bir şekilde, bir dayanağı olmadan devam 
ediyordu.”

 İl Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, Endüstri 4.0’ın yani dör-
düncü nesil endüstri devrimi diye ortaya atılan şey bir alt yapısı, 
bir zemini olmadan tartışıldığını yani bugün de üzerinden birkaç yıl 
geçmesine rağmen hala hedefin Endüstri 4.0 ile ilgili farkındalık 
oluşturma düzeyinde, konulan hedefin küçük olduğunu gördük-
lerini kaydetti. Bilgisayar bilimleriyle ilgili devrimin ilk başlarında, 
daha doğrusu, dünyada yaygınlaşmaya başladığında bu işi doğru 
şekilde ele alanlar işin başında hemen planlamalarını yaptıklarını 
belirten Yelkenci sözlerine şöyle devam etti:

 “Mesela Japonya örneği var. Japonya bu konuyla ilgili ilk 
planlamasını yapıp, uygulamaya koyan ülkelerden biriydi. Biz her 
zaman olduğu gibi yine bu popülist tuzağa düşüyor idik.  Bu popü-
list tuzak bizi daha önce olduğu gibi hiçbir yere götürmeyecekti.  
 Bu şekilde bir eleştirel bakış açısıyla bu işin bizatihi 
kendisini yani teknolojiyle ilgili olan kısımlarının doğru tartışılma-
sını talep etmemizle beraber aynı zamanda eğitime yansımasının 
doğru bir bakış açısıyla olması gerektiğini düşündük. Bu noktada 
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü çatısı altındaki ekibimizle yaptığı-
mız araştırma, tartışma ve müzakereler sonucunda böyle bir şeyi 
bu ekibimizle yapabileceğimizi gördük. Daha önce kendisiyle ta-
nıştığımız Sayın Dekanımız Şirin Karadeniz Hocamızın da bize çok 
yardımcı olacağını, yol gösterici olacağını bildiğimizden dolayı ken-
disini davet ettik. Bu noktada bu konuları tekrar baştan bir tartıştık.”

 Millî Eğitim Müdürü Yelkenci bakış açılarının STEM de-
diğimiz meselenin eğitime yansımasının sağlıklı olabilmesi için 
sosyal bilim boyutunun olması gerektiğini düşündüklerini söyledi. 
Dünyada bunu STEAM olarak uygulayanlar vardı, oraya eklenen 
kısmın Art olduğunu belirtti. Yani Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühen-
dislik ve Matematik yanında Art’ı ekleyenler böylelikle, bir yönüyle 
sosyal bilimleri karşıladıklarını söylüyor olsa da tam anlamıyla an-
latmaya çalıştıkları şeyin bu olmadığını, dolayısıyla burada STEM’in 
bir tarafında Sosyal Bilimlerin mutlaka olması gerektiğini dile ge-
tirdi.

 Aslında bu bakış açısını tüm alanlar için geliştirmemiz 
gerektiğini belirten Yelkenci sözlerini şöyle tamamladı:

 “Yine makine bağımlığından bu projeyi kurtarmak isti-
yorduk. Tabii çok tahmin ettiğimiz gibi bu noktada Şirin Hocamız 
bize çok güçlü bir destek verdi. Alanında Türkiye’nin en iyilerinden... 
Onunla yaptığımız planlamada şöyle bir zeminimiz oluştu. Bu ze-
minin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.  Bu zemindeki ana baş-
lıklarımızı söyleyeceğim. Birinci başlığımız; İngilizce’de  computati-
onal  thinking denen bizim Türkçe’ye bilgi işlemsel düşünme olarak 
çevirdiğimiz yani aslında bir şeyi planlama kurgulama. 

 Ya da algoritmik düşünce de diyebiliriz buna. Bunda ma-
kinesiz yani makineyi kullanmadan eğitim yapılır. İkinci başlığımız 
ise programlama öğretim araçlarıyla bilgisayar bilimleri öğretimi 
yani kodlamayı da kapsayan bir tarz, bir başlık. Üçüncüsü disip-
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linlerarası yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi, dördüncüsü 
robotik oyunları kullanarak bilgisayar bilimleri öğretimi ve beşin-
cisi o çok önemsediğimiz nokta sosyal bilimlerden istifade ederek 
bilgisayar bilimleri öğretimi. Bu zemin üzerinde bir proje tesis ettik.  
Ümit ettiğimiz gibi sosyal bilimlerin işin içinde olması çok farklı bir 
bakış açısı ve farklı bir etki yarattı. Sonuç olarak disiplinlerarası yak-
laşımın yani aynı anda bir sınıfta dört beş tane öğretmenin olması 
çok başarılı bir şekilde yürütüldü. Ayrıca aktif öğrenme yaklaşımı 
çok etkin bir şekilde kullanıldığı için derslerde teorik olarak başa-
rısız olan çocuklarımız pratikte başarılı olarak, o derse karşı olan 
özgüvensizliklerini yenerek, o derslerde başarılı olmaya başladılar. 
Bu sonuç hakikaten çok önemliydi. Aslında eğitimin öznesi olan 
öğrenciyi bugünkü sistemde maalesef nesne haline getirerek çok 
büyük bir yanlış yaptığımızı da özellikle söylemek isterim. Bu yak-
laşım öğrenciyi hak ettiği yere yani eğitimin öznesi haline getirdi. 
Böylelikle bir müfredat öğrenciyle beraber nasıl yazılır, sorusunun 
çok etkili ve güzel bir örneğini ortaya koymuş olduk.”

 Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Şirin Karadeniz de projenin, geçen eğitim ve öğretim 
yılında İstanbul'da iki ilkokul, iki lise ve bir ortaokulda pilot olarak 
uygulandığını hatırlattı. Karadeniz, özellikle bilgisayar bilimleri ça-
lışmalarında Türkçe çeviride sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, 
şunları anlattı: “Bilgisayar yazılımlarını biz bulmadık, keşke biz bul-
saydık da ‘Bilgisayarlaştıramadıklarımızdan mısınız?’ deseydik ve 
onlar çevirseydi. Ama maalesef bu sürece henüz gelemedik ama 
bu Hârezmî Modeli gibi çalışmalarla bunu yapabileceğimize inanı-
yorum. Hârezmî Modelinde öncelik problemi tanımaktan başlıyor. 
Bir problemi çözmek üzere farklı çözüm yollarını ortaya çıkarmak, 
en uygulanabilir çözüm yolunu bulup bunun algoritmasını tasarla-
yarak yenilikçi çözümler üretmek.”

 Projenin pilot okullarından Silivri Turgut Reis İlkokulu 
Müdürü Hakan Can, öğrencilerin Hârezmî Eğitim Modeli Projesi 
kapsamında geliştirdikleri “Yaya Güvenliği” projesinin Silivri Bele-
diyesi ve Silivri Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirileceğini 
anlattı.

OKUL DERGİLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Okul dergileri odaklı olarak panel Gülşen Özer’in moderatörlüğün-
de Asım  Gültekin ve Asım Öz’ün konuşmalarıyla gerçekleşti.

Asım Gültekin konuşmasında şu konular üzerinde durdu: 

• Okul dergilerinin tasarımları, içerikleri, pazarlama biçimleri, usta 
dergicilerden kopukluğu

• Okul dergisi çıkartılırken karşılaşılan idari engellemeler
• Okul dergilerinin görsel dili
• Popüler kültürle irtibatları
• Okul faaliyet bülteni kaderini yaşamaları
• Okul dergisi çıkaranların çalışma ortamı
• Okul dergiciliği geleneği olan okullar
• Fanzin dergiciliğin okul dergiciliğine getireceği imkânlar

Asım Öz ise şu konulara değindi:
• Kültürel hayatımızda okul dergileri
• 1939 Neşriyat Kongresi ve Maarif Şurasında okul mecmuları
• Eğitim tarihlerinde okul dergileri
• Gelenekli okullar ve dergiler
• Okul dergilerini kademelendirmek
• Bülten ve okul dergisi farkı
• Dergi çok yapraklı olmak zorunda mı?
• Alan dergileri ve yeni nesil yayınlar
• e-dergi formatı
• Ürün sıkıntısı öğretim programlarıyla ilişkilendirme
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