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Muhyiddin Arabî

“İnsan tekâmülünün güzellik sevgisinden öteye 

gidebileceği bir yer yoktur.”
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 Sevgili öğrencilerim, kıymetli meslektaşlarım ve saygıde-
ğer velilerimiz,

 2017-2018 Eğitim Öğretim yılını geride bıraktık. Bu yıl da 
bir yandan Bakanlığımızın politikaları, planları ve belirlediği takvim 
doğrultusunda genel çalışmaları yapıp, üzerimize düşen sorumlu-
lukları yerine getirirken, diğer yandan öğretmenlerimize yol açacak, 
öğrencilerimizin zihinlerine ve yüreklerine dokunacak proje ve 
çalışmalarımızı yürütme gayreti içinde olduk.

 Bu kapsamda İstanbul Öğretmen Akademileri çalış-
mamız ile öğretmenlerimizin, kendilerini destekleyecek alan-
larda bilgi ve kültür sahibi olmalarını sağlama ve bu yolla 
eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları yöntemleri, buradan 
edindikleri zenginlik ve çeşitlilikle oluşturma imkânlarını yakala-
malarını arzu ettik. Ayrıca yaşadıkları şehri -ki o şehir İstan-
bul- daha yakından tanımalarını ve ondan aldıkları ile yine 
zenginleşmelerini diledik. Bu yıl iki dönem boyunca iki ayrı prog-
ram olarak uyguladığımız İstanbul Öğretmen Akademilerine paralel 
olarak öğretmenlerimize kolaylık olması düşüncesi ile ilçelerimizde 
de İstanbul Öğretmen Atölyeleri programımızı uyguladık. Böylece 
toplam 2300 öğretmenimizle ele ele yürümüş olduk.

 Kodlama, STEM eğitimi gibi teknoloji eğitimi ve bu yolla 
geleceğin eğitiminin ne/nasıl olabileceğinin çokça tartışıldığı bu-
günlerde bu konuyu doğru bir bakış açısı ile ele alabilme gayreti 

içinde olduk. Bütünleşik eğitim yaklaşımı ile “Zihinden Makineye 
Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinler arası Eğitim” adıyla başlattığımız 
çalışma ile de öğrencilerimizi eğlenceli ve keyifli eğitim süreçlerine 
dâhil etmiş olduk. Disiplinlerarasılıktan disiplinlerüstülüğe evrilen 
serüvenimizde daha sonra Hârezmî Eğitim Modeli ismini ver-
diğimiz bu çalışmamızla esnek, kendini inşa eden ve sürekli 
tazeleyen, müfredatının öğrencilerle beraber yazıldığı, ço-
cuklarımızı duyusal ve bilişsel yönleriyle destekleyen onların 
problem oluşturma ve problem çözme becerilerini geliştiren 
bir modeli ortaya koymuş olduk. Hârezmî Eğitim Modelimizi bu yıl, 
50 okulumuzda 258 öğretmen, 1400 öğrencimizle beraber gerçek-
leştirirken önümüzdeki yıl için 200 okulda uygulamak üzere çalış-
malarımızı da başlatmış olduk.

 Bir yandan çocuklarımızın dijital okuryazarlık beceri-
lerini geliştirmeye çalışırken diğer yandan her türlü dijital plat-
formun onlar için ürettiği tehditlerin farkında olmalarını 
sağlamak, bununla mücadele etme becerilerini geliştirmek için 
çalışmalarımız da devam etti. Bu kapsamda Şubat ve Nisan ayla-
rında “Siber Güvenlik ve Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı Çalıştayları” 
düzenledik. Amacımız “Siber Güvenlik” konusunda öğrencilerde 
farkındalık oluşturmak, temel seviyede güvenlik önlemlerini alabil-
melerini sağlamak, dünyada yaşanan siber savaşın ülkemize olan 
etkilerini göstermek ve bu alandaki uzman eksikliğine dikkat çeke-
rek, öğrencilerimizde siber güvenlik alanında kariyer yapma fikrini 
geliştirmek oldu. 

Sunuş
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 Yine gençlerimizi bu savaşın görünmeyen yüzünün farkı-
na vardırmak istedik. Bu gizli boyutu dijital sosyoloji üzerinden 
okumaya çalışırsak, bunun insanları birbirlerine, devletlerine ve de-
ğerlerine karşı çok kolay yönlendirebildiğini görürüz. Sosyal medya 
boyutunda dijital ayak izi, siber zorbalık, kişisel mahremiyetin 
korunması, siber ahlak ve teknoloji bağımlılığı konularında bi-
linçlendirmeyi, sosyal medyanın etkin ve doğru kullanımını öğren-
cilerimize öğretmeyi hedefledik.

 Yine öğrencilerimizin Türkçemizi solumalarını sağlamak 
için gerçekleştirmiş olduğumuz “Sözlük Özgürlüktür” projemiz-
le de öğrencilerimizin Türkçemiz ile bağlarını güçlendirmiş olduk. 
Merkezinde sözlük okuma eyleminin yer aldığı bu çalışmamızda 
ana düşüncemiz şu idi: Ne kadar çok sözünüz (kelimeniz) varsa 
o kadar geniş düşünürsünüz, ne kadar geniş düşünürseniz o 
kadar özgürsünüz. Bu çalışmamıza katılan 6 bini aşkın öğret-
menimizle, çocuklarımızı anadilleri ile olan akrabalılarının farkına 
vardırmaya gayret ettik. Ayrıca bu çalışma ile öğrencilerimiz yara-
tıcılıklarını kullanarak çok farklı tematik sözlükler oluşturdular. 
Belki de içlerinde en sevimli ve doğal olanı “Ninemi Anlama Sözlü-
ğüm” idi.

 Eğitim öğretim yılı boyunca yapmış olduğumuz, ço-
cuklarımızın eğitim yolculuklarında onların hayal dünyalarını 
beslemeyi ve sorgulama, eleştirel düşünme, yaratıcılık gibi 
becerilerini desteklemeyi amaçlayan diğer çalışmalarımızı da bu 
bültende görme ve inceleme imkânı bulacaksınız. Yıl boyunca yapı-
lan bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve katkıda 
bulunan velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yollarının 
ve bahtlarının açık olmasını diliyorum.

Saygılarımla.

Ömer Faruk YELKENCİ
İstabul Millî Eğitim Müdürü

 Disiplinlerarasılıktan disiplinle-
rüstülüğe evrilen serüvenimizde daha 
sonra Hârezmî Eğitim Modeli ismini ver-
diğimiz bu çalışmamızla esnek, kendini 
inşa eden ve sürekli tazeleyen, müfredatı-
nın öğrencilerle beraber yazıldığı, çocuk-
larımızı duyusal ve bilişsel yönleriyle des-
tekleyen onların problem oluşturma ve 
problem çözme becerilerini geliştiren bir 
modeli ortaya koymuş olduk.
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İstanbul Öğretmen Akademileri ve Öğretmen Atölyeleri I. Dönem Kapanış Programı

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün 
hayata geçirdiği İstanbul Öğretmen Aka-
demileri ve Öğretmen Atölyeleri’nin 2017-
2018 Eğitim Öğretim yılı birinci döneminin 
son dersi, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. 
Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda yapıldı.

 İstanbul Öğretmen Akademileri ve Öğretmen Atölye-
leri’nin birinci dönem kapanış programına, Millî Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, İstanbul İlçe Millî Eğitim Müdürleri, İstanbul Öğret-
men Akademilerinde ve İstanbul Öğretmen Atölyelerinde eğitim 
gören öğretmenler katıldı.

 Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin; “Öğ-
retmen arkadaşların kendilerini yetiştirmek istedikleri alan neyse 
onları seçecekler ardından biz buna göre bir akademi ciddiyetinde 
dersler vereceğiz. İnşallah öğretmen akademilerini, 2018-2019 Eği-
tim Öğretim yılı başlamadan hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

 Son dersi veren müsteşar Tekin, Türkiye’de eğitim ve öğ-
retim sürecinin sürekli tartışmalara konu olduğu söyledi. Hemen 
hemen her gün, eğitim, öğretim, okullar ve öğretmenlerle ilgili ge-
nellikle speküle edilen konular etrafında haberler çıktığını anlatan 
Tekin, eğitim ve öğretim hakkındaki tartışmaların sadece Türkiye’de 
değil diğer ülkelerde de sürdüğünü, geçmişte Osmanlı’da da böyle 
olduğunu ve gelecekte de bu tartışmaların var olacağını belirtti.

Eğitim Tartışmaları
 Tekin, modern devletin ortaya çıkmasından sonra eğitimin 
tartışılır hale geldiğine dikkati çekerek, modern devletin “iyi vatan-
daş ve iyi insan” yetiştirmek ve devlet ideolojisini gelecek kuşaklara 

aşılamak için okulları ve eğitimi ideolojik bir koşullandırma süreci 
olarak kabul ettiğini dile getirdi.

 Öğretmenlerin ve millî eğitim yöneticilerinin eğitim ve 
öğretimde süren bu tartışmaları bitiremeyeceğini söyleyen Tekin; 
“Aklınıza ‘şunları yaparsak tartışma biter’ diye bir önerme asla 
gelmesin. Ne yaparsanız yapın, mutlaka tartışma devam edecek. 
Tartışma devam etmeli zaten. Devam etmeli ki bu dinamik süreç, 
çağa, koşullara ve ülkenin ihtiyaçlarına göre kendini revize etsin. 
Gazeteler, görsel medya, televizyon, internet sitelerinde üzerinden 
bu tartışmalar, mini minnacık bir olay üzerinden alıp başını giden 
genellemeler, sizi hiç üzmesin, sıkıntıya sokmasın. Ben hiç rahatsız 
olmuyorum. İlk başladığım yıllarda çok dikkate alıyorduk, şimdi hiç 
ilgilenmiyorum. Kendi işimi yapıyorum, vicdanımın sesini dinliyo-
rum. Ülkemiz için, milletimiz için en doğrusunun ne olacağını en 
doğru usulle tespit ediyoruz. Tespit ettikten sonra da işimize, gücü-
müze bakıyoruz” diye konuştu.

 Eğitim ve öğretim tartışmalarında ana konulardan bir ta-
nesinin öğretmenlerin nitelikleriyle alakalı olduğuna vurgu yapan 
Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
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 “Eğitim, öğretim süreciyle ilgili olarak uzun yıllar Tür-
kiye’nin maddi yatırım anlamında dünya ülkeleri ile kıyas kabul 
etmeyecek mesafede sorunlu bir yapısı vardı. Bu salondaki arka-
daşlarımızın büyük çoğunluğu, ben dâhil, çok kabalık sınıflarda hiç 
de insani olmayan koşullarda eğitim aldık. İlkokulda okurken oku-
lumuza sırayla odun götürürdük, annelerimiz, babalarımız sırayla 
okula gelerek, sobayı yakardı. 80 kişilik sınıflarda dersler aldık. Mad-
di yatırım anlamında ülkemiz şimdi ciddi mesafe kat etti. Şu anda 
sınıf mevcutları yirmiler civarında. Öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısında da büyük mesafe kat ettik. Hükümet yaklaşık 15,16 yıl 
boyunca, eğitim ve öğretim yatırımlarına en büyük bütçeyi ayırdı. 
Sonra, ikinci bir konu ‘her okulumuz aynı fırsat düzeyi eşitliğine sa-
hip mi?’ diye sormuş hükümet ve bütün okullarımızda fırsat eşitliği 
sağlamak için, Fatih Projesi başlatıldı. Sonra 2013 yılında başka bir 
süreci başlattık. Eğitim, öğretim süreci içinde antidemokratik oldu-
ğunu bildiğimiz bir sürü uygulamayı ayıkladık. Sonra dershanelerin 
dönüşüm ve kapatılması sürecini başlattık. 2013 yılında başlattığım 
bu süreç, o tarihlerde çok farklı şekilde eleştirildi.”

Öğretmenin Kendini Geliştirmesi
 Dördüncü adımda ise eğitim öğretimin içeriğiyle ilgili re-
vizyona gittiklerini aktaran Tekin, müfredat değişikliği yaptıklarını 
ifade etti. Tekin, 5. adımın ise bu müfredatı öğrencilerle paylaşacak 
öğretmenlerin niteliğiyle alakalı olduğuna dikkati çekerek, şunları 
söyledi:
 “Bugün bulunduğumuz ortam, bunun bir örneği. Bunun 
da kendi içinde bir planlaması, bir kurgusu var. Öğretmenlerimizin 
eksik, hatalı ve yanlış olduklarını düşünmüyoruz. Öyle bir kastımız 
asla yok. Kendisini geliştirmek, daha donanımlı hale getirmek is-
teyen öğretmen arkadaşlarımıza bu imkânı sunmak istiyoruz. Ya-
yınladığımız belgeleri, başta sendikalar olmak üzere, bir sürü kişi 
eleştirdi. Bunun bir cezalandırma yöntemi olduğunu söylediler. Açık 
açık söylüyorum, herhangi bir şekilde öğretmen arkadaşlarımızı in-
citecek, eğitim ve öğretim sürecini olumsuz etkileyecek hiçbir şeyin 
ortaya çıkmasına asla müsaade etmeyiz. Bütün derdimiz, meramı-
mız öğretmen arkadaşlarımızın kendilerini daha iyi hissedecekleri, 
daha rahat yetişebilecekleri bir ortam hazırlamak. Bunu sadece biz 
yapmayacağız. Bunu tıpkı İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün yap-
tığı gibi üniversitelerle ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yürütece-
ğiz. Öğretmen arkadaşların kendilerini yetiştirmek istedikleri alan 
neyse onları seçecekler ardından biz buna göre bir akademi ciddi-
yetinde dersler vereceğiz. İnşallah öğretmen akademilerini, 2018-
2019 Eğitim Öğretim yılı başlamadan hayata geçirmiş olacağız.”

 İstanbul Öğretmen Akademisi Projesi’ni çok beğendiğini 
ve takdir ettiğini anlatan Tekin, projeye emek veren herkese teşek-
kür etti.
İstanbul Öğretmen Atölyelerimiz
 İstanbul Öğretmen Akademilerini geçen yıl başlattıklarını 
ve bir sene boyunca sürdüklerini belirten İstanbul Millî Eğitim Mü-
dürü Ömer Faruk Yelkenci, konuşmasına şöyle devam etti:

 “Bu sene her iki dönem için ayrı ayrı planlamamızı yaptık. 
Birinci dönemde 400 öğretmenimiz akademiye devam ettiler. İkinci 
dönemde de 400 öğretmenimiz yine İstanbul Öğretmen Akade-
milerine devam edecekler. Ayrıca bu yıl yine bir yenilik olarak il-
çelerimizden buralara gelemeyen arkadaşlarımız için de 8 Anadolu 
yakasında, 8 Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul Öğretmen 
Akademileri’nin bir devamı sayılabilecek olan İstanbul Öğretmen 
Atölyelerini oluşturduk. İstanbul Öğretmen Atölyelerimizde de faali-
yetlerimiz devam etmektedir.”

Gönüllülük Esası
 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, öğretmenlerin bü-
tün alanlarla ilgili bir genel kültüre sahip olmalarını, insanı, mekânı 
tanımalarını ve böylece yöntem geliştirmelerini esas alan İstanbul 
Öğretmen Akademileri’nin en önemli özelliklerinden birinin diğer 
hizmet içi eğitim çalışmalarından farklı olarak gönüllülük esasına 
dayanması olduğunu vurguladı.

 İstanbul Öğretmen Akademilerine dileyen öğretmenlerin 
başvurup bu akademilerden istifade ettiğini ifade eden Yelkenci, 
sözlerini şöyle tamamladı:
 “Dileyen öğretmenin istifade etmesine rağmen İstanbul 
Öğretmen Akademilerine başvuru, bizim karşılayabileceğimiz im-
kânın çok üzerinde olmakta ve biz de katılacak öğretmenleri kura 
ile belirleyerek hizmetimize devam etmekteyiz. Bu akademilerden 
istifade etmek üzere Beylikdüzü’nden, Büyükçekmece’den Şile’ye 
kadar bu yolları İstanbul’un trafik çilesini göze alarak akademilere 
başvurup katılmaya hak kazanan bütün öğretmen arkadaşlarımızı 
Sayın Müsteşarımızın huzurlarında tebrik ediyorum. Emeği geçen 
bütün mesai arkadaşlarıma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, İs-
tanbul Üniversitesi’ne, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve 
hususiyetle Sayın Müsteşarımıza açılışından bütün süreçlerine ve 
bugün de yanımızda olduğu için teşekkür ediyor, hepinize saygıları-
mı sunuyorum.”

 Konuşmaların ardından, Tekin’e hediye ve çiçek takdim 
edildi. Eğitime katılan öğretmenlere sertifikaları ise Tekin tarafın-
dan verildi. Programın sonunda, Türk sanat müziği sanatçısı Sadiye 
Erimli de bir konser verdi.
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İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri II. Dönem İlk Dersi

 İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri 2017-2018 
Eğitim Öğretim dönemi ikinci dönemi ilk dersinde İstanbul Millî Eği-
tim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, öğretmen ve öğrenci unsurlarının 
eğitim sisteminde her daim olacağını belirterek; “Ben bunu bu çağ-
dan itibaren şöyle düzeltiyorum. Öğrenen ve öğreten, eğitim sistemi-
nin içinde her zaman olacak. Yakın gelecekte belki bugün bile öğreten 
bazen öğrenci, öğrenen bazen öğretmen olabiliyor.” dedi.
 Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, eğitime dair tartışmaların 
Türkiye’de genellikle müfredat ve öğretmen etrafında dönmesi, öğ-
retmenlere yönelik geliştirme faaliyetlerinin kaçınılmaz olması ve 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2015-2019 Strateji Belgesine öğretmen 
akademisinin alınmasından yola çıkarak, İstanbul Öğretmen Akade-
mileri’ni açmaya karar verdiklerini anlattı.

 Maarif kavramının içerdiği anlam, kapsam ve iklimle bera-
ber pek çok şeyi anlattığını belirten Yelkenci, şunları kaydetti:
 “Bizim bugün eğitim dediğimiz şey, maarifin alt başlıkla-
rından biri olabilir ancak. Öğretmen, öğreten kişi… Öğretmen, bugün 
öğretmen olarak eğitim sisteminin içinde var ama eğitim sisteminin 
içinde her zaman her daim olacak iki unsur öğretmen, öğrenci diye-
biliriz. Ben bunu bu çağdan itibaren şöyle düzeltiyorum. Öğrenen ve 
öğreten, eğitim sisteminin içinde her zaman olacak. Yakın gelecekte 

belki bugün bile öğreten bazen öğrenci, öğrenen bazen öğretmen 
olabiliyor. Genç öğretmen arkadaşlar bunu yönetmeyi başarabiliyor-
lar. Öğrencilerimiz de öğreten pozisyonuna yükseldiklerinde bunu bir 
üstünlük vesilesi yapmıyorlar. Okulları ziyaretlerimde bu gözlemim 
beni çok mutlu ediyor.”

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, konuşmasının ar-
dından İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri 2017-2018 Eği-
tim Öğretim yılı ikinci dönemin ilk dersini anlattı.

        İlk dersten sonra, ney virtüözü Süleyman Erguner konser verdi.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
hayata geçirdiği İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 
ikinci döneminin ilk dersini, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda verdi.
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Türk-İslâm Düşüncesi ve Bilimi Enstitüsü

 Türk-İslâm Düşüncesi ve Bilimi Ensititüsü’nün akade-
mi programı kapsamında gerçekleşen eğitimlerine katkı sunmak 
amacıyla çeşitli üniversitelerden akademisyenler konuk oldu. Bu 
kapsamda; 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahsin 
Görgün, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Türker, 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mus-
tafa Kaçar, Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz 
Unat, Yıldız Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Al-
parslan Açıkgenç, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Talip 
Alp, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Nil Sarı ve 
Doç. Dr. Müstakim Arıcı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Üçer, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Yavuz ve Dr. Öğr. Üyesi Harun Kuşlu, İstanbul Üniversitesi öğretim 
üyesi Dr. Öğr. Üyesi Baha Zafer akademilerimizde ders vermişlerdir. 
Bunların yanı sıra mütevazı kişiliğinden dolayı kendisinin de pek bi-
linmesini istemediği ama dünyada sayılı insanın aldığı Nobel Ödülü 
sahibi Prof. Dr. Zekai Şen de akademilerimizde ders vermiştir. 

 Türk-İslâm Düşüncesi ve Bilimi Enstitümüzün atölye 
programı da çeşitli üniversitelerden akademisyen ve araştırmacıla-
rımızın öğretmenlerimiz ile buluşmasını sağlamıştır. Bu kapsamda; 
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, 
Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Halit Yanık-

kaya ve Dr. Öğrt. Üyesi Kurtuluş Demirkol, Kastamonu Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Unat,  İstanbul Üniversitesi öğretim 
üyesi Dr. Öğr. Üyesi Baha Zafer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğ-
retim üyelerinden Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Haberli ve Dr. Öğrt. Üyesi 
Kenan Koçak, araştırmacı Ahmet Sefa Özkaya, Millî Eğitim Bakan-
lığı personellerimizden İsmail Erdoğan ve Nazime Özgür Tamdoğan 
dersler vermişlerdir.

 Akademimiz programlarına katılan öğretmenler Türk-İs-
lâm düşüncesinin gelişim safhalarını ve bilim tarihine yaptığı kat-
kıları öğrenme imkânı bulmuşlardır. Akademi programımız çerçe-
vesinde özellikle İslâm dininin ortaya çıkmasından sonra tercüme 
faaliyetlerinin etkisiyle başlayan insanlık tarihinin kadim birikimini 
tevarüs eden Müslümanlar incelenmiştir. Daha sonra tevarüs edi-
len bu birikimin üzerine düşünce ve bilim alanında yapılan katkıların 
neler olduğu ele alınmıştır. Bu kapsamda Türk-İslâm medeniyetinin 
önde gelenlerinden olan, “muallim-i sânî” diye de isimlendirilen Fa-
rabî, yakın döneme kadar Avrupa’da kitapları üniversitelerde oku-
tulan İbn Sina, mühendislik alanında yeni bir dönemin açılmasını 
sağlayan Benî Musa kardeşler ve ardından gelen Cezerî, Fahreddin 
Râzi,  Kindî, optik bilimin kurucusu olan İbn Heysem, kimyanın ba-
bası kabul edilen Câbir bin Hayyan, İbn Rüşt, Gazalî gibi ilim adam-
ları tek tek ele alınmıştır.  

 İstanbul Öğretmen Akademileri kapsamında faaliyetlerine devam eden Türk-İs-
lâm Düşüncesi ve Bilimi Enstitüsü, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Akademi progra-
mının yanına Atölye programlarını da ilave ederek eğitimlerini sürdürmüştür. Bu eğitim 
öğretim yılı içerisinde Fatih, Beşiktaş, Kadıköy, Kartal ilçelerinde toplamda 250 öğret-
meni kapsayacak şekilde faaliyetler gerçekleştirdi.
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 Atölye programlarına katılan öğretmenlerimiz Askeri 
Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı ve Topkapı Sarayı Müzesi gibi 
eğitim gezileri yapma imkânı bulmuşlardır. Bunun yanı sıra ustur-
lap ve güneş saati maketlerini akademisyenlerimiz eşliğinde ken-
dileri yapmışlardır. 

 Akademi ve Atölye programlarımız neticesinde öğret-
menlerimizde meydana gelen bilgi birikimi, çalıştıkları okullarda 
kendisini göstermeye başlamış ve birçok okulumuzda Türk-İslâm 
düşünür ve bilim insanları ile ilgili faaliyetler gerçekleşmeye başla-
mıştır. Bu durum TÜBİTAK projelerine de yansımış ve okullarımız-
da 4006 ve 4007 gibi TÜBİTAK destek programlarına müracaatlar 
olmuş ve bu projeler hayat bulmuştur. Ayrıca öğretmenlerimizden 
bazıları Türk-İslâm düşünür ve bilginlerini öğrencilerin seviyelerine 
uygun olarak tanıtıcı kitapçıklar hazırlamışlardır. Bazı öğretmenle-
rimizin akademik alanlara ilgisi artmış ve yüksek lisans ve doktora 
eğitimleri alma gayreti içerisine girmişlerdir. 
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Bir Aktör Olarak Öğretmenler Sahne Aldı

 Bir aktör olarak sınıf içerisindeki be-
cerilerinin artırılması amacına hizmet eden 
kursa katılan öğretmenler, yıl boyunca her 
hafta üç ayrı sahnede yeteneklerini sergile-
diler. 

Eğitim yaşamın kendisidir  
 “İnsan oynamadan varlığını oluşturamıyor, hepi-
miz bir çeşit kendi rolümüzü oynayıp sahneden çekiliyoruz. 
Hem oynayan, hem seyreden için hayatı anlamak diye bir 
derdimiz vardır…”  

 Türk tiyatrosunun dünden bugüne yolculuğunun 
bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçirdiler. Toplumsal 
gelişimin, değişimin sahnede kendini mutlaka gösterdiği, 
sahnenin aslında hayatın bir yansıması olduğu gerçeği 
üzerinde düşündüler. Sahnenin sadece bir seyir alanı ol-
madığı, gerektiğinde hayatın derinlemesine analiz edildiği, 
bozuk rayların işlendiği, sorunların mizaha kaynak olabildi-
ği, Midas’in özelinde ‘her isteğine kavuşmanın’ aslında çok 
matah bir şey olmayabileceğini ve daha birçok farklı işlevini 
yaşayarak deneyimlediler. 

Konuşmak Bir Sanattır
 Öğretmen eğitim sahnesinin değişmeyen sesidir. 
Sahnede bazen gerçeği haykıran gür bir ses, bazen sahne-
ye buyur eden şefkat dolu bir ses, bazen de yorgun bir ses 
olarak varlığını sürdürmektedir. Sesini daha uzun süre nasıl 
koruyabilecek, harflerin kelimeler içinde kaybolmamasını 
ve özgün haliyle varlığını sürdürmesini nasıl sağlayacak, 
kelimelerin içerdiği manayı veya duyguyu nasıl hissetti-
recek? Tane tane mi konuşacak, kelimelerin üstüne basa 
basa mı yoksa noktalama işaretlerine yaslana yaslana mı 
yürüyecek? Bütün bunları yaparken kendisi ne hissedecek, 
neler hissettirecek, nereye bakacak veya nerede duracak? 

 Öğretmenlerimiz “sahnede durmak, sahnede ol-
mak” kavramlarını ele alırken sahnede duruşun bir anla-
mının olduğunu ve bu anlamın farklı beden hareketleriyle 
ifade edilebileceğini bir aktör olarak yaşadılar, yaşattılar. 

Hadi Gel Oynayalım
 Çocuğu en çokta oyun büyütür. Oyunun eğitimde 
bir adı da dramadır. Dramayı sınıf iklimine taşıyan öğret-
men, çocukların hayal dünyalarına ışık tutar. Hayalleri sah-
neye taşırken, bağımsız düşünebilmeyi, düşüncelerin hayat 
bulabilmesi için işbirliği yapabilmeyi, kendine güven duy-
mayı ve daha birçok beceriyi eğlenceli bir şekilde kazandırır.  
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 Doğaçlama, oyunculuk hayatın akışı içinde doğal 
olarak var olan becerilerdir. Bu becerileri etkin olarak kul-
lanabilmek, bazen kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi, 
bazen de hayatın ritmini yakalayabilmeyi sağlar. Ritim ise 
bireyin anda olmasını sağlar. “Ben hep anda olmuşum, ne 
geçmişle bulandırmışım, ne gelecekle kaygılandırmışım.”  
Her şey anda olur…

Sahne Tozu Gibi Duygularda Bulaşır
 Öğretmen sadece sınıf sahnesinde yer alan sıra-
dan bir aktör değildir, o aynı zamanda öğrencilerin kalbi-
ne, duygularına dokunur. Bunu en çok da kendi duyguları 
üzerinden yapar. Öğretmen bilir ki, içinde biriktirdiği duygu, 
dalga dalga sınıfı saracak ve kendi duygusu sınıfın duygu-
su olacaktır. İşte gerçek aktörlük burada başlamaktadır. Bu 
aktörlük sınıf sahnesinden başlayarak tüm dünyaya, tüm 
hayata yayılacaktır. 

 “Sen seni bil sen seni / Söylediğin karşındakinin 
anladığı kadardır / Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez” ve 
daha nice adına empati, diğerkâm denilen perdeler aralandı. 

 Aktör Öğretmen Akademisi ve Atölyeleri; duygula-
rın farkında olmanın, pozitif düşünmenin, iyimser olmanın, 

hayata anlam katmanın ve olumlu cevap vermenin önemi-
ni kavrayan, kendisiyle ve çevresiyle barışık, çalışmaktan 
zevk alan, kendi gelişiminin çevresindekilerinim gelişimine 
etki ettiğinin farkında olan bireylerin sınıflarımızda daha çok 
sahne almasının önüne açan bir çalışma oldu. 

 Bu çalışmalara katılan öğretmenlerin yaşadıkla-
rı duyguların, diğer duygular gibi bulaşıcı olduğu aşikârdır. 
Aktör öğretmen sahnesinin tozunu yutmuş olmanın bir 
güzelliği olarak daima pozitif ruh halinde olma, olumlu rol 
model olma, duygulara dokunabilme ve gelişime açık olma 
gibi etkilerin meslek hayatları boyunca devam edeceği ka-
tılımcılar tarafından ifade edilmektedir. 
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Bilim Olimpiyatları Enstitüsü 

 Bilim Olimpiyatları Enstitüsü’nde yapı-
lan derslerin amacı; öğretmenlerde genel olarak 
olimpiyat bilinci ve kültürü oluşturarak olim-
piyatlara ilgi duyan öğretmenlerde farkındalık 
oluşturmaktı.

 Bilim Olimpiyatları Enstitüsü’nde üç dönemde toplamda 
263 öğretmen eğitim aldı. Matematik, bilişim teknolojileri, fen bilgisi, 
fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri ile temel bilimlerin eski önemini 
kazanması için çalışmalar düzenledi. Üç dönem boyunca yapılan ders-
lerin ortak amaçları; öğretmenlerde genel olarak olimpiyat bilinci ve 
kültürü oluşturarak olimpiyatlara ilgi duyan öğretmenlerde farkındalık 
oluşturmaktı. Bu sayede olimpiyat eğitimi daha geniş bir kitleye ulaştı-
rarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek öğrencilere ulaşıp onlara 
olimpiyat eğitimi vermek bu vesileyle temel bilimlere ilgilerini artırmak 
amaçlanmaktadır. Uluslararası matematik olimpiyatları Türkiye koçu 
Prof. Dr. Azer Kerimov, Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. İlham Aliyev, 
Prof. Dr. Mehmet Hamidoğlu, Prof. Dr. Refail Alizade,  Prof. Dr. Recep Di-
mitrov, Doç. Dr. Seyfullah Madakbaş gibi alanında uzman eğitimcilerle 
yoğunlaştırılmış olimpiyat dersleri gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslarara-
sı alanda madalyalar kazanmış eğitimcilerden dersler dinlendi.

Bilim Olimpiyatları Atölyesi 
 Bilim olimpiyatları Atölyesinde bu yıl her iki dönemde iki atöl-
ye ile öğretmenlere problem çözme stratejileri, akıl oyunları, kodlama, 
web 2.0 araçları, eTwining, materyal geliştirme dersleri, drama ve oyun, 
astronomi ve zenginleştirme eğitimi dersleri ile daha etkili ders işle-
mek için etkili içerik ve yöntemler sunulmuştur.

Yapılan çalışmalar
 Atölye ve akademi 17 ilçede 24 gönüllü öğretmen ile ikinci 
dönem ise 28 ilçede 64 öğretmen ile ilçe kursları ile öğrenci seçilerek 
bilim olimpiyatlarına öğrenci hazırlamak için DYK kapsamında kurslar 
açılmıştır.

 Kurslarda seçilen öğrenciler birçok yarışmada çeşitli başa-
rılar elde etmişlerdir.  İlçelerde başarılı bulunan öğrenciler il olimpiyat 
çalışmalarına katılmışlardır. İl olimpiyat takımında ve ilçe olimpiyat ta-
kımlarında olan öğrenciler İstanbul ve Türkiye genelinde yapılan birçok 
yarışmada bizleri başarıyla temsil etmişlerdir. İl olimpiyat takımında 
devam eden 3 öğrencimiz genç millî takıma seçilen 6 kişi arasında yer 
alarak İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünü gururla uluslararası yarışma-
larda temsil etmişlerdir. 

 2017 İstanbul Bilim Olimpiyatları sonuçları ile belirlenen öğ-
renci takımıyla Rusya Şehir Olimpiyatlarında dünya üçüncüsü olarak 2 
kupa ile Kazakistan Zhautykov olimpiyatlarından ise 7 madalya ile ül-
kemize dönerek İstanbul şehrini uluslararası alanda temsil etmişlerdir.
İlçe koordinatörlerimiz desteğinde 39 ilçeden yaklaşık 20.000 öğrenci-
nin katılımı ile 2018 İstanbul Bilim Olimpiyatları sınavı gerçekleştirildi.
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Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni

 İstanbul Öğretmen Akademileri 
bünyesinde düzenlenen Bilim Olimpiyatla-
rı ödül töreni, Çapa Fen Lisesinde yapıldı.

 Ödül törenine, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, Bilim Olimpiyatları Enstitüsünde eğitim almış öğretmen-
ler, Bilim Olimpiyatları Enstitüsünde eğitim almış öğretmenlerin ye-
tiştirdiği öğrenciler, İstanbul genelinde yarışmaya katılan öğrenciler 
ve okul müdürleri katıldı.

 Ödül töreninde konuşma yapan İstanbul Millî Eğitim Mü-
dürü Ömer Faruk Yelkenci, sözlerine şöyle başladı:
 “Eğitim, ana işlevi itibariyle öğrencinin hayatında, gerek 
mesleki çizgisinde gerekse de entelektüel serüveninde üzerine inşa 
edeceği bir zemini hazırlama görevinden daha iddialı olamaz. Yani 
bir eğitim süreci,  öğrenciye ileride kullanabileceği en geniş zemini 
vermekle mükellef olmalıdır. Bunun nasıl olacağını tarihe baktığı-
mızda da hem bilimlerin gelişmesi hem de eğitimin gelişmesi nok-
tasında çok da karmaşık olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz.”

Dilin ve Matematiğin İmkânları
 Bilimlerin tasnifinde ve insanlığın kullanabileceği ana ar-
gümanlar olarak karşımıza iki önemli alanın çıktığını vurgulayan 
Yelkenci; “ Bunlardan bir tanesi dil yani insanın kendi dili. Bizim için 
Türkçemiz. İkincisi ise matematik… Aslında ikisi de birbirine çok 
benzeyen belki de birbiriyle neredeyse küçük bir farkla aynı olan iki 
alan.” dedi.

 Matematik ve dilin soyut düşünme becerilerini geliştir-
mek için sembolleri kullanan iki alan olduğuna değinen Yelkenci, 
sözlerine şöyle devam etti:
 “Birinde harflerle, kelimelerle, cümlelerle, kavramlarla 
diğerinde ise sembollerle, formüllerle ve diğer araçlarla yapılıyor. 
Aslında ikisi de bizim düşünerek üretmemizi sağlayan alanlar. Tari-
hin seyri içinde zaman zaman değişse de aslında insanı donatacak 
olan iki alanı daha saymak gerekir. Bunlardan biri mantık, diğeri de 
müzik. Matematik ve Türkçe alanlarını destekleyen bu iki alan, hem 
bilim çalışmalarında hem bilimlerin tasnifinde hem de eğitim ala-
nında yerini almış durumda. O yüzden biz de İstanbul Millî Eğitim 
Müdürlüğü olarak bu yaklaşımı benimsiyoruz ve önemsiyoruz. Yani 
çocuklarımıza dilimizin sahip olduğu zengin kavramları, dilimizle 
düşünüp üretebilmeyi ve matematiğin geliştirdiği soyut düşünme 
becerileriyle de evreni, uzayı ve çevresini anlamayı, tarif etmeyi ve 
ölçebilmeyi sağlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

Bilim Olimpiyatları Enstitüsü
 Göreve başladığı ilk aylarda kurmuş oldukları İstanbul 
Öğretmen Akademilerinden birinin Bilim Akademisi altında yer alan 
Bilim Olimpiyatları Enstitüsü olduğunu belirten Yelkenci, şunları 
söyledi:
 “Geçen yıl olimpiyatlar merkezli olacak şekilde 50 öğ-
retmenimizi İstanbul Öğretmen Akademileri çatısı altında Bilim 
Olimpiyatları Enstitüsünde yetiştirmiş olduk. Bu yıl birinci dönem 
İstanbul Öğretmen Akademileri kapsamında 50 ayrıca İstanbul 
Öğretmen Atölyeleri kapsamında da 50 olmak üzere toplam 100 
öğretmenimizi daha yetiştirdik. İkinci dönem itibariyle de aynı şe-
kilde 50’si akademilerde, 50’si atölyelerde olmak üzere 100 öğret-
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menimizi daha yetişiyoruz. İstanbul genelinde çalışabilecek öğret-
menlerimizin sayısını arttırdıkça ulaşabileceğimiz öğrenci sayımız 
da artacaktır. Böylece hem daha çok öğrencimize ulaşmış olacağız 
hem de öğrencilerimizin çevrelerini etkileme noktasında büyük bir 
alan açmış olacağız.”

Çocuklarımızın Motivasyonu ve Ödüller
 İstanbul Öğretmen Akademileri’nin çok güzel işler başar-
dığını dile getiren Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Geçen yıl iki uluslararası yarışmada alınan ödüller ortada. 
Bu ödülleri tek hedef haline getirmiyoruz ama ödüllerin çocukları-
mızın motivasyonu için önemli olduğunu düşünüyoruz. Öncellikle 
bu çalışmaları koordine eden mesai arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum. En büyük teşekkürü de bu çalışmalara katılma cesareti 
gösterip burada üreten öğrencilerimize ediyor ve onları canı gönül-
den tebrik ediyorum.”

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin ko-
nuşmasının ardından İstanbul genelinde yarışmaya katılan öğren-
cilerden her branştan toplam 105 kişiye madalya, ilçelerde birinci 
olan 59 öğrenciye plaket ve uluslararası yarışmalara katılıp başarı 
elde eden 9 öğrenciye de kupaları verildi.
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Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 Öğretmen eğitiminde araştırma te-
melli disiplinlerarası bir model uygulayan 
İstanbul Öğretmen Akademileri Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, çalışmalarını üç dö-
nemdir sürdürüyor. Enstitü, bugüne kadar 
çalışmalarına gönüllü olarak düzenli bir 
şekilde katılan 115 öğretmeni mezun etti. 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü programı, temel olarak; araş-
tırma uygulaması, öğretmen performansları, eleştirel okumalar (4 
kitabın zorunlu okuması ve değerlendirilmesi şeklinde), seminer-
ler-atölyeler ve katılımcıların araştırma sunumları şeklinde kate-
gorize edilen beş başlık altında yürütülüyor. Sosyal Bilimler Enstitü-
sünde uygulanan bu programla, katılımcı öğretmenlerin; bilgi, bilgi 
kaynakları, bilim, bilimin doğası, bilimsel yöntem, bilim felsefesi, 
bilim sosyolojisi, sosyal bilimler, sosyal bilimlerin doğası, sosyal bi-
limler felsefesi, sosyal bilimler metodolojisi, sosyal bilimlerde araş-
tırmanın epistemolojik temelleri, düşünme ve çocuklarla felsefe 
gibi konularda mevcut bilgi ve algılarını gözden geçirmeleri ve yeni-
den inşa etmeleri; sosyal bilimler araştırma yöntemlerini tanımaları 
ve bir sosyal bilim araştırmacısı gibi araştırma süreçleri içerisinde 
yer almaları; öğrencilerinin sosyal bilimler araştırmalarına rehberlik 

edebilmeleri ve sosyal bilimlerin öğretiminde sosyal bilimlerin do-
ğasına uygun bilimsel bir anlayışı nasıl inşa edebilecekleri üzerine 
düşünmelerini sağlamak hedefleniyor. 

 Katılımcı öğretmenler ve proje yürütücülerinin değerlen-
dirmelerine göre; program, öğretmenlerin sosyal bilimler algısını ve 
araştırmaya yaklaşımını etkilediği gibi araştırma eğitimi açısından 
önemli kazanımlar elde etmelerini sağlıyor. Katılımcılar, enstitü 
çalışmalarının etkisiyle sosyal bilimler üzerine teorik okumalarını 
sürdürme, araştırma becerilerini ilerletme, öğrencilerini araştırma-
ya teşvik etme ve onlara araştırmayı öğretme hususlarında yetkin-
likleri yanında heyecan ve motivasyonlarının da arttığını belirtiyor. 

Sosyal Bilimler Enstitüsünün Vizyonu
 Öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra kendi konu 
alanlarında, pedagoji alanında ve eğitim teknolojisi gibi uygulamaya 
dönük alanlarda kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duydukları görül-
mektedir. Birçok profesyonel meslek sahasında olduğu gibi öğret-
menlik alanında da bu ihtiyaçlar, hizmet içi eğitim programlarıyla 
giderilmeye çalışılmaktadır. Varsayılan ihtiyaçlara bağlı olarak; öğ-
retmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının genelde; alana 
yönelik kurslar ya da pedagoji veya eğitim teknolojileri yeterliklerini 
artırmaya yönelik çalışmalar olarak düzenlendiği görülmektedir. 
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 Konu alanında daha fazla uzmanlaşma, pedagoji ve eği-
tim teknolojilerinde ise daha fazla bilgi ve beceriye sahip olmanın 
öğretmenlerin mesleki gelişimi açısından yararlı olduğu genel ka-
bul görmektedir. Fakat her alanda hızlı ve yoğun bir şekilde artan 
bilgi birikimiyle uzmanlık alanları arasındaki sınırların belirsizleştiği 
zamanımızda öğretmenlerin disiplinler arası araştırma yapma ve 
kendi alanı dışında farklı yönlerde kendisini geliştirmesinin gerekli-
liği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca lisans eğitimleri sırasında alanda uz-
manlaşmaya yoğunlaşılması nedeniyle sosyal bilimler alanları ara-
sındaki etkileşim ve metodolojik alışverişlerin öğretmen adaylarına 
yeterince fark ettirilememiş olması da sosyal bilimlere bakış açısını 
ve sosyal bilimlerin gelişimini olumsuz etkiliyor görünmektedir. Bu 
yönüyle de bu tip disiplinler arası mesleki gelişim çalışmalarının 
öğretmenlerin sosyal bilimlerin doğasına ve metodolojisine yönelik 
bir ilgi geliştirmelerinde olumlu katkıları olacağı düşünülmektedir.
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Sanat Akademisi

 Derslere katılan öğretmenler, sa-
natın farklı dallarında uzman eğitimciler 
tarafından birincil kaynaktan edindikleri 
bilgiler ışığında yeni çalışmalara imza at-
tılar.       
 Sanat Akademisi ve Sanat Atölyesinin amacı, ilgi alanları 
farklı öğretmenlerin tüm dallarıyla sanat meselesinin ne olduğu-
na dair sorgulamalar yapmalarını sağlamaktır. İstanbul’un birçok 
bölgesinden gelen öğretmenlere, sanatın farklı alanlarında uzman 
önemli isimler, bilgi ve deneyimlerini aktarmıştır. Eğitmenlerden 
Ressam İlhami Atalay “Estetiğin Tuvaldeki İzdüşümü”, Ressam 
Ahmet Güneştekin “Renklerin Dili, Resim Sanatının Dünü, Bugü-
nü ve Yarını”, Prof. Uğur Derman “Geleneksel Sanatların Kökeni ve 
İslam Sanatının Paradigmal Arka Planı”, Grafik Sanatçı Süleyman 
Saim Tekcan “Gravür Sanatı”, İsmail Erdoğan “İstanbul’u Anlamak”, 
Mimar Mehmet Öğün “Mimari Nedir, Ne Değildir?”, Mimar Alidost 
Ertuğrul “İslam Mimarisi”, Mimar Hilmi Şenalp “Mimaride Tasarım”,  
Mimar Onur Şimşek “Mimaride Tasarım Süreçleri”, Mimar Şimşek 
Deniz “Mimaride Restorasyon” Prof. Dr. Turan Koç “İslam Sanatına 
Kuş Uçuşu Bakmak”, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük “Fotoğrafçılık 
ve Sanatın Ölümü/Yeniden Doğuşu”, Yazar Rıdvan Şentürk “Tiyatro 
Sanatı ve Aristocu Dram Geleneği” Tasarımcı Altan Güvenni “Grafik 
Sanatının ABC’si”,  Hattat Fatih Özkafa “ İslam Sanatının Alamet-i 
Farikası Hat Sanatı”, Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil “Suya Yazılan 
Yazı Ebru Sanatı”, Sinema Eleştirmeni Enver Gülşen “Çağın Felsefe-
si Sinema ve Aristocu Dram Geleneği”, Yazar Mevlana İdris “Kendini 
Sanatla Keşfetmek”, Savaş Barkçin “Geçmişten Geleceğe Sanat 

Serüvenimiz”,  Sanat Eleştirmeni Samed Karagöz “Modern Sanatın 
Doğuşu ve Çağdaş Sanat”, Minyatür Ustası Leyla Kara “ Minyatür 
ve Kaligrafi Sanatı” başlıklı söyleşileriyle katılımcılara farklı mekan-
larda alanlarıyla ilgili bilgi verilmiş ve katılımcıların aktif katılımı ile 
interaktif bir öğrenme ortamı oluşturulmuştur. 
 
 Katılımcılar Sanat Akademisi ve Atölyeleri vesilesiyle Gü-
neştekin Sanat Galerisi’ne, İmoga Müzesi’ne, Tophane-i Amire’de 
gerçekleştirilen Döngüsel Seyir Sergisi’ne, Yeditepe Bienali açılış 
programının gerçekleştirildiği Nur-i Osmaniye Cami Mahzeni’ne, 
Ebristan Ebru Evi’ne ve Ayasofya Müzesi’ne ziyaretlerde bulunarak 
sanatçıların canlı performanslarına eşlik etmiş; Divanyolu Cadde-
si’nde ve Sultanahmet Meydanı’ndaki önemli tarihi mekanları yerin-
de gözlemlemişlerdir.

 Derslere katılan öğretmenler, sanatın farklı dallarında 
uzman eğitimciler tarafından birincil kaynaktan edindikleri bilgiler 
ışığında yeni çalışmalara imza attılar.
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Müzik Akademisi

 Öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu alan-
larda kendilerini yenileyebilmeleri ve bu 
konuları en ehil ağızlardan deneyimleme 
fırsatı vermek amacı ile İstanbul Öğretmen 
Akademileri Projesinin bir parçası olarak 
müzik akademisi hayata geçirilmiştir.

Müzik Akademisi faaliyet alanı,
 2016-2017 yılında 50 öğretmen ile iki dönem yapılan aka-
demimiz,2017-2018 1.döneminde Bayrampaşa ilçesinde bir atölye 
eklenerek 100 öğretmen;2.döneminde Şişli ve Bakırköy ilçelerinde 
2 atölye eklenerek 150 öğretmen olmak üzere başladığı günden iti-
baren 300 öğretmene kapılarını açmıştır.Her branştan öğretmenin 
başvuru yapabildiği müzik akademisi ,özel yetenekli öğrencilerin 
keşfedilmesi,ses ve nefes kullanma teknikleri,müziğin diğer branş-
larla ilişkilendirilmesi,sanat-medeniyet ve müzik ilişkisi,müziğimiz-
de makam ,usul ve repertuar çalışmaları,makamların ve müziğin 
şifası,dünya müzikleri,müziğin matematiği,uluslarası platformda 
müziğimizin temsil edilmesi gibi zengin konuları Erol Sayan,Sü-
leyman Erguner,İhsan Özer,Göksel Baktagir,Yurdal Tokcan,Melihat 
Gülses,Necip Gülses ,Fatma Gökdel,Ayşegül Aral gibi çok değerli 
Sanatçı&Bestekar ve Akademisyenlerin tecrübeleri ve birikimleri ile 
deneyimlemişlerdir.

Yeni dönemde müzik akademisi ve atölyeleri,
 Müzik akademi ve atölyelerine katılan öğretmenlerimizin 
,hayat enerjilerinin yükseldiği,bir çok yönlerini keşfetme ve geliş-
tirme farkındalığı kazandığı ve en önemlisi de müziği anlama ve 
anlatma noktasında farklı bir boyut kazandıkları yönündeki olumlu 
geri dönüşleri ile uygulama ağırlıklı derslerin daha da artarak öğ-
renci-öğretmen ve velilinin de aktif olarak katılabileceği organizas-
yonlarla zenginleşerek devam edecektir.
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Edebiyat Akademisi

 Edebiyat Akademisinde birbirinden 
değerli edebiyatçı, yazar ve edebiyatla 
doğrudan ilişkisi bulunan akademisyenler, 
İstanbul’un dört bir yanından gelen öğret-
menlerle buluştu.

 Edebiyat Akademisi, çeşitli branş öğretmenlerinin edebî 
zevkini ve yaklaşımını geliştirmeyi amaçlıyor. Bu fikirden yola çıka-
rak gerçekleşen eğitim programı boyunca birbirinden değerli edebi-
yatçı, yazar ve edebiyatla doğrudan ilişkisi bulunan akademisyenler, 
İstanbul’un dört bir yanından gelen öğretmenlerle buluştu ve edebi-
yatın hayata bakan yüzü de dâhil pek çok boyutuyla masaya yatırdı. 
Romancı yazar Güray Süngü “Bir Uyanış İmkânı Olarak Edebiyat”; 
Prof. Dr. Fatih Andı “Edebiyatın Gücü”; Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk “İs-
tanbul’un Edebiyat Mekânları”; gazeteci yazar Bedir Acar “Medya ve 
Edebiyat”; sinema yazarı Atilla Dorsay “Edebiyat ve Sinema”; kültür 
tarihçisi Ahmet Sefa Özkaya “Kültür Gezisi”; romancı yazar Tarık Tu-
fan “Hayat Kurtaran Edebiyat”; şair ve yazar Sedat Yılmaz “Derslerde 
Şiirin Gücünden Faydalanmak”; Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan “Ede-
biyat Yayıncılığı”; Prof. Dr. Turan Koç “Edebiyat ve Estetik”; tiyatro-
cu yazar Hale Cürgül Canat “Drama ve Edebiyat”; Doç. Dr. Mehmet 
Samsakçı “İstanbul’da Edebiyat Edebiyatta İstanbul”; eğitimci yazar 
Ahmet Maraşlı “Eğitimde Yaklaşım, Bakış Açısı ve Ufuk”; Prof. Dr. 
Hayati Develi “Edebiyatın Ruhu ve Özü”; hikayeci yazar Ömer Lekesiz 

“Edebiyat Nedir, Neden Yapılır?”;  şair ve yazar Ali Ural “Edebiyatın 
Gücü”; kültür tarihçisi Dursun Gürlek “İstanbul ve Edebiyat”;  başlıklı 
söyleşileriyle öğretmenlerimize birikimlerini aktararak ve onların 
sorularını cevapladılar.  

 Edebiyat Akademilerinde ayrıca Edebiyat gezileri yayınevi 
ziyaretleri kültürel mekan tanıma toplantıları gibi farklı faaliyetlere 
de imza atıldı. Öğretmenler akademiden aldıkları kazanımları okul-
larında ve ilçelerinde uygulayarak eğitim ve kültür alanında birçok 
projeye imza attı.
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Lisan Akademisi Eğitimlerine Devam Ediyor

 Yabancı dil öğretmenlerinin ve yabancı dilin önemini be-
nimsemiş tüm öğretmenlerin mesleki gelişimine destek verecek 
projeler oluşturmak ve yürütmek amacıyla kurulan Lisan Akade-
misi İngilizce Öğretmenlerine yönelik programıyla yabancı dil öğ-
retiminde öne çıkan sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedefle-
mektedir. 

 Öğretmenlere ilham veren, alanında uzman akademis-
yenlerin ve İngiliz eğitmenlerin katkısıyla hazırlanan programımız 
İngilizce öğretmenlerinin güncel öğretim yöntemleri konusunda 
bilgilerini tazelemeleri, yenilikçi teknolojileri dil öğretim yöntem ve 
tekniklerine adapte etmeleri, Erasmus+ gibi uluslararası projelere 
başvurmaları teşvik edilerek, yapılacak çalıştaylarda tasarlayacak-
ları materyalleri, ders planlarını ve ölçme-değerlendirme araçlarını 
akademide sunma fırsatıyla sınıf içindeki ve dışındaki öğretim ka-
litesini geliştirmektedir. İki yıl boyunca toplam 150 öğretmenimiz 
Lisan Akademisinden mezun oldu.

 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul Üniversitesi ile işbirliği çerçeve-
sinde 2016/2017 Eğitim Öğretim yılında başlattığı İstanbul Öğretmen Akademilerin-
den biri olan Lisan Akademisi 2017/2018 Eğitim Öğretim yılında daha fazla öğretmene 
ulaşmak amacıyla iki ayrı dönemde planlanan eğitimleriyle İngilizce öğretmenlerimize 
hizmet etmeye devam ediyor.

Lisan Atölyesi

 Daha çok öğretmene ulaşmak amacıyla İBB Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü’nün işbirliğiyle açılan İstanbul Öğretmen Atölye-
lerinden Lisan Atölyesi 12 haftalık atölye programı ile İngilizce Dil 
Becerilerinin (Listening, Speaking, Reading, Writing) Etkili Öğretimi 
üzerine odaklandı. Her bir beceri için ilk hafta sınıf içi, ikinci haf-
ta sınıf dışı ve son hafta dijital uygulamalar olmak üzere 3’er hafta 
ayrıldı. Daha çok uygulamaya yönelik olan atölye çalışmalarımızda 
aktif sahada okutmanlık ve öğretmenlik yapan yerli ve yabancı eğit-
menlerimizle eğitimlerimizi gerçekleştirdik. 
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 2017-2018 / 1.Döneminde Ataşehir ve Güngören olmak üzere 2 ilçemizde, 2. Dönem ise Zeytinburnu ilçesinde gerçekleşen Lisan 
atölyelerinden 120 öğretmenimiz mezun oldu.

Lisan Akademisi Mezunlarına Yönelik Yapılan Çalışmalar

2017 Eylül ayının son haftası AB Proje Yazma Eğitimi (5 günlük Hiz-
met İçi Eğitim)

2017 Aralık ayında British Council İngiltere Dil Danışmanı Ziad El 
Tawil (Lübnan Asıllı) tarafından verilen “Active Teaching for Active 
Learning” uygulamalı eğitim.

İstanbul Üniversitesinde 2018 Şubat ayında başlayan 8 haftalık 21. 
Yüzyıl Becerileri konulu uygulamalı ve sertifikalı eğitim.

2018 Mart Ayında Karadeniz Teknik Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. 
Servet Çelik tarafından verilen “Mülteci Öğrencilerin Eğitime Dahil 
Edilmesi için İngilizce Dersi Uygulama Örnekleri” konulu seminer.
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Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi İlk Mezunlarını Verdi

 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğüne bağlı, Öğretmen Akademileri bün-
yesinde açılan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 
Akademisi 21 Haziran 2018’de yapılan 
son ders ile birlikte ilk mezunlarını verdi. 
Şubat 2018 tarihinde açılan Eğitimde Yeni 
Yaklaşımlar Akademisi 14 hafta boyunca, 
50 katılımcı ve 12 farklı eğitmenle devam 
ettirdiği derslerini bu dönem için tamam-
lamış oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, Öğretmen Akademileri 
bünyesinde faaliyet gösteren Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi, 
14 haftalık seminer programı içerisinde Prof. Dr. Hasan Bacanlı ve 
Prof. Dr. Halil Ekşi’nin danışmanlığında alanında uzman eğitmenler 
ile devam ettirdiği derslerinin sonunda ilk mezunlarını verdi. Dersler 
boyunca katılımcı öğretmenlere öğrenme ve öğretme süreçleriyle 
ilgili meslek-içi eğitimler verildi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akade-
misinde: Değer Bilinçlendirme, Değerler Eğitiminde Çağdaş Yak-
laşımlar, Dört Katlı Düşünme, Düşünme Eğitimi, Eğitimde Drama, 
Eğitimde Güdülenme, İlham Veren Öğretmenin Özellikleri, Öğren-
ciyi Tanımada Yeni Yaklaşımlar, Öğretmen Gelişiminde Profesyonel 

Öğrenme Toplulukları, Ölçme Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar 
ve Yetkin Öğretmen konularından oluşan derslerde öğretmenlere, 
hızla gelişen öğrenci profili ve değişen teknoloji karşısında öğren-
me-öğretme süreçlerini nasıl planlaması gerektiğini bilen,  kendi 
öğrenme süreçlerini yöneten ve öğrencilerinin öğrenme süreçle-
rine rehberlik eden, problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiye na-
sıl ulaşabileceğini bilen ve ekip çalışmasına değer veren bireylerin 
yetişmesine katkıda bulunan birer eğitmen olmalarını sağlamak 
amacıyla uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 
Akademisi 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında meslek-içi eğitim-
lerine devam edecektir. 
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Teknoloji Enstitüsü Dersleri Başladı

 Eğitim ve teknoloji insan yaşamında çok önemli rolle-
ri olan iki temel öğedir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, teknoloji 
alanında çok hızlı bir ilerleme içerisindedir ve bilgi çağı olarak nite-
lendirilmektedir. Kaliteli, etkili ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşebil-
mesi için öğrenme-öğretme ortamlarında teknolojinin kullanılması 
gerektiği konusunda İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
2017-2018 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısında Teknoloji Enstitü-
sü faaliyetlerine başladı. 

 Farklı branşlardan öğretmenlerin yer aldığı 15 haftalık bu 
sürecin ilk eğitimi olan “Teknolojinin Dünü Bugünü” konulu ders İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci tarafından verildi. 
Enstitüdeki derslerin güzel sonuçlar doğurmasını diliyorum diyerek 
sözlerine başlayan Yelkenci, “Teknolojiden bahsederken mutlaka 
bilim felsefelerinden de bahsetmek gerekir çünkü teknolojiyle bilim 
arasında doğrudan bir ilişki vardır. Teknolojiyi üretmek için bir bilim-
sel altyapı gerekir. “ dedi.

Teknoloji Enstitüsü’nün Temel Amacı
 Yelkenci, Teknoloji Enstitüsü’nün temel amacının; “farklı 
branşlardan öğretmenlerin bir arada çalışma ortamları bulmaları, 
bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mentörlük yapmaları ve içinde 

yaşadığımız dönemde eğitim öğretimde kullanılabilecek teknolo-
jileri katılımcılara anlatarak farklılık yaratmak” olduğunu ifade etti. 
Her teknoloji devrimi, her sanayi devrimi insan hayatını kolaylaştır-
mak için olacaksa bu uzantılarda eksik olanın kalp olduğunu vurgu-
layan Yelkenci, şunları söyledi:

 “Bilgisayar devriminin ya da bugünkü yapay zeka endüstri 
4.0 uzantısı beyinse, 19. yüzyılında başında olan kas gücüyse bunun 
yanına kalbi koymazsanız insani şeyler üretemezsiniz. Bunun içine 
bizim dilimizde olan, batı dilinde olmayan gönlü koymazsanız tek-
noloji sadece güç olarak başkalarını ezmek için elimizde bir silah 
olmaktan başka bir işe yaramaz. İnsani boyutu itibariyle teknoloji 
üretirken de, planlarken de, düşünürken de, hayatımızın içine en-
tegre ederken de mutlaka akıl ve yürek işin içinde olmalı.”

Gönül Eksikliği Küresel Bir Sorun
 Gönül eksikliğinin küresel bir sorun olarak bütün teknolo-
ji devrimlerinde olduğunu dile getiren Yelkenci; “Çabamız bu eksik 
taraf. Peşinden gittiğimiz, yakalayamadığımız o gelişmeleri yakala-
mak için uğraşıyoruz. Bu yetmez, yeni teknolojiyi ve yeni bilimi biz 
üretmeliyiz. Hedefimiz bu olmalı ama bunu üretirken de doğru bir 
bakış açısıyla yapmalıyız. İnsanlığa faydalı olan bir bakış açısıyla 

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün İstanbul Öğretmen Akademileri projesi kapsamında fa-
aliyetlerine başlayan Teknoloji Enstitüsü’nün ilk dersini İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci verdi. İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, Teknoloji Enstitüsü’nün ilk dersinde farklı 
alanlardan öğretmenlerle bir araya geldi.
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yapmalıyız. Eğitim üzerinden bunun nasıl yapılması gerektiği en 
önemli sorudur” dedi.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci ve enstitüye katılan 
farklı alanlardaki öğretmenlerle; “Eğitim yöneticisi olsaydınız sizler 
neler yapardınız? Teknolojide lider olabilmek için nasıl bir eğitim 
kurgulamayız? Ve Teknoloji eğitimiyle ilgili programları nasıl oluş-
turmalıyız? ” sorusu üzerine sohbet etti. Sohbet sonrasında teknoloji 
eğitiminin de diğer bütün alanların eğitiminin de nitelikli olabilmesi 
için insanı bir bütün olarak ele almamız gerektiğini belirten Yelkenci, 
şöyle konuştu:
 “Üst düzey düşünme becerileri; problem oluşturma, prob-
lem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, sorgulama, karar 
verme gibi becerilerdir. İnsanı bu yönüyle ele aldığımızda tek taraf-
lı kalıyor. Önemli bir tarafı olan gönül eksik kalıyor. Bilimsel bilgiyi 
üretme açısından baktığımızda sezgi, keşif, feraset, basiret gibi üst 
düzey duyuş becerileri var. Üst düzey düşünme becerileriyle, üst 
düzey duyuş becerilerini buluşturamazsanız kurduğunuz eğitim 
sistemi yarım kalır, eğittiğiniz insan da yarım kalır. Üst düzey dü-
şünme becerileriyle, üst düzey duyuş becerilerini buluşma noktası 
aynı zamanda insanın hareket etme noktasıdır.”

Üst Düzey Düşünme ve Duyuş Becerileri
 İnsanı bir bütün olarak ele alma noktasında sosyal bilim-
ler önemine değinen Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Teknoloji eğitimi içerisinde sosyal bilimler olmak zo-
runda, çünkü siz insan hayatına dair işler üretiyorsunuz. Üst düzey 
düşünme becerileriyle, üst düzey duyuş becerilerini buluşturmalı-
yız. Çocuklarla beraber tasarlamak, çocuklarla beraber öğrenmek, 
çocuklarla beraber öğretmek ve en nihayetinde çocuklarla beraber 
üretmek demek çocuklarla ve öğretmenlerle beraber müfredat 
yazmak demek. Uygulamaya geçmek lazım. Uygulamaya geçecek 
olan sizlersiniz, bizleriz. Bu yüzden İstanbul Öğretmen Akademileri-
ni kurduk. Bu enstitüyü hayata geçirirken amacımız, hem sizlerden 
istifade etmek hem de burada yapılanları görmenizi sağlamaktı. 
Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, hepinize başarılar diliyo-
rum.”

 Teknoloji Enstitüsünde yedi farklı konuda katılımcılara 
alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verildi. Günümüzde 
çağdaş bir eğitimin özellikle teknolojiyi öğretmen eğitimi program-
larına nasıl entegre edeceğini çok etkili bir şekilde planlaması ve bu 
planı sürekli değişime açık tutması gerekmektedir. Bu bağlamda; 
Teknoloji enstitüsü, öğretmenlere teknolojiyi öğretimde etkin kul-
lanma konusunda derin bilgi ve beceriler kazandırmanın yanında 
öğrenme ve öğretme süreçlerini daha verimli bir sistem haline ge-
tirilmesi noktasında eğitimler verildi.
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İstanbul Öğretmen Akademileri ve İstanbul Öğretmen Atölyeleri Son Dersi

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 
tarafından İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salo-
nu’nda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İs-
tanbul Öğretmen Akademileri ve İstanbul 
Öğretmen Atölyeleri ikinci dönem son der-
si gerçekleştirildi.

 İstanbul Öğretmen Akademileri ve İstanbul Öğretmen 
Atölyeleri 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı son dersine, Millî Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, İstanbul Millî Eğitim Mü-
dürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, 
İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve İstanbul Öğretmen Akademileri ve İs-
tanbul Öğretmen Atölyelerinde eğitim alan öğretmenler katıldı.

 İkinci dönem son dersinde konuşan Tekin, eğitimde çok 
sık değişikliklerin olmasının kamuoyunda çok tartışılan, kendi için-
de tutarsız bir tez olduğunu belirtti.

 Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmen-
lerin kendilerini öğrencilere bilgi satan bireyler olarak görmemesi 
gerektiğini belirterek; “Öğretmen Akademileri gibi şeyleri dava bi-
linciyle ve bilge misyonuyla hareket eden öğretmenler yetiştirmek 
için yapıyoruz.” dedi.

 Başta eğitim olmak üzere tüm bilim alanlarındaki değişi-
mi ve gelişimi, öğretmen akademileriyle eğitim sistemine yansıt-
mayı ve öğretmenlerle buluşturmayı amaçladıklarına dikkati çeken 
Tekin; “Bu gelişmeleri yansıttığınız zaman medyada bakanlığın çok 
sık değişiklik yaptığına dair eleştirilerle karşılaşıyorsunuz. Bu sü-

reçle ilgili bizim bir felsefemiz ve amacımız var. Bu amaca yönelik 
adım atıp tedrici usulle değişiklikler gündeme getirerek bir nihayete 
ulaşmak istiyoruz. Bu değişiklikleri planladık, programladık. Strate-
jik olarak her attığımız adım o değişikliğe bizi kazasız belasız ulaş-
tıracak bir yol haritasının izdüşümleridir.” diye konuştu.

 Eğitim kurumlarındaki değişikliğin devletlerin moder-
nleşmesiyle ortaya çıktığına işaret eden Tekin, Ortaçağ Avrupası 
sonlandırılıp dünyada pozitivizm ve aydınlanmayla birlikte modern 
devletlerin ortaya çıkmasıyla okulların form değiştirdiğini ve asli iş-
levinden uzaklaşarak, merkezi otoritenin yetiştirmek istediği insan 
profiline uygun hareket eden ideolojik kurumlar haline dönüştüğü-
nü anlattı

 Okulların modernitenin sağladığı zihniyet yapısının içinde 
kavramsallaştırılan eğitim anlayışının evrensel olduğu kabul edilen 
ahlaki ve epistemolojik doğruları öğrencilere aktarmaya başlayan 
kurumlar haline geldiğini belirten Tekin, bu paradigmaya göre aile, 
toplum gibi alternatif bilgi kaynaklarının artık bilimsel sayılmadığını 
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ve okulların bilgi üretmenin yegâne merkezi haline dönüştürülmeye 
çalışıldığını söyledi.

Günümüz Eğitim Anlayışının Yükümlülükleri
 Bilim felsefesi alanında son yüzyıldaki gelişmelerin po-
zitivizmin sorgulandığı bir süreci başlattığına dikkati çeken Tekin; 
“Günümüz eğitim anlayışı okullara ve öğretmenlere, genç nesilleri 
hayata hazırlama, özgür ve esnek düşünebilme becerileriyle donat-
ma yükümlülüğü getirmiştir.” ifadesini kullandı.
Yusuf Tekin, dünyada devlet ve eğitim felsefesinin değiştiğini vurgu-
layarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
 “Biz de bu değişikliği görüp ona göre davranmalıyız. Yap-
mak istediğimiz şeyleri bu felsefi temel etrafında şekillendirmeliyiz. 
Artık çocukları okulda iyi vatandaş yetiştirmek üzere kurgulayan bir 
devlet felsefesi yok, devlete köle olarak yetiştiren, fabrika gibi gören 
bir mantık yok. Yeni dönemde eğitim felsefesi bunun üzerine inşa 
edilmeli. Öğretmenliği bir pragmatik gelir kaynağı olarak gören in-
sanlar bizim tanımladığımız bu işlevi yerine getirecek eğiticiler de-
ğillerdir. Dava adamı kavramını ideolojik bir tanımlama olarak değil, 
öğretmeyi bir dava olarak görenleri kastediyoruz. Bütün arkadaşla-
rımızın birer dava adamı olarak yanımızda olmasını istiyoruz. Bizler 
öğretmen olarak kendimizi öğrencilere bilgi satan bireyler olarak 
görmemeliyiz. Kendimizi erdem ve bilgelik etrafında tanımlamalıyız. 
Öğretmen akademileri gibi şeyleri dava bilinciyle ve bilge misyo-
nuyla hareket eden öğretmenler yetiştirmek için yapıyoruz.”

 Tekin, 2017 yılında yapılan müfredat değişikliğinin mo-
dern dünyadaki gelişmeleri yakalayabilmek adına önemli olduğu-
nu belirtti. Çağdaş dünyanın eğitimden ve eğitimcilerden uymasını 
beklediği 3 temel ilke olduğuna işaret eden Tekin, ilkeleri; “Birinci-
si, insanlar doğaları gereği birbirinden farklıdır, bunu kabul etmek 
durumundayız. Farklı insanları tek renge boyamanın hiçbir anlamı 
yoktur. Farklılıkları kabul edip, farklılıklar üzerinde başka şeyler inşa 
etmek gereklidir. İkincisi, mesleki hayatınız boyunca en çok ihtiyaç 
duyduğumuz şey öğrencilerin üzerinde oluşturacağımız meraktır. 
Eğer merak duygusunu kaybettirirseniz, emeğinizin hiçbir karşılığı 
olmayacaktır. Üçüncüsü, karşımızdaki bizden medet uman kitlenin 
yaratıcılıklarını asla köreltmemeliyiz.” şeklinde sıraladı.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, bütün 
büyük projelerinde olduğu gibi İstanbul Öğretmen Akademilerinde 
de desteğini varlığıyla esirgemediğini belirterek Millî Eğitim Bakan-
lığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’e teşekkür ederek sözlerine baş-
ladı.

 İstanbul Öğretmen Akademilerinin son derslerinin Sayın 
Müsteşarımız tarafından verilmesinin artık bir gelenek haline geldi-
ğini belirten Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Bu programda yönetici olarak görev almış, emeği olan 
bütün arkadaşlarıma Sayın Müsteşarımız huzurunda hususen te-
şekkür etmek istiyorum. Ayrıca İstanbul’un uzak köşelerinden ge-
lerek her türlü fedakârlığı yaparak, mesai harcayarak bu programa 
katılma cesaretini gösteren öğretmen arkadaşlarımı yürekten kut-
luyorum.”

 Kapanış dersinin ardından, İstanbul Öğretmen Akademi-
leri ve İstanbul Öğretmen Atölyeleri 2017-2018 Eğitim Öğretim Yı-
lında “Edebiyat”, “Sanat”, “Müzik”, “Bilim”, “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, 
“Lisan” ve “Aktör öğretmen” akademileri ile “Türk İslam Düşüncesi 
ve Bilimi”, “Teknoloji”, “Bilim Olimpiyatları” ve “Sosyal Bilimler” “ 
enstitülerinde 16 haftalık eğitim sürecini tamamlayan öğretmenle-
re sertifikaları verildi.

 Daha sonra TRT Ses Sanatçısı ve bestekâr Yahya Geylan, 
Türk sanat müziğinden eseler seslendirdi.
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Hârezmî Eğitim Modeli Eğitici Eğitimi Çalıştayı

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nün 
İstanbul’da 50 okulda hayata geçirdiği 
Hârezmî Eğitim Modeli, Türkiye geneline 
yayılıyor. Model, Bakanlık tarafından pi-
lot olarak belirlenen Afyonkarahisar, An-
talya, Artvin, Balıkesir, Çorum, Denizli, 
Edirne, Hatay, İzmir, Kars, Kocaeli, Muğ-
la, Muş ve Tekirdağ’da uygulanacak. 

 Bu illerden gelen İl Millî Eğitim Müdürleri, Müdür Yar-
dımcıları ve Şube Müdürleri ile öğretmenlere kendi illerinde ger-
çekleştirecekleri çalışmalar kapsamında eğitim verilmesi amacıyla 
Hârezmî Eğitim Modeli Eğitici Eğitimi Çalıştayı düzenlendi.

 16 Şubat’a kadar sürecek çalıştayın açılışı Ataşehir Zübey-
de Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde yapıldı. Açılış törene Millî 
Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Millî Eğitim Bakanlığı Ye-
nilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Afyonkarahisar, 
Antalya, Artvin, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Hatay, İzmir, Kars, 
Kocaeli, Muğla, Muş, Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürleri, Müdür Yar-
dımcıları ve Şube Müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Yeni Dünyaya Hazırlanmak
 Hârezmî Eğitim Modeli Eğitici Eğitimi Çalıştayı’nın açılı-
şında konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Bakan 

Yardımcısı Erdem, şunları kaydetti:
 “Çok önemli bir projede birlikteyiz. 14 ilde başlamış olma-
sı, Türkiye projesi olması nedeniyle İstanbul Millî Eğitim Müdürü ve 
ekibine teşekkür ederim. Aslında siz bizler çocuklarımızın genlerin-
de olan şeyi ortaya çıkarıyoruz. Endüstri 4.0 yeni bir dünyaya bizi 
götürüyor. Artık makinelerin yazılımlarla bağımsız çalışmasından 
bahsediliyor. Okuduğum yazılarda bir CEO’nun şöyle bir tarifini gör-
düm, bundan sonra fabrikalarda insanlar olmayacak diyor. Başladı 
da zaten. Diyor ki, bir tane köpek olacak o da insanları yaklaştır-
mamak için güvenlik için orada olacak. Bunun için de bence uzay 
çağının çok dikkatle incelemek, öğrencilerimizi yönlendirmek, bu 
noktada daha büyük bir bakış sağlamak lazım. Bizim geç kalmamız 
gerekiyor. Endüstri 4.0 kaybedildiği takdirde ülkeler arasında büyük 
uçurumların olduğu bir dönem olacak. Beşeri sermaye gerekiyor. 
Beşeri beyinleri çok iyi çalıştırmak gerekiyor. Çok önemli bir projey-
le meşgul olduğunuzu bilmenizi isterim. Bakanlık olarak bu nokta-
da elimizden geleni yapmaya hazırız. Öğrencilerimizin bir kıvılcıma 
ihtiyacı var.”
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Teknoloji ve Ahlak
 Millî Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnak-
çı, gelişen teknolojileri takip ettiklerini anlatarak şunları söyledi:
 
 “Teknolojinin en büyük eksiği ahlak sorunu... Teknoloji sı-
nırsız ve hızla büyürken bir ahlak sorunu yaşıyor. İnsanı merkeze 
aldığını iddia eden teknoloji bugün insanı hedef alır hale gelmişse 
bu ciddi bir sorun. İşte Harezmî’de yetiştirdiğimiz çocukların bilim 
yaparken, ona katacakları en önemli şey bu. Merhametlerini, şef-
katlerini, insana verdikleri değeri katacaklar. Hedefimiz bu. Bu reka-
bete dâhil olmak, bunu bu toprağın değerleriyle yapmak onlara da 
bunu göstermek istiyoruz.”

Projemiz Bakanlık Projesi Haline Geldi
 Son günlerde özellikle Türkiye’mizin hem bir beka me-
selesi olarak hem de geleceğe daha güvenli bakma noktasında 
gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarda şehit düşen askerlerimize 
rahmet ve gazi olanlara da acil şifalar dileyerek sözlerine başlayan 
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, şöyle devam etti:
 “Sayın Bakanım, bu projenin hikâyesini kısaca anlatacak 
olursak, 2016 yılında İngiltere’ye (BETT) Eğitim Teknolojileri Fuarı-
na gitmiştik.  Fuardan sonrada Roehampton Üniversitesinde bizim 
Türkiye’den oraya gitmiş bir akademisyenimiz vardı. O üniversitenin 
eğitim fakültesinde görevliydi. Onu ziyarete gittik. Bu iki ziyarette 
şunu gördük, eğitim teknolojisi fuarında Türkiye’den çokça eğitim 
kurum vardı. Bakanlığımız da Fatih Projesi’ni tanıtmak için oraday-
dı. Fuarda bize kodlama üzerinden paketledikleri o ürünleri satma 
gayreti içindelerdi. İngiltere Roehampton Üniversitesinin eğitim fa-
kültesinde farklı bir şey yaptıklarını gördük. Yani bize sattıklarıyla 
kendi yaptıkları çok farklı şeylerdi. Yani yine bize teknolojileri sat-
maya ve bu yolla sömürmeye devam edeceklerdi.  Biz de bir tara-
fından sanki Endüstri 4.0’ı yakaladığımızı STEM eğitimini yaptığımı-
zı, kodlama eğitimini yaptığımızı düşünecektik. Biz de Türkiye’deki 
güncel ama yanlış olan Endüstri 4.0, kodlama, STEM  tartışmalarına 
bir karşı çıkış olarak ne yapabiliriz, sorusu üzerinde düşünmeye 
başladık. Bu noktada Roehampton Üniversitesinde bize eğitim fa-
kültesinin kapılarını açan ve derslerini izlememizi sağlayan öğretim 

görevlisi olan Yasemin Allsop Hocamızı ve Türkiye’den Prof. Dr. Şirin 
Karadeniz Hocamızı davet ettik ve neler yapabileceğimizi konuşma-
ya şekillendirmeye başladık. Bu noktada ilk çalıştayımızda dedik ki 
madem böyle bir şey yapıyoruz.     
Bakanlığımız da desteğini bize sağlasın canı gönülden arzu ettik. 
YEĞİTEK Genel Müdürümüz Bilal Tırnakçı beyi de aradık. Çalıştay-
ların başından itibaren bizimle beraber bulunarak desteklediler. Şu 
anda projemizin Bakanlık Projesi haline geliyor olmasından dolayı 
mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek isterim.”

İnsanı Merkeze Almak
 Hârezmî Eğitim Modeli’nin bugünkü ilk isminin Zihinden 
Makineye Bilgisayar Bilimleri Öğretimi ve Disiplinlerarası Eğitim ol-
duğunu vurgulayan Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, şunları kaydetti:

 “Aslında bu bizim için güzel bir yol haritası oldu. Bu yol 
haritası üzerinden oluşturduğumuz zeminde 5 başlık üzerinden 
yürümeye başladık. Birincisi, bilgi işlemsel düşünme yani maki-
nesiz bilgisayar bilimleri öğretimi başlığıydı. İkincisi, programlama 
öğretim araçlarıyla bilgisayar bilimleri öğretimi. Üçüncüsü birincisi 
kadar çok önemli bir başlık disiplinlerarası yaklaşım ile bilgisayar 
bilimleri öğretimi. Dördüncüsü, robotik ve oyunla bilgisayar bilim-
leri öğretimi ve beşincisi, her fırsatta söylüyorum, STEM eğitimine 
farklı bir yaklaşım getirerek insanı merkeze almayan hiçbir bilimsel 
çalışmanın doğru hedefe, ahlaki hedefe, insan için faydalı hedefe 
gidemeyeceğini düşünüyordum. Bunun için projeyi STEM başlığına 
eklediğimiz bir S ile sosyal bilimlerden istifade ederek bilgisayar bi-
limleri öğretimi haline getirdik.”

 Yelkenci, özellikle öğrencilerin problem oluşturma ve 
problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve aynı zamanda öğren-
cilerin işin merkezinde yani eğitimin öznesi olarak bulunmalarını 
sağlamak noktasında projeyi şekillendirdiklerini dile getirdi. Öğrenci 
eğitimin öznesi olmalıdır nesnesi değil şeklinde ifade eden Yelkenci, 
eğer öznesi olursa o zaman her çağın doğru eğitiminin yakalanabi-
leceğini söyledi.

 Hârezmî Eğitim Modeli’nin üç sonucu olduğunu belirten 
Yelkenci, şöyle devam etti:

 “Birincisi,  disiplinler arası yaklaşım başlığının getirdiği 
bir sonuç olarak aynı sınıfta 3-5 öğretmenin bulunarak ve bir kaos 
oluşturmadan o sınıfı yönetmelerini aynı zamanda eğitim süreçleri-
ni yürütmelerini sağlamış olduk.

 İkincisi, beklentilerimiz dışındaki sonucumuz, akademik 
noktada başarısız olan öğrencilerimiz, teorisini gördüğünde anlaya-
mayan öğrencilerimiz, pratiğiyle karşılaştığında ‘Bu muymuş deyip’ 
o soruları anlamaya başladılar. Akademik alanda başarıları artmış, 
derslerinde notları yükselmiş oldu. 

 Üçüncüsü, belki de en önemlisi, burayı çok önemsiyorum, 
çünkü müfredat çalışmaları Bakanlığımız için güncel. Bu çalışmalar ya-
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pıldığında şu söyleniyor: Öğretmene sorulmalı, uzmanına sorulmalı ki Ba-
kanlığımız sordu. Müfredatları askıda tutarak bunu yaptı. Bizim öğrenciyi 
ıskalamamamız lazım, öğrenciyle ve öğretmenle beraber müfredat nasıl 
yazılır? Bunu göstermiş olduk. Bunun sonucunda daha güçlü bir şekilde 
inanmaya başladık ki öğretim programlarımızı öğrencilerimizle beraber 
yazmalıyız.

Algoritmik Düşünce
 Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri Öğretimi ve Disiplinlera-
rası Eğitim isminin  Hârezmî Eğitim modeline nasıl dönüştüğünü anlatan 
Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Birinci başlığımız malumunuz, bilgi işlemsel düşünme ve ma-
kinesiz bilgisayar bilimleri öğretimi. Aslında bilgi işlemsel düşünme bir so-
runu tespit edip o sorununun çözüm yollarını ortaya koyarak onların için-
den en uygun çözüm yolunu bulup kullanma ve o sorunu çözmek olarak 
tarif ettiğimiz şey bir anlamda algoritmik düşünce. Öğrencinin algoritmik 
düşüncesi gelişirse birçok şeyi doğru planlayıp doğru üretebilir. Peki, algo-
ritmik düşünce nedir? Algoritmik düşüncenin temeli, algoritmanın temeli 
kimin tarafından atılmıştır? Büyük Türk İslâm âlimi Hârezmî tarafından 
atılmıştır. Bir sohbet esnasında kıymetli Şirin Hocamızın teklifiyle bu mo-
dele Hârezmî Eğitim modeli ismini verdik. En nihayetinde Sayın Müste-
şarımızın, Sayın Genel Müdürümüzün yol göstermeleriyle bunun Türkiye 
projesi haline gelmesi kararı alındı. 14 ilimiz bu projeyi illerinde uygula-
mak üzere başvurdular ve buradalar. Ben kendilerine tekrar hoş geldiniz 
diyorum. Hârezmî Eğitim Modeli’nin eğitim sistemimize ve Türkiye’mize 
hayırlar getirmesini diliyor ve saygıyla selamlıyorum.”
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 Yayla İlkokulu Müdür Yardımcısı Sıdıka Tulgan’ın, okulda 
yapılan Hârezmî Eğitim Modeliyle ilgili çalışmaların sunumuyla 
başlayan program; Hârezmî Eğitim Modeli’ni uygulayan Yayla İl-
kokulunun farklı alanlardaki öğretmenlerinin, projeyi uygularken 
yaşadıklarını ve yaptıkları çalışmaları anlatımıyla devam etti.

 Yayla İlkokulu velileri ise Hârezmî Eğitim Modeliyle ilgili 
görüşlerini paylaşırken, çocuklarında gözlemledikleri olumlu deği-
şimleri aktardı.

 Hârezmî Eğitim Modeli’yle ilgili yapılan çalışmaların an-
latılmasından ve görüşlerin alınmasından sonra 14 ilin Millî Eğitim 
Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri öğrencilere proje 

Bahçelievler Yayla İlkokulunda Hârezmî Eğitim Modeli Tanıtım Programı

 Hârezmî Eğitim Modeli Çalıştayı 
kapsamında düzenlenen Hârezmî Eğitim 
Modeli tanıtım programı; Bahçelievler 
Yayla İlkokulu’nda Millî Eğitim Bakanlığı 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) 
Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci ve 14 ilin Millî Eğitim Müdürleri, 
Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri’nin 
katılımıyla gerçekleşti.

hakkında sorular yönelttiler. Soruları cevaplayan öğrenciler, proje-
nin günlük hayatlarına yansımalarını aktardılar.

 Yayla İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kayra Yöneyler, Hârezmî 
Eğitim Modeli’yle kodlarını kendi yazdığı oyununu 14 ilin Millî Eğitim 
Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ’ne tanıttı.
YEĞİTEK Daire Başkanı Bücük, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yel-
kenci ve 14 İlin Millî Eğitim Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Şube 
Müdürleri Yayla İlkokulu öğrencilerinin Hârezmî Eğitim Modeli ile 
yaptıkları kompost çalışmasını incelediler.

 Tanıtım programı sonrasında YEĞİTEK Daire Başkanı 
Bücük, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci ve 14 ilin Millî Eğitim 
Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri Yayla İlkokulu öğ-
rencileri ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çekildiler.
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Hârezmî Eğitim Modeli Yaygınlaşıyor 

 Hârezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak 
nasıl üretebileceklerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri 
özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, 
öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıya sahip bir model-
dir. Ziyarette,  Artvin Millî Eğitim Müdürü Kahveci ve ekibi ile İstan-
bul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci Hârezmî Eğitim Modeli hakkında 
görüştü. Artvin’deki Hârezmi Modeli pilot uygulamaları 2017-2018 
Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminde başladı.

 Harezmî Eğitim Modeli Eğitici Ça-
lıştayı vesilesiyle İstanbul’a gelen Artvin 
Millî Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ve 
ekibi, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci’yi ziyaret etti.
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 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 
tarafından 2016-2017 Eğitim Öğretim 
yılında hayata geçirilen, 50 okulda, 258 
öğretmen ve 1.400 öğrencinin katılımıy-
la uygulanan Hârezmî Eğitim Modeli’nin 
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı kapanışın-
da şenlik düzenlendi.

 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen 
Hârezmî Eğitim Şenliğine; İstanbul Valisi Vasip Şahin, Talim Terbiye 
Kurulu Daire Başkanı Mustafa Başbekleyen, İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Hârezmî Eğitim Modeli’nin uygulan-
dığı okullardan öğretmen ve öğrenciler katıldı.

 Şenlikte konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, toplumun 
öğrenme süreci, yeni şeyler arama, bulma ve hayata uygulama ça-
bası içerisinde olduğunu belirterek, bunu düzenli ve sistemli yapan 
toplum ya da bireylerin ön plana çıktığını söyledi.

Hârezmî Eğitim Modeli
 Türkiye’de millî eğitimde uzun yıllardır hep daha iyiyi ara-
ma noktasında çalışmalar olduğunu anlatan İstanbul Valisi Şahin ; 
“Ama henüz bu noktada kendimizce en iyiyi yakalamış değiliz. Bu 
çabaların en iyiyi yakalama noktasında önemli katkıları olduğunu 
biliyorum. Hârezmî Eğitim Modeli, birçok bilimin temel bilgilerin-
den istifade ederek yeni bir şeyleri öğrenip hayata uygulama çabası 
açısından önemli proje. Bu aslında bilginlerimizin de klasik metodu. 
Herhangi bilim adamının biyografisine baktığımızda, bu bir din âlimi, 
tıp âlimi ya da sosyal bilimci olabilir ama mutlaka matematik, ast-
ronomi, mantık okumuştur. Bunları temelini oluşturduktan sonra 

üzerine yapacağı bilimi kurdu. Modern dünyada tekrar buna dönüş 
var” diye konuştu.
 
 Önceden insanların daha çok belli branşta derinleşmesi-
nin öngörüldüğünü, artık bunun olayları bilme ve anlamada yeterli 
olmadığını belirten Şahin, diğer bilimlerden istifade ederek daha 
derin bilgilere ulaşabilmenin mümkün olduğunu anlattı.

 Şahin, bu modelin öğrencilere öncelikle iyi ve doğru so-
ruyu sormayı öğretmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu 
sağlandığında sorunların hızlı ve mantıklı çözüme kavuşacağını 
söyledi. Sadece çözümü bulmanın da yeterli olmadığını, onu insan-
lığın yararına uygulayabilmenin önemine değinen Şahin, Hârezmî 
Eğitim Modelini’nin de bunu sağladığını anlattı. Vali Şahin, bu eğitim 
projesinin Türkiye birincisi olduğunu ve 14 ilde uygulandığını belirtti.
 
 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, geçen 
yıl beş okulda 36 öğretmen 126 öğrenciyle ulaşan Hârezmî Eğitim 
Modeli’nin bu yıl da 38 ilçede, 50 okulda, 258 öğretmen ve 1.400 
öğrenciyle uygulandığını söyledi.

Hârezmî Eğitim Şenliği



37AR-GE B lteni
2018 Temmuz

Bütün Disiplinleri Bir Araya Getirmek 
 Bu modelin, STEM, kodlama gibi teknoloji eğitimlerinin 
nasıl yapılabileceğinin arayışı olduğunu vurgulayan Yelkenci, Hâ-
rezmî’nin bütün disiplinleri bir araya getiren, kendi kendini yenile-
yen, her yılsonunda çalıştayla sürekli eksikliklerin tamamlandığı ve 
eğitim sistemini destekleyen esnek bir model olduğunu anlattı.
 Öğrencilerin akademik başarısının arttığını ve müfredatın 
nasıl doğru şekilde öğrencilerle beraber yazıldığını göstermesi ba-
kımından Hârezmî Eğitim Modeli’nin önemli olduğunu vurgulayan 
Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:

 “Bu modelin geliştirilmesinde başından beri sürecin için-
de olarak yardımlarını esirgemeyen kıymetli hocamız Prof. Dr. Şirin 
Karadeniz’e, şu anda İngiltere’de Londra Üniversitesinde öğretim 
görevlisi olan Doç. Dr. Yasemin Allsop’a, bütün mesai arkadaşları-
ma, meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimi tebrik edi-
yorum.”

 Şenlikte düzenlenen panelde Hârezmî dersinin uygulan-
dığı okullardan öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri, 
Hârezmî Eğitim Modeliyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

 Panelin ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin, Talim Terbiye 
Kurulu Daire Başkanı Mustafa Başbekleyen ve İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci Hârezmî dersi kapsamında öğrenci-
lerin çalışmalarının yer aldığı sınıfları gezerek öğrencilerden çalış-
maları hakkında bilgi aldılar.
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Hârezmî Eğitim Modeli Stratejik 
Karar Alma Çalıştayı Yapıldı

 Hârezmî Eğitim Modeli Stratejik Ka-
rar Alma Çalıştayı Kabataş Erkek Lisesin-
de yapıldı.

 Temelleri 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Zihinden 
Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinlerarası Eğitim Çalıştayla-
rı ile atılan sonrasında birinci pilot uygulama süreci tamamlanan 
Hârezmî Eğitim Modeli 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 50 okulda 
258 öğretmen 20 haftalık Hârezmî Uygulamasını Hârezmî Eğitim 
Şenliği İle tamamlandı.

 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 200 okulda uygulan-
ması planlanan Hârezmî Eğitim Modeli için süreci değerlendirmek 
ve stratejik karar almak için Hârezmî Eğitim Modeli Stratejik Karar 
Alma Çalıştayı yapıldı.

 Çalıştaya, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yel-
kenci, Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert ve İn-
giltere ULC’den Doç. Dr. Yasemin Allsop ile Hârezmî Eğitim Modeli 
sürecinde görev almış idareciler, öğretmenler ve akademisyenler 
katıldı.

Stratejik Plan Çalışmaları

 2015-2019 stratejik planı doğrultusunda 2018-2019 
Eğitim Öğretim yılında yapılacak faaliyetlerin planlama çalış-
maları devam etmektedir.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün 2017 yılı performans 
programını değerlendirmek maksadıyla faaliyet raporu düzenlendi.  
İlçe millî eğitim müdürlüklerinin 2017 yılı faaliyet raporlarını hazır-
lamalarını sağlamak amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapıldı. 
Tüm ilçe millî eğitim müdürlüklerinin faaliyet raporları incelendi. 

 2018 yılı performans programını hazırlandı ve gerçekleş-
tirilecek faaliyetler gözden geçirildi. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 
Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme çerçevesi kapsamında; 

• Performans göstergeleri ve stratejiler kapsamında ger-
çekleştirilen faaliyetlerin gerçekleşme durumları tespit 
edildi. 
• Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının 
hedeflerle kıyaslandı. 
• Sonuçları raporlandı.
• Sonuçlara göre alınmış gerekli tedbirlerin alınması yöne-
lik gerçekleştirilen faaliyetler raporlandı. 

 İzleme ve değerlendirme sürecinin etkin yürütülmesi için 
performans göstergelerinin kapsamı ve veri toplama tarihleri stan-
dart hale getirilerek tablolar oluşturuldu. 

 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında elde edilen performans 
göstergeleri toplandı.  2015-2019 stratejik planı doğrultusunda 
2018-2019 Eğitim Öğretim yılında yapılacak faaliyetlerin planlama 
çalışmaları devam etmektedir.
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80 Okul ve 59 Okul Spor Salonunun Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifiyle Başakşehir’de Akif İnan Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde, İstanbul’da yapımı 
tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salo-
nunun açılış töreni gerçekleştirildi.

 Açılış törenine ayrıca Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, 
İstanbul Milletvekili Harun Karaca, İstanbul Milletvekili Nurettin Ne-
bati, İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, İstanbul Milletvekili Şirin 
Ünal ve İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci katıldı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Askerimizin hepsi maşallah 
dimdik ve en ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerle-
menin hazırlığı içindeler. Ve yeni hedefleri de sürekli olarak her an 
duyabilirsiniz.” dedi.

 Törende konuşan Erdoğan, bugün resmi açılışları yapılan 
80 okuldan 25’inin Millî Eğitim Bakanlığı, 7’sinin İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi, 48’inin ise İstanbul Valiliği öncülüğünde, kurumların 
ve vatandaşların bağışı olarak İstanbul’a kazandırıldığını söyledi.
Spor salonlarını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiğini 
anlatan Erdoğan, derslik sayıları 2 bin 47 olan bu okullar ile spor 
salonlarının, yaklaşık 805 milyon liralık bir eğitim öğretim yatırımını 
ifade ettiğini aktardı.

 Türkiye’nin insan gücü niteliği yükseldikçe, araştırma ge-
liştirmeden üretime kadar tüm alanlarda iddiasının da arttığını an-
latan Erdoğan, şöyle devam etti:
 “Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme kaydedebildiysek, ihra-
catımızı şubat ayı itibarıyla 160 milyar dolara çıkartabildiysek, kriz 
tellallarının tüm çabalarına rağmen hedeflerimize kararlılıkla iler-
liyorsak, bölgemizde ve dünyada giderek daha etkin bir güç haline 
geliyorsak, bunların hepsinde eğitim öğretimde geldiğimiz yerin çok 
büyük payı vardır. Elbette elde ettiğimiz başarılar önemlidir, geldiği-
miz yer de küçümsenecek gibi değildir.”

Türkiye Büyüdükçe, Geliştikçe
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere şöyle 
seslendi:
 “Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok 
örnekle birlikte kesinlikle uzak durmanız gereken kötü örneklerle 
de karşılaşabilirsiniz. Türkiye’nin başına musallat edilen terör örgüt-
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lerinin hedefinde öncelikle genç dimağlar olur. Şayet terör örgütle-
ri sizlere de bulaşırsa, ölçünüz gayet basit olsun. Her kim ki size, 
annenize, babanıza, ailenize rağmen bir şey yaptırmak istiyorsa, 
onlardan uzak durun. Her kim ki sizi tarihinize, kültürünüze, değer-
lerinize aykırı birtakım fikirlerle zehirlemeye çalışıyorsa onlardan 
uzak durun. Her kim ki sizi ülkenize, milletinize, devletinize karşı 
kışkırtıyorsa onlardan uzak durun.

 Bunların hiçbirinin de bizim dünyamızla, bizim inancımız-
la, bizim töremizle ilgisi yoktur. Annesine, babasına, ailesine saygı 
duymayan bir ferdin ne milletine ne de insanlığa bir faydası olur. 
Tarihini hiç bilmeyen veya yanlış bilen, kültürünün zenginliğinden 
bir haber, medeniyetinin ışığından nasibini almamış bir gencimizi, 
geleceğimizin teminatı olarak göremeyiz. Hele hele milletine ve 
devletine ihanet eden hiç kimsenin, Arapça’da bir ifade var ya, ‘İrapta 
mahalli yoktur.’ Sözünü etmeye bile değmez bunların.”
Erdoğan, “Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, güçlendikçe karşımıza çı-
kan sorunların mahiyeti ve çapı da ona göre değişiyor, işimiz ko-
lay değil, düşünün nerelerden nerelere geldik.” diyerek, sınıfta 125 
öğrencinin olduğu dönemlerin bilindiğini, kendisinin İstanbul imam 
hatip okulunda okuduğu dönemde sınıfında 75 öğrenci olduğunu, 
yine sınıfında çocuk sahibi ağabeylerinin de olduğunu kaydetti.

 Kendisinin en gençlerinden olduğunu, ilkokulu bitirip 
İmam Hatibe girdiğini anlatan Erdoğan, şimdi ise 30’dan fazla öğ-
rencinin sınıfta olmadığını anlattı.

Emin Adımlarla Yürüyoruz
 Bunların, kalitenin arttığının alameti olduğunu vurgulayan 
Erdoğan; “Dünün Türkiye’si için sorun siyasetçilerin kendi arala-
rındaki tartışmalarından kaynaklanan krizlerdi. Geçtiğimiz 15 yılda 
sağladığımız istikrar ve güven ortamıyla artık Türkiye’nin böyle bir 
derdi yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu tehdidi tama-
men ortadan kaldırıyoruz. Dünün Türkiye’si için sorun bir kaç mil-
yar dolarlık finans oyunlarıyla ekonomisinin alt üst edilebilmesiydi. 
2017’de yüzde 7,4 oranında büyüme oranı elde etmiş, ihracatı şubat 
ayı itibarıyla yıllık 160 milyar doları bulmuş, kişi başına millî geliri 
3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkmış bir Türkiye’nin artık böyle 
oyunlara getirilmesi mümkün değildir. Hala bazıları çıkıyor ‘Baktık, 

bittik, şöyle, böyle oldu’ diyor. Hiçbir şey olmadı. Biz emin adımlarla 
yürüyoruz.” diye konuştu.

 Erdoğan, dünün Türkiye’si için sorunun, kendi kararlarını 
kendi verebilme, kendi iradesini özgürce ortaya koyabilme imkâ-
nı bulamaması olduğunu belirterek, diğer sınamaların yanı sıra 
özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde milletin gösterdiği feraset 
ve cesaretin, istiklale ve istikbale güvenle bakabilmeyi sağladığını 
kaydetti.

Hayali Olmayanın İstikbali Olamaz
 Gençlere dünün ve bugünün Türkiye’sini, işte bu farkla 
devredeceklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:
 “Gençler unutmayın, hayali olmayanın istikbali olamaz. 
Eğer biz kendi hayallerimizi kurmaz ve onun peşinden gitmezsek 
ancak başkalarının hayallerine dolgu malzemesi oluruz. Çocukla-
rımızdan ve gençlerimizden kendilerinin, ailelerinin, milletlerinin, 
ülkelerinin, devletlerinin geleceğine dair hayaller kurmasını istiyo-
ruz. Bugün kurduğumuz hayaller, yarın gençler bunu özellikle size 
söylüyorum, biz o günü göremeyeceğiz, 2053 ve 2071 vizyonlarının 
ruhunu sizler teşkil edeceksiniz. Sultan Alparslan’ın hayali Anado-
lu’yu ecdadın ebedi yurdu haline getirmekti. Osman Gazi’nin rüyası 
Söğüt’ten yükselecek bir ulu çınarın tüm bölgeyi, tüm dünyayı dal-
ları altında toplamasıydı. Fatih Sultan Mehmet Han’ın rüyası, dünya-
nın göz bebeği İstanbul’u fethederek, devletinin başkenti yapmaktı. 
Gazi Mustafa Kemal’in hayali, yeryüzünden silinmeye çalışılan bir 
milleti ve ülkeyi Anadolu bozkırlarında yükselen taze bir fidan haline 
dönüştürmekti. Bizim hayalimiz, ülkemizi, demokrasi ve ekonomi-
de dünyanın en ileri 10 ülkesinden biri haline getirmektir. Sizlerden 
beklentimiz ise 2053 ve 2071 vizyonlarınızı önce şekillendirmeniz 
sonra da tüm unsurlarıyla bunları hayata geçirmenizdir. Rabbim yar 
ve yardımcınız olsun.”

 Okulların ve spor salonlarının hayırlı olmasını isteyen 
Erdoğan; “Gençler, bodrum katlarında beden eğitimi dersi yaptık. 
Şimdi siz bu muhteşem spor salonlarında inşallah beden eğitimi 
derslerinizi yapacak ve rekabete gireceksiniz.” dedi.
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Başakşehir İlçemize Okul Desteği

 İstanbul Valilik binasında gerçekleştirilen protokol imza 
törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi 
Usta, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Başakşe-
hir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu, Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, 
Araştırmacı Mürsel Yeşil ve Bağışçılar İsmail Kemal Demiröz, Deniz 
Demiröz, Kamil İsmail Davut Demiröz, Sinem Şöhret Demiröz, Pa-
mir Mustafa Demiröz katıldı.

 İstanbul Valiliği, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve bağışçılar arasında Başakşe-
hir ilçesinde 20 derslikli Anadolu Lisesi, kız ve erkek öğrenci yurdu, mescit, 12 derslikli 
ortaokul, 12 derslikli ilkokul, kantin binası ve eklentilerin yapımı için protokol imzalandı.
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 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yatırım programı kapsamında ve bağış kapsa-
mında yürütülen işlere ait tablo aşağıda verilmiştir.

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Yatırım Programı ve Bağış 
Kapsamında Yapılan Okullar

Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı Sergisi 

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 
tarafından eğitim faaliyetlerindeki iyi ör-
nekleri paylaşmak amacıyla düzenlenen 
Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı Sergisi, 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi.

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iç bahçede düzenle-
nen programa, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İstanbul 
Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İlçe Millî Eğitim Mü-
dürleri ile proje sahibi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, yaptığı konuşmada, 
bu yıl altıncısı düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Paylaşım Sergisi’ni, 
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“icat çıkarmayı teşvik eden bir program” olarak niteledi.
Öğrencilerin çözüm odaklı hareket etmesinin önemine değinen Yel-
kenci, şöyle konuştu:
 “Sergi, öğrencilerimizin etraflarında olup biten problemleri 
fark edebilme becerilerini ve bu problemler için en uygun çözüm 
yollarını ortaya koyabilmelerini, bu çözüm yollarından en uygun 
olanını seçebilme ve uygulayabilme becerilerini ortaya koymanın 
yanında, bunu bir alışkanlık, tavır haline getirmek için yapmış oldu-
ğumuz bir çalışmadır. Bugün burada çalışmalarımızın sonuçlarını 
göreceğiz. Bu sonuçlar bir yıl boyunca yapılan çalışmaların bir ürü-
nüdür. Burada yer alan projeler birçok okulumuzun ve projemizin 
başvurusunun ardından seçilen 100 projedir.”

Teori ve Pratik
 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bulut ise yeni nesillerin bu gibi projeleri hayata geçirerek eğitim 
almasının gelecek açısından çok değerli olduğunu dile getirdi.

 Teorinin yanına pratiği eklemenin önemini vurgulayan Bu-
lut; “Projeye ev sahipliği yapmamızda bir önemli nokta daha var. Üni-
versitemizin ismini aldığı Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hoca da bir ilim 
insanı ve güzel bir örnekti. Ayrıca bu kampüsün havasını solumuş 
millî şairimiz Akif de başka güzel bir örnek.” ifadelerini kullandı.

 Açılış konuşmalarının ardından, katılımcı okulların tem-
silcilerine hediyeler verildi.

 İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yelkenci ve İstanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulut, proje stantlarını 
gezerek öğrenci ve öğretmenlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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Bizim Gök Kubbemiz Projesi Açılış Toplantısı

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 
koordinesinde başlatılan Bizim Gök Kub-
bemiz Projesi Açılış Toplantısı Elite World 
Europe Hotel’de yapıldı.
 Açılış toplantısına,  Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. 
Dr. Yusuf Tekin, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci 
ve projede yer alacak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki 23 
ilin Millî Eğitim Müdürü ile projeye dâhil olan 127 İlçe Millî Eğitim 
Müdürü’nün yanı sıra İstanbul’un 39 İlçe Millî Eğitim Müdürü ve İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları da katıldı.

 Bizim Gök Kubbemiz Projesi ile İstanbul Millî Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı resmi okullar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı resmi okullar arasında; 
eğitim, kültür, yardımlaşma amacı ile kardeşlik köprüleri kurul-
ması; bilgi, tecrübe, kültürel ve sosyal paylaşımlarda bulunulması, 
ilçelerin ve okulların yürütmüş olduğu projelerden elde edilen ka-
zanımların aktarılması, imkânlar dâhilinde ortak projeler yapılması, 
eğitim malzemeleri konusunda kardeş okullarımıza destek olun-
ması, proje kapsamında karşılıklı ziyaretler ve ortak organizasyon-
lar düzenlenerek gönül köprüleri inşa edilmesi amaçlanıyor.
Bizim Gök Kubbemiz Projesi açılış toplantısında konuşan Millî Eği-
tim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, insanların kültürleri 
ne, dini inançlarına, etnik kimliklerine karışmadan, pozitif hukuka 
göre inşa edilmiş bir devlet felsefesi kurgulayan ve güçlü bir dev-

let imajı oluşturmaya çalışan bir algıyla yeniden hareket etmeye 
başladıklarını belirterek; “Devlet felsefesindeki bu dönüşümü yaka-
ladıktan sonra biz Millî Eğitim camiasına düşen şey, bu anlamda 
müfredatımızda, kitaplarımızda var olan ayrıştırıcı unsurların hep-
sini temizlemek. Bu yeniden inşa felsefesine uygun davranmak, biz 
bunu yaptık.” dedi.

 Tekin, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde baş-
latılan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 23 ile bağlı 127 ilçedeki 
okulları içine alan ve eğitim faaliyetlerine dayalı iş birliği ve tecrübe 
paylaşımını hedefleyen Bizim Gök Kubbemiz Projesinin tanıtım top-
lantısında yaptığı konuşmada, İstanbul’da başlayan projenin Türki-
ye’nin her tarafına yayıldığını ve bakanlık için de yol haritası teşkil 
ettiğini belirtti.

 Türkiye’nin 2000’li yıllarda, çağın devlet ve dönüşüm algı-
sını yakalayan bir yaklaşımla bu coğrafyadaki farklılıkların ülkeye 
zenginlik katacağını fark ettiğine dikkati çeken Tekin; “Bunun üzeri-
ne, insanların kültürlerine, dini inançlarına, etnik kimliklerine karış-
madan, üzerine pozitif hukuka göre inşa edilmiş bir devlet felsefesi 
kurgulayan ve güçlü bir devlet imajı oluşturmaya çalışan bir algıyla 
yeniden hareket etmeye başladık. Devlet felsefesindeki bu dönüşü 
yakaladıktan sonra biz Millî Eğitim camiasına düşen şey bu anlam-
da müfredatımızda, kitaplarımızda var olan ayrıştırıcı unsurların 
hepsini temizlemek. Bu yeniden inşa felsefesine uygun davranmak, 
biz bunu yaptık.” diye konuştu.
 Müfredatın içerisinde ayrıştırıcı unsurları bir kenara bı-
rakarak, bu zenginlikten bekledikleri faydayı elde edebilmek için  
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“Eğitim öğretim sürecinden geçen çocukların kendi kültürünü, 
coğrafyasını tanıması gerekir.” dediklerini ve müfredatın içerisinde 
“Kent Kültürü” adıyla seçimlik bir ders koyduklarını anlatan Tekin, 
bu dersle lokal olarak her ilin kendi kültürünü, coğrafyasını, tabiatı 
açısından doğal ya da kültürel özelliklerini yeniden yazabileceklerini 
söyledi.

Yepyeni Bir Eğitim Felsefesi 
 Bu projenin bütün bu felsefenin politik adımı olarak ta-
nımlanabilecek olması bakımından önem arz ettiğini anlatan Tekin, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
 “Proje, 23 ilde, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
kendi kültürel değerleriyle zenginleştiren bir öğrenci profili ortaya 
çıkarmak için atılan adımların bir parçası. Eğitimde sosyal adaleti ve 
fırsat eşitliğini temin eden güzel bir proje. Devlet felsefesinde yaşa-
nan dönüşümün bir parçası olarak bu tür unsurlar sadece bu pro-
jede değil, genel anlamda da eğitim felsefesinin içerisine yedirilmiş 
durumda. Ülkenin sahip olduğu zenginlikleri, farklılıkları ve değer-
leri, bu ülkeye fayda elde edecek bir zenginlik haline dönüştürecek 
politikalar izlememiz lazım. Biz de bu proje sayesinde bu anlamda 
atmış olduğumuz adımlardan birini daha atmış oluyoruz.

 127 ilçeden arkadaşlarımız bu ilçelerdeki okullarda oku-
yan öğrencilerle bir araya gelecek, kendi kültürlerini tanıtacaklar. 
Hep beraber nasıl bir Türkiye inşa edecek gençlik görmek istediği-
mizi ortaya çıkaracağız. Bu kültür üzerine yepyeni bir algı ve eğitim 
felsefesi inşa edilmiş olacak. Bu çocuklar mezun olup yetişkin bir 
birey olduklarında hep beraber ‘tek bayrak, tek millet’ mantığıyla bu 
ülkeye hizmet edecek. Şunu öngörüyoruz, bu felsefeyi ve mantığı 
ilkokul çağından itibaren çocuklarımıza verdiğimiz an bu ülkede te-
rör sorunu, farklılıkları sebebiyle birbirlerini aşağılayan, kötüleyen, 

ötekileştiren kültür ortadan kalkacak. Hep beraber bu ülkenin daha 
iyi bir pozisyonu ulaşması için çaba göstermiş olacağız. Biz kültür-
ler ve medeniyet inşa eden bir devlet dinamiğiyiz.”

Doğu ve Güneydoğu’daki Okullarımızın Katkısı Çok 
Büyük Olacak
 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de Bi-
zim Gök Kubbemiz Projesinin millî birlik ve beraberliğe katkı sun-
ması bakımından çok önemsediklerini dile getirdi.

 Sosyolojik değişimlerin zaman içerisinde insanın yaşadığı 
mekân üzerinde şekillendiğini ve şehre gittikçe insanın bir taraf-
tan medeniyetin seviyesini yükseltirken bir taraftan da köklerinden 
uzaklaştığını belirten Yelkenci, şu değerlendirmelerde bulundu:
 “Biz bu noktaya gelmemek için bir taraftan şehir ve mede-
niyetin seviyesini yükseltirken, bir taraftan da köklerimizle bağımızı 
koparmadan çok daha güçlü bir zeminde yarınlara bakabileceğimi-
zi düşünüyorum. Çeşitli vesilelerle Anadolu’ya gittiğimizde orada 
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yine birçok şey öğrenmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla şehrin bu 
kışkırtıcı tarafını köyün köklerine bağlı tarafı ve doğru duruşuyla 
destekleyerek, hedeflerimize ulaşmanın mümkün olacağını düşü-
nüyorum. Birbirimize ihtiyacımız bu noktalarda belirginleşiyor. Bunu 
yaparken de mutlaka eğitim alanında birbirimize büyük katkıları-
mız olacak. Doğu ve Güneydoğu’daki okullarımızın, öğrencilerimizin 
ve öğretmenlerimizin bize katkısı çok daha büyük olacaktır. Bizim 
oluşturacağımız birbirine geçmiş ve birbirini destekleyen kültür 
üzerinde eğitimi şekillendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum.”

Projede, Eğitimde İş Birliği ve Tecrübe Paylaşımı Ön 
Planda
 İstanbul Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nurettin 
Aras ise iki yıl önce Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan başlatılan projenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan 13 
farklı ilden 27 ilçeyle birlikte yürütüldüğünü ve olumlu sonuçlar do-
ğurduğunu söyledi.

 Projenin kapsamının İstanbul’un 39 ilçesiyle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 23 ile bağlı 127 ilçeyi 
kapsayacak şekilde genişletilerek Bizim Gök Kubbemiz adı altında 
yeniden projelendirildiğini anlatan Aras; “Projemizin başlıca gerek-
çesi, ülkemizin doğusuyla batısıyla Millî birlik ve beraberliğine katkı 
sunulması ve ülkemizin batısındaki okullarımız ile doğusundaki 
okullarımızın eğitim ve kültür alanında edinmiş oldukları bilgi ve 
deneyimlerini paylaşarak, ülkemizin eğitim kalitesinin beraberce 
arttırılmasıdır.” dedi.

 İstanbul’daki okullar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl-
gelerindeki okulları kardeş yaparak kurumsal iletişim ve gelişimini 
sağlamak istediklerini belirten Aras, projenin amaçlarını; “Eğitim 
yöneticilerinin bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sunmak. Yürütü-
len ve faydalı olan örnek projeleri paylaşarak daha kaliteli projeler 
uygulanmasını sağlamak. Öğrencilerimiz arasında etkileşimi sağla-
yacak, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda ortak projeler ve etkinlikler 
organize etmek. Bu vesileyle yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizin 
karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmelerini sağlayarak ülkemiz-
deki eğitim ortamlarını, sosyal ve kültürel dokuyu, örf adet gelenek 
ve göreneklerimizi tanımak ve tanıtmak. Bu projeyi diğerlerinden 

ayıran en önemi özellik, eğitim faaliyetlerine dayalı iş birliğini ve 
tecrübe paylaşımını ön plana çıkaran bir proje olmasıdır.” şeklinde 
sıraladı.

 Proje kapsamında il, ilçe ve okul yürütme komisyonları 
oluşturularak, gönüllü okullar belirleneceğini, ilçe ve okulların ya-
pacakları çalışmalara dair yıllık planlar hazırlayacaklarını aktaran 
Aras, projenin başladığı nisan ayından itibaren altı aylık süre so-
nunda, faaliyetlerin değerlendirilmesi, paylaşılması ve bir sonraki 
dönem yapılacak çalışmaların planlanması için ilk değerlendirme 
çalıştayının Doğu veya Güneydoğu illerinden birinde gerçekleştir-
meyi düşündüklerini ifade etti.
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Sözlük Özgürlüktür Projesi Kapsamında Okullara Ziyaret

 Ziyarette, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yel-
kenci’ye Büyükçekmece İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve 
Sözlük Özgürlüktür Projesi koordinatörü Asım Gültekin eşlik etti. 
Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, okullarda “Sözlük Özgürlüktür” Projesi 
kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

 Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, okullarda Sözlük Özgür-
lüktür Projesi kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında öğrenci-
lerden bilgi aldı. Tüm sınıflarda Sözlük Özgürlüktür Projesi kapsa-
mında tutulan kelime defterleri inceleyen Yelkenci; koridora sözcük 
balonları, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy panoları, okul duvarları 
ve bahçelerine yazılan beyitler, öğretmenler ve öğrencilerce çizilen 
M. Akif Ersoy ve Yunus Emre portreleri, duvarlara kelime yaprakları, 
kelime ağaçları hakkında öğrencilerden  ve öğretmenlerden bilgi 
aldı.

 Ayrıca ziyaretlerde, günün kelimesi, haftanın kelimesi, 
haftanın beyiti panoları, Hacivat ve Karagöz gösterisi, özel eğitim 
öğrencisinin beyit okuması, kukla gösterisi, Safahat dersi etkinli-
ği, İsmail Hakkı Bursevi´nin Mesnevi´nin Ruhu dersi etkinliği, çark 
çevirerek kelime bulma etkinliği, sözcük labirenti etkinliği, beyit bul-
ma oyunu etkinliği, yabancı uyruklu öğrencilerin beyit oratoryosu, 

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Sözlük Özgürlüktür Projesi 
kapsamında Büyükçekmece Tepecik İmam Hatip Ortaokulunu ve Büyükçekmece İBB 
Turgut Cansever İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

sözcüklerin kelime köklerine inerek anlamlarını bulma etkinliği, 
okulların bestelediği Yunus Emre’nin şiirlerinin okunması, her 
sınıfta bireysel ve toplu olarak beyit ve Safahat’tan bölümlerin 
okunması, bahçede oku ve ikra yazısının öğrenciler tarafından 
oluşturulması gibi etkinlikler sergilendi.
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Sözlük Özgürlüktür Projesi Yılsonu Programı

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, Prof. Dr. Mümtaz Turhan 
Sosyal Bilimler Lisesi’nde, İstanbul Millî 
Eğitim Müdürlüğü’nce Sözlük Özgürlük-
tür Projesi kapsamında gerçekleştirilen, 
yılsonu programı ve ödül töreninde, öğren-
cilerin proje kapsamında hazırladıkları 
çalışmalardan örnekleri paylaştı.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Söz-
lük Özgürlüktür Projesinin önemine dikkati çekerek; “Biz, ‘bin öğ-
retmene ulaşabilir miyiz?’ sorusunu kendimize sorarken, 6 bin 200 
öğretmene ulaştık. Bu durum, Türkçe mevzubahis olduğu zaman 
öğretmenlerimizin büyük bir aşk ve heyecanla Türkçemizle ilgili ça-
lışmalara sahip çıktıklarının göstergesidir. Keza öğrencilerimizin de 
çalışmalara katılmaktan çok büyük bir mutluluk duyduklarını görü-
yoruz.” dedi.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Prof. 
Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde, İstanbul Millî Eğitim 
Müdürlüğü’nce Sözlük Özgürlüktür Projesi kapsamında gerçekleş-
tirilen, yılsonu programı ve ödül töreninde, öğrencilerin proje kap-
samında hazırladıkları çalışmalardan örnekleri paylaştı.

Türkçe’miz Elimizde Olursa…
 Ahlaki ve ilmi hazırlığın gerçekleştirilebilmesi için Türk-
çe’ye hâkim olunması gerektiğini söyleyen Yelkenci, “Türkçe’miz 
elimizde olursa, dünyaya adalet ve insanlık için güzel çalışmalar 
sunmaya devam edebiliriz ama dilimiz elimizden gittiğinde, birbirini 
anlamayan, duygularını bilmeyen cahil insanlara dönüşürüz” diye 
konuştu.

 Yelkenci, Türkçe’ye hâkim olmak ve güzelliklerini diğer 
insanlara en güzel şekilde sunmak için eğitimcilerin elinden geldi-
ğince katkı sunmaya çalıştıklarını işaret ederek, şunları söyledi:
“İstanbul’un eğitim camiası olarak, Türkçe’ye layık şekilde kalıcı ça-
lışmalar yapmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. 
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 Sözcük okuma eylemini merkezine yerleştirdiğimiz, söz-
lüğe hâkim olmak noktasında gerçekleşen Sözlük Özgürlüktür Pro-
jesi, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından sahiplenildi. Bu 
çalışmamız çok güzel bir noktaya geldi ve bugün burada bunu hep 
beraber müşahede ediyoruz.

 Sözlük Özgürlüktür Proje koordinatörü Asım Gültekin ise, 
öğrenci ve öğretmenlerin etkinliklere heyecanla katıldıklarını ve ça-
lışmalar sonunda çok güzel çalışmaların ortaya çıktığını dile getire-
rek, bu anlamda klasik eserlerin titizlikle okunduğunu söyledi.

 Proje kapsamında 7 dalda yapılan ve 4500 kişinin başvur-
duğu yarışmalarda ödül alan öğrenci ve öğretmenlere madalya ve 
hediye paketi takdim edildi.

Ninemi Anlama Sözlüğüm
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Siber Güvenlik ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı Çalıştayı 

 Çalıştay, siber güvenlik konusunda öğrencilerimiz üze-
rinde farkındalık oluşturmak, temel seviyede güvenlik önlemlerini 
alabilmelerini sağlamak, dünyada yaşanan siber savaşın ülkemi-
ze olan etkileri ve bu alandaki uzman eksikliğine dikkat çekerek, 
öğrencilerin siber güvenlik alanında kariyer planlaması yapmasına 
imkân sağlama hedefiyle yola çıktı. Bu çerçevede sosyal medya 
hesapları üzerinde yaşanan mağduriyetlerin engellenmesi için bi-
linçlendirme eğitimleri yapılması da planlandı.  Dijital ayak izi, siber 
zorbalık, kişisel mahremiyetin korunması, siber ahlak ve teknoloji 
bağımlılığı konularında öğrencileri aydınlatmak, sosyal medya uz-
manlığı mesleği ve geleceğin mesleklerinin hazır bulunuşluk sevi-
yesini artırmak da çalıştayın amaçları arasında yer alıyor.

 Çalıştayın yakın hedef kitlesini ortaöğretim kurumlarında 
görev yapan tüm öğretmenler,  bütün okul türlerinde öğrenim gö-
ren lise öğrencileri, öğrenim gören öğrencilerin velileri oluşturuyor. 
Uzak hedef kitlesini ise temel eğitim kurumlarında görev yapan 
tüm öğretmenler,  bütün okul türlerinde öğrenim gören ortaokul ve 
ilkokul öğrencileri ile öğrenim gören öğrencilerin velileri oluşturu-
yor.

Çalıştayın Önemi
 YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı konuşmasında; 
“Çok önemli çok hassas ve her gün ülkemizin değişik bölgelerinden 
sıkıntılar yaşadığımız bir konuya parmak bastıkları için İstanbul il 
Millî eğitim müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın sonuç-
ları itibariyle eğitimimize insanımıza büyük katkılar sağlayacağına 
inanıyorum. Siber güvenlik konulu çalıştaya katılımcı akademis-
yen, uzmanlar ve emniyet mensuplarının katılımı ile ileri boyuta 
taşınacağını düşünüyorum. Çalıştaydan çıkacak sonuçları biz kendi 
aramızda değerlendirerek ülke genelinde ne yapabiliriz değerlen-
dirmesi yapacağız” diyerek çalıştayın önemine değindi.

 İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz ise konuş-
masında; “Bugün Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü-
müzün öncülüğünde siz üniversitelerimizin, çeşitli STK ve kurum-
larımızın desteği ile güzel bir çalışmayı başlatmak istiyoruz. Millî 
Eğitim olarak siber güvenlik ve sosyal medyanın doğru kullanımı 
eğitimlerini vermek bize düşer. İlk olarak çalıştaya katılan öğret-

menler üzerinde farkındalık eğitimleri yapıp devamında onlar kendi 
ilçelerinde eğitimcilerin eğitimcisi olsun ve öğretmenleri, öğrenci-
lerini ve velileri eğitsinler. Sadece amacımız bir farkındalık eğitim-
leri değil Bakanlığımızda uygun görürse Siber Güvenlik ve Sosyal 
Medyanın Doğru Kullanılması öğretim kursu, daha ileri aşamada 
bir seçmeli ders, ufkumuzu geniş tutarak bir Siber Güvenlik Tematik 
Lisesi, hatta ilkokul ve ortaokulu neden olmasın” dedi.

Riskleri Ortadan Kaldırmak
 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürü Özgür Karlıtepe konuşmasında; “Çocuklar ve gençler 
teknolojiyi iyi kullanan ve onu ileriye taşıyacak etkenlerin başında 
gelmektedir. Çocuklar ve gençler genel olarak bilgisayar kullanırken 
veya internet üzerinde gezinirken kendilerine ve ebeveynlerine veri-
lebilecek zararları düşünemeyebilirler. Örneğin indirdikleri bir oyun 
programında virüs, casus yazılım gibi zararlı yazılımlar bilgisayar-
larına bulaşabilir. Bu yazılımlar çok çeşitli tekniklerle bilgisayarlara 
ve kullanıcılara zarar verebilmektedir. İnternet üzerinde çocuklara 
hoş gelecek yöntemlerle bu tür yazılımların kolay bir şekilde bilgi-
sayarlara bulaşması mümkündür. Okul, aile ve öğrenci birliklerinin 
sağlanması, gelecek nesillere bizleri taşıyacak olan gençlerimizin 
hem ahlaki hem de devletine bağlı birer birey olarak yetiştirilmesine 
fayda sağlayacaktır. Çocukların ve gençlerin bilgi ve iletişim tekno-
lojilerini etkili ve verimli şekilde kullanımlarını sağlamak için okul-
ların yeterli donanıma sahip olmaları ve öğrenme etkinliklerinin 

 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde Ata-
şehir Zübeyde Hanım Hizmet İçi Ensti-
tüsü’nde “Siber Güvenlik ve Sosyal Med-
yanın Doğru Kullanımı” konulu çalıştay 
gerçekleşti. Çalıştayın ilk gününde YEĞİ-
TEK Genel Müdürü Sayın Bilal Tırnakçı 
ile İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Murat 
Altınöz birer açılış konuşması yaptı.
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internet teknolojilerini kullanma becerilerini kazandırmaya yönelik 
çalışmalar içermesi önemlidir. Çocukların ve gençlerin çevrimiçi or-
tamlarda istenmeyen yani riskli durumlarla karşılaşmalarını engel-
lemek kişisel korunma önlemleri desteklenmelidir. Bu nedenledir 
ki, kamu ve sivil kuruluşların birliktelikleri ile bugün burada gerçek-
leştirilecek olan çalıştay ve buna benzer diğer faaliyetler önem arz 
edeceğinden, geleceğin yeni madeni petrol olmaktan çıkıp veri ol-
maya döndüğü bu yüzyılda gençlerimiz bizim zenginlik kaynağımız 
olacağı umuduyla şimdiden hepimize ve özellikle gelecek nesillere 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

 Protokol konuşmalarının ardından bilim kurulu üyelerin-
den oluşan akademisyenler Yard. Doç. Dr. Bilgin Metin, Yard. Doç. Dr. 
Nilgün Tosun, Prof. Dr. Sevinç Gülseçen ve Yard. Doç. Dr. Nafiz Ünlü 
ve uzman katılımcılardan Buğra Ayan konuşmalarını yaptılar. 

 Konuşmaların ardından grup çalışmalarına geçildi. Ka-
tılımcı 45 öğretmen 5 farklı grupta akademisyen ve uzmanlardan 
oluşan koordinatörlerin başkanlığında kendi konuları üzerinde ça-
lışmalarını yaptılar. 

Çalıştayın Konu Başlıkları
 Çalıştayın Konu Başlıkları ise şöyleydi:

• Sosyal Medyanın Doğru ve Güvenli Kullanılması
• Bir Meslek Olarak Sosyal Medya Uzmanlığı
• Sosyal Medya Okuryazarlığı, Sosyal Medya Ahlakı
• Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı 
• Kişisel Mahremiyetin Korunması, Dijital Ayak İzi 
• Siber Ahlak
• Siber Güvenlik Farkındalığı Oluşturma ve Artırma 
• Temel Seviye Siber Güvenlik Önlemleri Kriterleri
• Bir Meslek Olarak Siber Güvenlik Uzmanlığı ve Eğitimleri 
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Siber Güvenlik Program Yazma Süreci
 18-19-20 Nisan tahinlerinde Silivri 
ilçesi Sayeban Resort & Spa Hotel de “Si-
ber Güvenlik ve Sosyal Medyanın Doğru 
Kullanımı Çalıştayı-2:Program Yazma Sü-
reci” konulu ikinci çalıştay gerçekleşti.

 Çalıştaya, İstanbul Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Murat 
Altınöz, İstanbul Millî Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Ensari, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Koordinatörü 
Hastürk Yıldız, Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Ay, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Özgür 
Karlıtepe, Çalıştay Siber Güvenlik Moderatörü İstanbul Üniversitesi 
Dr. Muhammed Ali Aydın, Çalıştay Sosyal Medya Moderatörü Trakya 
Üniversitesi Doç. Dr. Nilgün Tosun’un yanı sıra Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığı, HAVELSAN, TÜBİTAK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim İnovasyon Derneğinden uzman-
lar katıldı. Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Ay’ın selamlama 
konuşmasının ardından başladı.

 Açılış ve selamlama konuşmalarını yapan Silivri ilçe Millî 
Eğitim Müdürü Ahmet AY konuşmasında; “ilçemizde yüze yakın 
okulumuz otuz bine yakın öğrencimiz iki bine yakın öğretmenimiz 
var bütün okullarımız tekli eğitim yapıyor. Okullarımızda eğitim 
öğretim faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklere pro-
je çalışmalarına spor etkinliklerine ayrı bir önem veriyoruz. Bugün 
başlayıp üç gün devam edecek olan çalıştayda son yılların çok ko-
nuşulan son derece önemli bir konu olan siber güvenlik konusun-
da il emniyet müdürlüğünden ve çeşitli kurumlardan gelen uzman 
katılımcılar, farklı üniversitelerden gelen akademisyenler farklı ilçe-
lerden gelen öğretmenlerimiz tarafından tartışılacak ben başarılı ve 
verimli bir çalıştay olmasını temenni ediyorum” dedi.

Gençlerin Bilinçlendirilmesi
 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürü Özgür Karlıtepe ise; “Siber tehditleri önlemenin veya 
en azından etkisini azaltmanın aynı zamanda bilinçli sosyal medya 
kullanımının sağlanmasının en etkili yollarından biri de eğitimdir. 
Gerek bireysel olarak kendimizi, gerekse kurumsal olarak perso-
neli siber güvenlik ve sosyal medyanın etkin olarak kullanılması 
konusunda eğitmek ve son bilgilerle donatmak artık kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Özellikle gelişen teknoloji internet hızlarının ve bant 
genişliklerinin artması, çok sayıda kişiye internet girme, sosyal 
medyayı fazla kullanma imkânı sağlamaktadır.  İlkokuldan başlaya-
rak ortaöğretim müfredatlarına ek ders veya konu başlıkları olarak 
eklenmesinin, yeni yetişen bireylerin güvenli olarak internette nasıl 
gezebileceklerini, kişisel bilgilerini nasıl koruyabileceklerini, doğru 
ve güvenli araştırma yöntemlerini sağlayacaktır. Gençlerimize her 
hangi bir olumsuzluk karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiği 
hakkında bilgi sahibi yapacağı gibi, gençlerimizin geleceğin tekno-

lojileri ve tehditlerine karşı bilinçlendirilmesi, ülke güvenliğinin sağ-
lanmasına da katkı sağlayacaktır” dedi. 

Siber Güvenlik ve Medyayı Doğru Kullanma Eğitimi
 İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz ise konuş-
masında; “Bu çalıştay ile siber güvenlik ve sosyal medyanın doğru 
kullanımına, ait konuların işleneceği günlük ders planlarının hazır-
lanması sürecine başlıyoruz. Siber güvenlik ve medyayı doğru kul-
lanma eğitimi alan katılımcı 44 öğretmenimizin kendi bölgelerindeki 
öğretmenleri yetiştirmesi planlanmıştır. Birinci adım olarak farkın-
dalık eğitimi, ikinci adım olarak da standart eğitim programlarının 
yazılması hedeflenmiştir. Süre olarak da en az 30 saat belirlenmiş-
tir. Duruma göre 60 ya da 90 saate kadar da çıkabilir.  Öğretmenleri-
miz yetişsin ki öğrencilerimize gerekli bilgileri doğru aktarabilsinler. 
Burada sizlerle birlikte akademisyenlerimiz öncülüğünde, bir an 
önce süreçlerin belirlenerek siber güvenlik ve bilinçli sosyal medya 
kullanımı ders planlarının yazılmasını ve ünite içerisinde ders olarak 
okutulmasını arzu ediyoruz. İşte bu çalıştayla hangi konuların yer 
alacağı, konuların nasıl anlatılacağının belirleneceği bölümleri yaz-
mayı başlatacağız. Böylelikle öğretmenlerimize ardından öğrencile-
rimize anlatılarak siber güvenlik ve bilinçli sosyal medyayı kullanımı 
konularının ilk ders planlarını örneğini de ortaya koymuş olacağız. 
Önce İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde örnek derslerin işlen-
mesini öngörmekteyiz” dedi.

Sunumlar ve Grup Çalışmaları
 Protokol konuşmalarının ardından siber güvenlik koordi-
natörü Dr. Muhammed Ali Aydın  “ Nesnelerin İnterneti ve Siber Gü-
venlik ” konu başlıklı ve sosyal medya koordinatörü Doç. Dr. Nilgün 
Tosun “ Suçlu Kim? ” konu başlıklı sunumlarını yaptılar.
Konuşmaların ardından grup çalışmalarına geçildi. Katılımcı 44 öğ-
retmen siber güvenlik ve sosyal medya olmak üzere iki farklı grupta 
akademisyen ve uzmanlardan oluşan koordinatörlerin başkanlığın-
da kendi konuları üzerinde çalışmalarını yaptılar.

1.Grup: Sosyal Medya Gurubu
Konu Başlıkları:

• Bilinçli Sosyal Medya kullanımı konusunda 30 saatlik standart 
eğitim programı yazımı

• Bilinçli Sosyal Medya kullanımı konusunda 6 haftalık örnek ders 
planlarının yazımı

2.Grup: Siber Güvenlik Gurubu
Konu Başlıkları:

• Siber Güvenliğe giriş konu başlıklı 30 saatlik Standart Eğitim 
planının yazımı

• İleri Seviye Siber Güvenlik konulu 30 saatlik Standart Eğitim 
planının yazımı

• Siber Güvenlik konusunda 6 haftalık örnek ders planlarının ya-
zımı

Çalıştay yapılan kapanış töreni ile sona erdi.
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Siber Zorbalık Eğitici Eğitimi

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlü-
ğü’nün düzenlediği ve Samsung Electroni-
cs ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK)’nın desteklediği, internette etkisi 
her geçen gün artan, psikolojik ve fiziksel 
olarak yıkıcı etkiler bırakan siber zorba-
lığa karşı “Siber Zorba Olma” eğitici eği-
timi 32 farklı ilçeden gelen öğretmenlerle 
eğiticileri buluşturdu.

 Eğitime, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yel-
kenci, Samsung Dış İlişkiler ve Kamu Sektörü Departman Müdürü 
Cüneyt Bilgiç, Prof. Dr. Emel Baştürk Akca ve öğretmenler katıldı. 
Siber Zorbalık Eğitici Eğitiminde konuşan İstanbul Millî Eğitim Mü-
dürü Ömer Faruk Yelkenci, sözlerine şöyle başladı:
 “Dijital alanla ilgili planlamalar dünyada özellikle Batı Av-
rupa, ABD, Japonya ve Güney Kore gibi bazı istisnai ülkelerde uzun 
zamandan beri gündemde olan planlamalar. Bu planlamaların ya-
pılması, planlamalardan istifade edilerek stratejiler oluşturulması 
ve bunların eğitiminin yapılması ve diğer düzenlemelerin yapıl-
masıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Biz Türkiye olarak Özallı yıllarda, 
yani 80’li yıllarda bir ara gündemimize almışız. Her zaman yapmış 
olduğumuz gibi çok güzel toplantılar, çalıştaylar yapılmış ve orada 
kalmış, arkası gelmemiş. Eğer o yıllarda bu ufkun peşinden gide-
bilseydik bugün çok daha farklı bir yerde olurduk. Biz bugünlerde 

toplumun en genç katmanından devletin en tepesine kadar bu işi 
yakalamış olduğumuzu görüyoruz. Bu bizim için bir fırsat nasıl ki 
havacılık teknolojisinde insansız hava araçları ve silahlı insansız 
hava araçlarıyla bir kırılma noktasını yakaladık ki bu önemli.”

 Paradigma değişikliklerinin büyük bir fırsat olduğunu vur-
gulayan Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:
 “Örneğin siz uçak teknolojisini sıfırdan kurmanın çok 
büyük maliyetlerine katlanmak yerine, yeni bir paradigmaya sahip 
çıkıp onun üzerinden bir teknoloji ve güç geliştirmek imkânına sa-
hipsiniz. Bu keza otomotiv sektöründe de geçerli bugün Türkiye’nin 
üretmeye çalıştığı elektrikli ve akülü otomobil benzer bir paradigma 
değişikliğinde meseleyi yakalama noktasıdır. Bu açıdan bakıldığın-
da biz güncel teknoloji konularını ve bunların eğitimiyle ilgili STEM, 
kodlama, endüstri 4.0 gibi konularda eğitim alanında, İstanbul Millî 
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Eğitim Müdürlüğü olarak Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve 
Disiplinlerarası Eğitim ve nihayetinde Hârezmî Eğitim Modeli ile eği-
tim noktasında çok güzel bir seviyeye geldiğimizi söyleyebiliriz.”

 Dijital alan mevzubahis olduğu zaman kontrol edilmesi 
çok zor olan bir alandan bahsettiklerini ifade eden Yelkenci; “He-
pimiz bu konuda benzer şeyler düşünüyoruz ve tedbirler almamız 
gerektiğini biliyoruz. İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü olarak siber 
güvenlikle ilgili bir çalışma başlatmamız da bunun en güzel örneği-
dir.” dedi.
 
 Dijital alanının artık ülkeler arası savaş alanı olduğunu 
belirten Yelkenci, şöyle konuştu:
 “Dijital platform, daha önceden cephede yapılan savaşları, 
soğuk savaş döneminde istihbarat teşkilatları üzerinden yapılan sa-
vaşları artık dijital ortamlara taşımış durumda. Şu an gördüğümüz 
kadarıyla bu iki türlü olabiliyor. Birincisi siber saldırılar, tedbir alma-
nız size büyük maliyetlere yol açıyor, bazen aldığınız tedbirler de işe 
yaramayabiliyor ama bu savaşın görünen yüzü. Bir de görünmeyen 
yüzü var. 
 Dijital sosyoloji üzerinden tanımlamak gerekir. Dijital sos-
yoloji insanları birbirlerine karşı, devletlerine ve değerlerine karşı 
çok kolay yönlendirebiliyor.”

 Dijital sosyolojiyle tarihin görmediği büyük manipülas-
yonların yaşandığına dikkat çeken Yelkenci, sözlerini şöyle tamam-
ladı:
 “Dijital platformda bir boyanın suya damladığında hızlıca 
yayılmasındaki difüzyon gibi hızlıca bir şekilde sorgulanmadan ya-
yılan düşüncelerden ve tavırlardan söz ediyoruz. Bizim bu noktada 
gençlerimizi eğitmemiz gerekir.  Bu savaş alanını tanımak ve ted-

birler üretmek, bu tedbirleri ortaya koyacak öneriler üretmek bu ça-
lışmanın da ana hedeflerinden bir tanesi olması gerektiğini özellikle 
belirtiyorum. Samsung da İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 
biz de bu işin başındayız. Bu noktada çok güzel şeyler geliştirebi-
leceğimize inanıyorum. Katkılarından dolayı Samsung’a, Prof. Dr. 
Emel Baştürk Akca Hocama ve tüm ekibime teşekkür ediyorum.”

 Siber Zorbalık projesinin Samsung’da nasıl doğduğunu 
anlatarak sözlerine başlayan Samsung Dış İlişkiler ve Kamu Sektö-
rü Departman Müdürü Cüneyt Bilgiç, şöyle konuştu:
 “Geçtiğimiz aralık ayında 13 Aralık gününü “Siber Zorba 
Olma!” günü ilan ettik. Bütün panterlerimizle Samsung’un ürün sa-
tılan servisleri, iş birlikçilerimiz, herkes o gün siber zorbalıkla ilgili 
logomuzu paylaştı. Bu etkinlikle Siber Zorbalıkla ilgili farkındalık 
yaratmaya çalıştık. Sonrasında bir takım aktivitelerimiz oldu. Eğitim 
fuarlarına katılmaya çalıştık. Ayrıca gençlere daha çok ulaşabile-
cek bir kampanya filmimiz var. O kampanya filmini sinemalarda 
gösteriyoruz. Nihayetinde bir baz böyle oluşmaya başladı ve yine 
bu konuyla alakalı çalışan panterlerle bir araya gelmeye başladık. 
Artık işin eğitim noktasını geliştirmeye çalışıyoruz. Yönetimimizin 
desteğiyle ve Samsung Electronics Türkiye olarak bu projeyi kendi-
mizle özdeşleştirmek istiyoruz.  Samsung olarak topluma karşı da 
sorumluluğumuz var. Başta İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk 
Yelkenci olmak üzere tüm emeği geçenlere ve katılımcıları çok te-
şekkür ediyorum.”
 
 Konuşmaların ardından Prof. Dr. Emel Baştürk Akca “Si-
ber Zorbalık ve Okul Ortamında Siber Zorbalıkla Mücadele” konulu 
sunumunu yaptı.



55AR-GE B lteni
2018 Temmuz

Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Proje Seçmeleri

 Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı´nın 
(T3 Vakfı) İstanbul Millî Eğitim Müdürlü-
ğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
ile ortaklaşa yürüttüğü Geleceğin Tekno-
loji Yıldızları Programı proje seçmelerine 
2 bin öğrenci katıldı.

 Lise ve ortaokul öğrencilerinin kabul edileceği programın 
ilk aşaması olan yazılı sınava katılan 30 bin öğrenciden başarılı olan 
2 bin öğrenci proje seçmelerine katılmaya hak kazandı.

 Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi´nde düzenle-
nen etkinlikte öğrenciler atık malzemeler kullanarak Mars yüzeyin-
de görev yapan bir araç ve bir cep telefonu uygulaması tasarladılar.
 Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı proje seçmelerin-
de İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci sınav alanını 
ziyaret ederek T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar 
ve yöneticileri ile “Dene-yap” yarışmaları ve eğitimleri üzerine de-
ğerlendirmelerde bulundu.

 Öğrencilerle kısa bir süre sohbet eden Yelkenci, öğrenci-
lerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine vesile olan 3 yıl sürecek bu 
programdan dolayı T3 Vakfı yöneticilerine teşekkür etti.

 Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı hakkında konuşan 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Fatih Kacır, programa seçilen öğrencilere 36 ay süreli tek-

noloji eğitimleri sunduklarını belirtti. Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:
 “Robotik, kodlama, nesnelerin interneti, siber güvenlik, 
yapay zekâ, enerji teknolojileri ve tasarım eğitimleriyle geçen ilk 18 
ayda öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerini belirlenecek. Sonraki 
18 ayda ise yıldız öğrenciler uluslararası teknoloji yarışmalarına ka-
tılacak takımlarda yerlerini alacaklar. Geçen yılki seçmelerimizde 16 
bin öğrenci arasından 430 öğrenci seçerek programımızı başlattık. 
Bu yıl ise 30 bin öğrenci arasından 1100 öğrenci daha seçeceğiz. 
Özel yetenekli gençleri tespit ederek onları bu alanlarda destekle-
meyi amaçlıyoruz. Türkiye´nin bu alanlarda büyük adımlar atma-
sının yolu insan kaynağını çok küçük yaşlardan itibaren destekle-
mekten geçiyor.”

 Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti 
Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise; “Kendi sını-
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fında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz millî insansız hava araçlarını 
tümüyle özgün bir şekilde, kendi mühendislerimiz ve ekip arkadaş-
larımızın eseri olarak geliştirdik. Öğrencilerimizin de bu bakış açısı-
na sahip olmalarını hedefliyoruz.” diye konuştu.

 Bayraktar; “Biz kendi maceramızdan şunu gördük. Özel-
likle çok çalışmak gerekiyor. Bunun yanında biz hep kendimize gü-
vendik. Azmedersek, bütün çalışmalarımızı özgün yaparsak Allah’ın 
da yardımıyla, dünyanın en iyisini yapabiliriz düşüncesi ile hareket 
ettik. 15 sene içerisinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebilece-
ğimiz insansız hava araçlarını yaptık. Ülkemizin uzay ajansı çalış-
maları var. Millî uydu çalışmaları var.

 Geleceğe yönelik bu işleri sizin gibi genç kardeşlerimiz 
yapacak, bunun yanında millî otomobil projeleri var. Bu gibi pro-
jelerde sizler gibi genç kardeşlerimiz yer alarak ülkemizi muasır 
medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracak. Biz insansız hava 
araçlarında belli bir oranda bunu başardık, sizler çok daha büyük bir 
ekip olarak, çok daha genç yaşlarda bu işlerde çalışmaya başlayan 
genç kardeşlerimiz olarak çok daha ileri seviyeleri yakalayacaksı-
nız. Türkiye´nin başlattığı Millî Teknoloji Hamlesi’ni sizlerle birlikte 
hayata geçireceğiz. Ülkemizin bayrağını uzaya sizler taşıyacaksınız.”
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5. Bilim ve Fikir Festivali Ödül Töreni

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün 
ve Üsküdar Üniversitesinin ortaklaşa dü-
zenlediği 5. Bilim ve Fikir Festivali ödül 
töreni Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleş-
kesinde yapıldı.

 Ödül Törenine,  Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan 
Tanrıverdi, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, İstanbul Vali 
Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İstanbul Milletvekili, TBMM Üstün 
Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonu Başkanı ve Üsküdar Üni-
versitesi Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ÖYEMER) Müdürü Halide İncekara, İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve çok sayıda 
davetli katıldı.

 Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem; “Bu toplumda 
birisinin bir fikri olduğunda, yeni bir şey söylemek istediğinde ‘icat 
çıkarma’ diye hep baskı altında tuttuk. Uzun yıllar dünyada her alan-
da gelişmeler yaşanırken bizler kaderimizle, aslında icat çıkarma-
nın merkezi, böyle bir kültüre sahip olan Türkiye’yi, uzun bir süre 
bekledik.” dedi.

 Erdem, son yıllarda üniversite ve bakanlığın koordineli bir 
şekilde güzel çalışmalar yürüttüğünü belirterek, sözlerini şöyle sür-
dürdü:
 “Bu hafta Antalya’da Bilim ve Sanat Merkezlerinin benzer 
bir yarışması vardı. Sivas’ta robot yarışması var. Aynı hafta TÜBİ-

TAK’ın yine benzer bir yarışması vardı. Artık her tarafta gençlerimize 
bu alan açılıyor ve fikirlerini sunmaları yeni icatlar oluşturmaları 
üzerine imkânlar veriliyor. Çünkü yaşadığımız dünya bilim, yazılım 
çağı. Artık insansız süper marketlerden, fabrikalardan bahsediyo-
ruz. Bir CEO geleceğin fabrikalarında insanların olmayacağını söy-
lüyor. Bir tek köpek olacak o da fabrikaya insanları yaklaştırmamak 
için diyor. O derece insansız bir yaşama gidiliyor. Fakat bu ne de-
mek? Yine bunları kuracak çok değerli beyinler yazılımlar demek. 
Bu bakımdan gençlerin yazacakları bir programla dünyada öne çı-
kabilecekleri bir dönemi yaşıyoruz.”

 Dünyanın en zengin firmalarının yazılım firmaları olduğu-
nu aktaran Erdem, kodlama eğitimini Millî Eğitim’de 4. ve 5. sınıfta 
mecburi ders, 6. 7. ve 8. sınıflarda ise seçmeli ders yaptıklarını kay-
detti. Erdem, teknolojinin her türlü imkânlarını öğrencilere sunduk-
larını vurgulayarak, şöyle devam etti:
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 “18 milyon öğrenci var. 1 milyon 70 bin öğretmenimiz var. 
550 bin öğretmeni son 10 yılda atadık. 500 bine yakın derslik yap-
tık. Artık kitapları sıralarına konuyor ve okul açıldığında kitap arama 
derdi yok. Okullarda akıllı tahtalar var. Tablet bilgisayarları dağıtıla-
cak. Hükümetimiz son 15 yıldır ilk bütçeyi artık Millî Eğitim’e veriyor. 
Bu yılki bütçemiz 150 milyar. Bunu yabancı konuklara söylediğimiz-
de hayret ediyorlar.”

Ego İdealleri ve Tutkulu Projeler
 Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise 
gençlerin bu projeye gün geçtikçe daha da ilgi gösterdiğini ifade 
ederek bunun Türkiye’nin geleceği için ümit verici olduğunu söyledi.
 Özellikle gençlerin “ego idealleri”nin ve tutkulu projelerinin 
olmasının önemli olduğunun altını çizen Tarhan; “Bunların günlük 
yaşantılarda popüler kültürün insanı harcayan yaklaşımlarına karşı 
en güzel çözümlerden birisi olduğunu görüyoruz. Uğrunda çile çe-
keceği bir amacı olan genç hem kendisine hem de insanlığa faydalı 
olur.” diye konuştu.

 Tarhan, bu projeye 2012 yılında başlarken bilimle festi-
valin birleştiği dünyada başka bir örnek var mı diye araştırdıklarını 
ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:
 “Sadece Amerika’da bir eyalette fikir festivalinin olduğunu 
gördük. Biz gençler için faydalı olabilecek bir çalışma olabilir diye 
başlattık. Bu festivali gençlerin hem eğlensin eğlenirken de öğren-
sin diye bu festivali oluşturduk. Sadece ‘anı yaşa’ felsefesiyle hare-

ket eden gençler değil. Aslında o ‘anda yaşa’ olmalı. İnsan bu anda 
yaşamalı ki geçmişe ve geleceğe takılmadan lüzumsuz yere zihnini 
meşgul etmesin diye. Ancak bu yanlış kullanılıyor. Bu gençlerimizi 
ve insanlığımızı harcayan bir yaklaşım. Bu Hollywood kültürünün bir 
tuzağı.”

 Törende daha sonra ilk üçe giren projelerin ödülleri tak-
dim edildi. Birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye ise 2 bin lira para 
ödülü verilerken, danışman öğretmenlerin de ödüllendirildiği festi-
valde birçok projeye de mansiyon ödülü takdim edildi.
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Okçuluk Benim Sporum

 Bu proje sayesinde 450 öğretmen 
okçuluk eğitimi alarak okullarda okçuluk 
kursunda eğitim vermeye hak kazandı. 
105 okul proje dâhilinde 2520 öğrenciye 
okçuluk eğitimi verdi. Proje sayesinde İs-
tanbul’da okçuluk sporu yaygınlaştı. Okul-
lar ve öğretmenler tarafından kurs açma 
ve kurs verme talepleri arttı aynı zamanda 
diğer şehirlerden de talepler geldi.  

 Okçuluk Benim Sporum Projesinin temel amacı, ata 
sporlarımızdan olan okçuluğun millî, tarihi, sportif, sanatsal, kül-
türel ve eğitim nitelikleriyle kavranması ve kültürel bir bilinç ola-
rak benimsenmesi için çalışmalarda bulunmaktır. Ayrıca okçuluğu 
bugünün ve geleceğin nesillerine sevdirmek, sporcuları eğitmek, 
desteklemek için başta beden eğitimi öğretmenlerimiz olmak üze-
re öğretmenlerin formatörlük eğitimleri almalarını sağlayarak ok-
çuluğun gelecek nesillere aktarılması ve yaygınlaştırılmasıdır.

 Okçuluk Benim Sporum Projesi tanıtım programına;  Millî 
Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Okçular 
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, İstanbul 
Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü,  

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İlim Yayma Ce-
miyeti Başkanı Yusuf Tülün, eğitim alan öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.

Eğitim ve Kültürel Miras
 Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimin amacının sına-
va değil, hayata hazırlamak olduğunu belirterek; “O halde evlatları-
mızı hayata hazırlamak istiyorsak mutlaka özgüven kazandıracak 
bir sporla buluşturmamız lazım.” dedi.

 Eğitimin kültürel mirasın nesilden nesile aktarılması gö-
revini de üstlendiğini dile getiren Yılmaz, toplumların gelişmesinin 
bir nişanesi olan kültürel mirasın korunması, kayda geçirilmesi, 
yeni nesillere aktarılmasının ancak ve ancak eğitimle mümkün ol-
duğunu vurguladı.
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 İstanbul Valisi Vasip Şahin, spor ve müzikte rol modellerin 
ülkelerinin kültürleriyle model olduğunu belirterek; “Biz öncelikle 
kendi kültür değerlerimizi yaşatmamız için sporda, sanatta olabildi-
ğince kendi özümüze dönmek durumundayız. Bu kişinin geçmişin-
deki başarıları da görüp öz güvenini artırır. Bir başka millete, kültüre 
öykünüp gıpta etme duygusunu önlemiş oluruz. Tabii ki evrensel 
olana da açılacağız ama öncelikle kendi medeniyetimiz özümsen-
dikten sonra diğerlerini alacağız.” şeklinde konuştu.

Okçuluğun Yaygınlaşması
 Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise,  beş 
yıl önce başlanan bu yolculukta kritik bir eşiği geçtiklerini kaydetti. 
Erdoğan okçuluğun daha çok gündeme gelmesine vesile olmaya 
çalıştıklarını da belirterek; “Antrenör eksiğimiz, okçulukla ilgilenen-
lerin kullanabileceği tesis yoksunluğumuz vardı. Bugün antrenör 
yetiştiriyoruz. Pahalı ekipmanı yerli imkânlarımızla daha ucuza mal 
etmeye çalışıyoruz. Turnuvalarda, şampiyonalarda madalya için 
çocuklarımızı yarıştırmaya, Türkiye dışında bayrağımızı daha çok 
göndere çektirmek için mücadele ettik. Hamdolsun bugüne kadar 
70 bin kişi ok attı. 200´ün üzerinde performans sporcumuz Türkiye 
içinde ve dışında hem okçuluk sporunu daha ileriye taşımaya hem 
de bayrağımızı daha fazla dalgalandırmaya gayret gösteriyorlar. 
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlerimiz şimdi kendi 
okullarında yetenekli öğrencileri bulup çıkaracaklar ve kadim Türk 
okçuluğunun adını dünya spor sahnesine altın harflerle yazdıracak-
lar. İnanıyorum ki 2020 Olimpiyatları’nda madalya alacağız” şeklinde 
konuştu.

 Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Millet-
vekili Haydar Ali Yıldız da, vakıf olarak bugüne kadar birçok projeye 
imza attıklarını söyleyerek; “Yaptığımız tüm projelerde okçuluğun 
bir spor olarak sahiplenilmesini ve geniş kitleler tarafından sevil-

mesini amaçladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız bu proje 
en kapsamlı projelerimizin başında geliyor. Şimdi sıra eğitim verdi-
ğimiz öğretmenlerimize geldi. Onların girişimleriyle İstanbul kap-
samında geniş bir tarama yapacağız. Olimpiyat şampiyonu çıkarma 
misyonumuz için atılmış en önemli adımlardan biri de bu olacak” 
diye konuştu.

 Okçuluk sporunu yaygınlaştırmak için İstanbul Milli Eği-
tim Müdürlüğü ile yaptıkları protokolle 39 ilçede, 162 okulda ok-
çuluğun öğrencilerle tanıştırılacağını belirten Yıldız; “Onlar yayı el-
lerine aldıklarında, ok attıklarında aslında bir tarihi yolcuğa çıkmış 
oluyorlar. Kuşandıkları yay ve okla beraber aslında millî bir şuuru 
kuşanıyorlar. Peygamber Efendimizin sünnetini kuşanıyorlar. Bu 
anlayışla gençlerimizin bilinçlenmesi, Cumhurbaşkanımızın ifade-
siyle tarihinden, medeniyetinden güç alan inançlı bir gençlik yetiştir-
mek için vakfımız mesuliyetler üstlendi. Bugünkü protokolle önemli 
bir aşamaya daha gelmiş olduk. İstanbul´da tüm gençlerimiz bu 
önemli spor dalıyla tanışmış olacaklar.” ifadelerini kullandı.

 İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, eğitim sü-
reçlerinin öğrencilerimizin akademik gelişimine, sosyal gelişimine,  
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manevi gelişimine ve fiziksel gelişimine katkıda bulunmak üzere 
planlanmış olduğunu belirterek sözlerine başlayan İstanbul Millî 
Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, şöyle devam etti:
 “Sporun eğitim içindeki yeri ve önemi ise bütün bu baş-
lıklara taalluk edecek şekilde verilmektedir. Spor, öğrencilerimizin 
stres yönetiminin, bilişsel gelişimlerinin kendi kontrollerinde ve 
bilinçlerinde seyretmesini, disiplini öğrenmelerini, sorumluluk ala-
bilmeyi ve aynı zamanda sosyalleşmelerini sağlayan eğitimin çok 
önemli bir unsurudur. Okçuluk, sadece sporun bir dalı olmakla kal-
mayıp aynı zamanda bizim kültürümüzde de çok önemli bir yere 
sahiptir. Ayrıca okçuluk; öğrencilerimize veya bunu yapan sporcula-
ra hedefe odaklanmayı, konsantrasyonu ve sabretmeyi de sağlayan 
önemli katkıları vardır. Ama bunun yanında her kültürel unsurda ol-
duğu gibi onun arkasındaki düşünce arka planının da bunların hepsi 
kadar önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum.”

 Geleneğimizde çok önemli bir yer tutan bu spor sadece 
spor olarak değil öğrencilerimizi kültürel ve manevi olarak besle-
mede nasıl bir yer tutarı Kemal Tahir´in Devlet Ana isimli romanın-
dan küçük bir bahisle anlatmak istediğini dile getiren Yelkenci; şöyle 
konuştu:
 “Yunus Emre, bu romanda Anadolu´yu gezer. Bu ge-
zintilerin birinde tüfeğin icadıyla uğraşmakta olan bir alpe rastlar. 
Ne yapıyorsun diye sorar. Yaptığı işi tarif ettiğinde ise Yunus Emre 
büyük bir şaşkınlık ve korkuyla kendisine şunu söyler: ‘Sakın düş-
manın bu çabandan haberi olmasın çünkü bu icat düşmanın eline 
geçerse insanları imha etmek için kullanır.’ Bu mantıkta baktığımız 

zaman öğrencilerimizin, bir savaş sporu olan okçuluğun aslında bi-
zim düşünce arka planı itibariyle imha ile alakası olmayan sadece 
savaşmak için kullanılmayan bir alet olduğunu da bu şekilde öğren-
miş olacaklarını düşünüyoruz. Yani hem bedenen hem fiziksel hem 
zihnen hem de manevi olarak bu projeden yararlanacaklar.

 Yelkenci, ayrıca öğretmenlerin aldığı bu eğitimin aynı za-
manda Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüğünün hiz-
met içi eğitim programında yer aldığını vurguladı.
Yetiştirme ve Destekleme Kursları
 Bu proje kapsamında 450 öğretmen okçuluk eğitimi aldı. 
Öğretmenler aldıkları sertifikalarla bulundukları okullarda yetiş-
tirme ve destekleme kursları açabilecekler. 39 ilçeyi kapsayan bu 
proje kapsamında her ilçede olmak üzere okçuluk kursu verildi. 
Proje ile İstanbul’da 115 okul 24 kişilik takımlardan oluşan 2520 
öğrenci okçulukla tanıştı. Proje kapsamındaki okullarda formatör 
öğretmenler haftada 4 saat olmak üzere de okçuluk kursu vermeye 
başladılar.

 Projenin, çocuklara çok büyük katkılar sağlayacağını dü-
şündüğünü belirten İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci; 
“Bu projeyi birlikte gerçekleştirdiğimiz Okçular Vakfı Başkanımızın 
şahsında, projede emeği geçen hem vakıf tarafında hem de bizim 
tarafımızdaki bütün arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.
 Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise 
Beyoğlu semtinde yaşayan herkesin en az bir kere ok atmasını 
istediklerini ve merak duyanların da daha sonra devam etmelerini 
arzu ettiklerini söyledi.

 Konuşmaların ardından İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yel-
kenci ve Okçular Vakfı Başkanı Yılmaz arasında iş birliği protokolü 
imzalanırken, sertifika almaya hak kazanan öğretmenleri temsilen 
15 öğretmene belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.
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Okullar Arası Okçuluk Müsabakaları Ödül Töreni

 Okçular Vakfı ile Türkiye Okçuluk 
Federasyonu İstanbul İl Başkanlığınca dü-
zenlenen Okullar Arası Okçuluk Müsaba-
kalarının ödül töreni, Okçular Vakfı Spor 
Kulübünde yapıldı.

 Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Ok-
çular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Etnospor Konfederas-
yonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Okçuluk 
Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Salih Aksu, Geleneksel Spor Dal-
ları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve ilçe belediye başkanları 
katıldı.

 İstanbul Valisi Vasip Şahin burada sadece spor yapılma-
dığını ruh terbiyesi yapıldığını ifade ederek; “Spor yaparken ahlaki 
değerler, kültüre saygı öğretiliyorsa spor bir anlam ifade ediyor. Aksi 
halde spor bir yarış ve nefsi besleyen bir hale geliyorsa zararlı olu-
yor. Görüyoruz ki burada spor ahlakının olmasın da Okçular Vakfının 
büyük bir payı var. Bu faaliyetin içerisinde olmak bizim için onurdur.” 
dedi.

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da 
okçuluğun öneminin İstanbul’un fethi ile başladığını belirterek; “Ata 
sporumuz, fakat gün gelmiş unutmuşuz. Bu nedenle Okçular Vakfı-
nın kuruluşuna emek verenleri kutluyorum.” diye konuştu.

 AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı 

Haydar Ali Yıldız ise; “Oku yayı kuşanmak kültür, medeniyet, vatan 
şuurunu kuşatmaktır. Ok ve yayın medeniyet tarihimizde önemli bir 
yeri var. Vakıf olarak biz bu medeniyet değerini gelecek nesillere ak-
tarmaya çalışıyoruz.” dedi.

 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular 
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, okçuluğun çok özel bir 
spor olduğunu belirterek; “Bizim geçmişimizde tuttuğu yer itibarıy-
la, kimliğimizin bir parçası olması itibarıyla önemli. Dünya okçulu-
ğunun en iyileri bizim dedelerimiz. Okmeydanı’ndaki okçular tekkesi 
dünya okçuluğunun dünya tarihindeki merkezi.” dedi.
Törende konuşan Erdoğan, okçuluğun çok özel bir spor olduğunu 
ifade ederek, şunları kaydetti:

 “Bizim geçmişimizde tuttuğu yer itibarıyla, kimliğimizin 
bir parçası olması itibarıyla önemli. Dünya okçuluğunun en iyileri 
bizim dedelerimiz. Okmeydanı’ndaki okçular tekkesi dünya okçu-



63AR-GE B lteni
2018 Temmuz

İstanbul Gençlik Festivali

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği İstanbul Gençlik Festivali 
(İGF) 2-6 Mayıs tarihleri arasında Avras-
ya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçek-
leşti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul 
Gençlik Festivali’nde İstanbul Millî Eği-
tim Müdürlüğü;  Hârezmî Eğitim Modeli, 
İstanbul Öğretmen Akademileri, Sözlük 
Özgürlüktür ve Okul- Sanayi İş Birliği İs-
tanbul Modeli projeleri ile robotik çalışma-
larının sunulduğu standıyla yer aldı.

 Festivalin açılış törenine Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın 

luğunun dünya tarihindeki merkezi. Burası vakfın kuruluşu ile ye-
niden dünya okçuluğunun merkezi oldu. Burada ok atmak büyük 
bir mesele. Burası aynı zamanda bir tekke. Yani sporcu yetişirken 
sadece daha iyi atış yapmakla kalınmıyor. Aynı zamanda sporcunun 
kişisel gelişimi sağlanıyor. Güçlü karakterli bireylerin yetişmesini de 
sağlanıyor.”

 Genç sporculara seslenen Erdoğan; “Genç kardeşlerim-
den ricam, ok attığınız zaman ecdadınızın neden ok attığını unutma-
yın. Ecdadınız tarihin gördüğü en iyi okçular. Onların sahip olduğu 
ruha bugün bizim de ihtiyacımız var.” dedi.

 Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı’nın çalışmaları neticesinde 
uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanılmaya başlandığının 
altını çizerek, hedefin olimpiyatlarda başarı elde etmek olduğunu 
vurguladı.

 Protokol konuşmaların ardından bin 101 sporcunun katıl-
dığı müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve İstanbul 
Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

 Açılışta konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, festival kap-
samında gençlerle basketbol oynayacaklarını ifade ederek, takım-
larında Hidayet Türkoğlu’nun ve millî sporcuların olduğunu ifade 
ederek, katılımcı gençlerin takımlarını iyi hazırlamasını istedi.

 İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal 
Erdoğan da; “Buradaki bütün organizasyon, etkinlikler genç kardeş-
lerimizin kendi emekleriyle, kendi tasarlamalarıyla, hayal güçleriyle 
ortaya koyduğu etkinliklerdir. Onun için ‘İstanbul Gençlik Festivali 
kimin festivali’ diyorsanız; İstanbul’un gençlerinin festivalidir diye-
ceğiz. Emeği geçen bütün genç kardeşlerime teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.  

 İstanbul Valisi Vasip Şahin ise; “İstanbul tarihi zenginlik-
leriyle, medeniyetlerin beşiği olmasıyla, finans ve ticaret merkezi 
olmasıyla zaten öne çıkmış bir şehir. Ama İstanbul’un bir başka 
özelliği daha var. İstanbul aynı zamanda sular şehri, deniz şehri. İs-
tanbul’a bütün festivallerin yanında bir de su ile ilgili, su kültürü ile 
ilgili ve bizim su geçmişimizle ilgili bir festivali de yakışır diye düşü-
nüyoruz. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve diğer dostları-
mızla bunu paylaştık. Geçen yıl biz Kabotaj Bayramı’ndan sonra bir 
çalışma başlatmıştık. İnşallah onu biraz daha hızlandırırsak İstan-
bul’da su ile, su sporu ile, tarihi ile ilgili bir festival de kazandırmış 
oluruz” şeklinde konuştu. 

 Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali’nde 
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü;  Hârezmî Eğitim Modeli, İstanbul 
Öğretmen Akademileri, Sözlük Özgürlüktür ve Okul- Sanayi İş Bir-
liği İstanbul Modeli projeleri ile robotik çalışmalarının sunulduğu 
standıyla yer aldı.
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Gençlik 
Festivali’nin ilk gününde İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü standını 
ziyaret etti. 

 Yelkenci, stantta projeler ve robotik çalışmalar hakkında 
bilgi alarak, öğrencilerle sohbet etti.

Okullar Arası Okçuluk Müsabakaları Ödül Töreni
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Bayrağı Yakala Yarışması

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün yü-
rüttüğü Siber Güvenlik ve Sosyal Medya-
nın Doğru Kullanımı Projesi kapsamında 
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniver-
sitesi iş birliği ile Liseler Arası Bayrağı Ya-
kala (CTF-Capture The Flag) yarışması 
İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirildi.

 Liseler Arası Bayrağı Yakala (CTF-Capture The Flag) Yarış-
ması’na İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 
Bölümü Dekan Yardımcısı Muhammed Ali Aydın, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut’un yanı sıra 
akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Teknoloji Neredeyse Bizim Ruhumuz Olmuş Durumunda

 Ödül töreninde konuşan İstanbul Millî Eğitim Müdü-
rü Ömer Faruk Yelkenci, sözlerine şöyle başladı: “Şubat ve Nisan 
aylarında İstanbul Üniversitemizin vermiş olduğu destekle ve di-
ğer birkaç üniversitemizden gelen hocalarımızla beraber yapmış 
olduğumuz çalıştaylarda siber güvenlikle ilgili bazı kararlar alındı. 
Tabi bu çalıştayların önce neden yapıldığını özellikle belirtmek is-
tiyorum. Herkesin elinde akıllı telefonundan, tabletinden dizüstü 

bilgisayarına ve masaüstü bilgisayarına kadar teknoloji neredeyse 
bizim ruhumuz olmuş durumunda. Fakat burada teknolojiyi ön gör-
me noktasında eksiklerimizin olduğunu görüyoruz. Yani teknolojiyi 
insanlığın faydasına kullanma ve teknolojinin getirdiği problemler 
noktasında ön görülerimizin yerinde ve yeterince olmadığını görü-
yoruz.”
 Bir teknolojiyi ortaya koyarken o teknolojinin ilerde doğu-
racağı sonuçları tahmin edebilmemiz gerektiğini vurgulayan Yel-
kenci, sözlerine şöyle devam etti:
 “Tahmin edebilmemizin ötesinde bunu mutlaka ön gör-
memiz gerekir ki biz bununla baş edebilelim. Yoksa baş edemeye-
ceğimiz bir sürü sıkıntıyla karşı karşıya kalırız. O yüzden bizim hem 
siber güvenlik çalışmalarında hem de Zihinden Makineye Bilgisayar 
Bilimleri Eğitimi ve Disiplinlerarası Eğitim ismiyle başlayıp daha 
sonra Hârezmî Eğitim Modeline dönüşen, teknoloji eğitimiyle ilgili 
çalışmalarımızda sosyal bilimlerin mutlaka ve mutlaka bu çalışma-
ların içinde yer alması gerektiğini, sosyal bilimlerin bize yardımcı 
olacağını sürekli ifade ettik.”
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 Dünyada savaşın şeklinin değiştiğini belirten Yelkenci, 
şöyle konuştu:
 “Soğuk Savaş yıllarından sonra demir perde bloğunun 
çökmesi ve yeni dünyada teknoloji üzerinden savaş alanlarının üre-
tilmesi ve farklı alanlarda da savaş alanlarının oluşmasından dolayı 
bu savaş alanlarında güçlü olmamız gerekir. Kendimizi savuna-
bilmemiz hatta strateji politika verilerimizi bilir vaziyette olmamız 
gerekir ama bundan da önemlisi bunu yaparken insani boyutunu 
mutlaka bir tarafa koymamız gerekir. Mühendislik Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Sayın Muhammed Ali Aydın içeride sohbet ederken şun-
ları söyledi: ‘Capture The Flag yarışması yapılırken buraya da siber 
saldırı olacağının duyumunu aldık, gerekli önlemleri aldık.’ Yani bir 
yarışmaya neden siber saldırı olur? Bu nasıl ahlaki anlayıştır. Bugün 
burada sıcak yaşadığımız bir hadise ya da bir hadiseye dönüşmemiş 
bir duyum ama hiçbir saldırı başarılı olmaksızın alınan tedbirlerle 
başarıyla tamamlandı yarışma, tebrik ediyorum. Şunu belirtmek 
istiyorum asıl, biz bir taraftan teknolojiyi üretirken bir taraftan tek-
nolojiyi yönetme becerisini de geliştirmemiz gerekir.”

Siber Güvenlik Çalıştayları
 Teknolojiyi yönetebilmek için teknolojinin mutlaka insan-
lığın faydasına olması gerektiğini vurgulayan Yelkenci, sözlerini 
şöyle tamamladı:
 “İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü olarak yapmış olduğu-
muz siber güvenlik çalıştaylarının aslında siber güvenlikle ilgili eği-
timi en güzel şekilde yapabilmenin yolunu bize açacağını düşünü-
yoruz. Bu çalıştaylar neticesinde alınmış birçok karar var. Biz bunları 
yine bu çalıştay ekibin yardımlarıyla hayata geçirmek için elimizden 
geleni yapacağız. Bu noktada gerek İstanbul çapında gerekse Ba-
kanlığımız nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğiz, çalıştaylarımızın 
sonucunu paylaşacağız. Çalıştayda alınan karalardan biri de az önce 
söylediğim gibi bu yarışmanın yapılmasıydı. Bu yarışmayla öğrenci-
lerimizin bu alanda yapmış oldukları çalışmaları gösterebilecekleri 
bir platformu oluşturmuş olduğumuzu düşünüyoruz. Bize yine yar-
dımlarını esirgemeyen, bizimle beraber ortak olarak bu yarışmayı 
düzenlememize yardımcı olan, gerek İstanbul Üniversitesi Cerrah-
paşa’ya, gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesine yürekten te-
şekkürlerimi sunuyorum. Bu yarışmayı düzenleyen ekibe, çalışma 

arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma ve bu yarışamaya katılan 
dereceye girsin girmesin, ödül alsın almasın bütün öğrencilerime 
de teşekkür ediyor onları yürekten kutluyor, tekrar hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

 Siber güvenlik alanında Türkiye’nin akademik anlamda ilk 
anabilim dalının, siber güvenlik anabilim dalıyla İstanbul Üniversi-
tesi Mühendislik Bölümü altında açıldığını belirterek sözlerine baş-
layan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Bilgin, şöyle konuştu:
 “Yüksek Öğretim Kurumumuzun da bu konuda büyük 
destekleri oldu ve liseli gençlerimiz başta olmak üzere akademinin 
her aşamasında hem bilimsel araştırma anlamında hem de top-
lumda farkındalık yaratmak için faaliyetlerine devam ediyorlar. Si-
ber güvenlik dendiğinde bugün biliyorsunuz, ülkelerin savaşlarının 
arkasında sadece top tüfek yok onların birbirlerinin ekonomik ve bi-
lişim sistemlerinin çökertme işlemi de var. Bugün doğuda bizim as-
kerimizin elde ettiği başarının arkasında İnsansız Hava Araçlarının 
olduğunu biliyoruz. Tabi İnsansız Hava Araçlarını siz kendi kontro-
lünüzde yürütebilirseniz başarılısınız. Eğer bir siber saldırıda onların 
kontrolü başkasına geçerse başarısızsınız. Dolayısıyla artık paradan 
ziyade siber güç önemli, bunun da farkında olduğunuzu görüyorum 
ve sabahtan beri yapılan çalışmalarla ilgili sürekli bilgi aldım ve 
çokta memnun oldum. İnşallah bundan sonrada sizleri tabi liseyi 
bitirdikten sonra üniversite hayatına atılacaksınız, İstanbul Üniver-
sitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinde, farklı mühendislik 
alanlarımız var ama özellikle Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 
görmek istiyoruz. Hepinizi tercih aşamasında bekliyoruz. Bütün bu 
organizasyonda emeği geçen başka İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, 
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve diğer sponsorlarımız olmak 
üzere yine bölümümüzün değerli öğretim üyelerine ve arkadaşla-
rımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu gençlerimizin başarılarının 
devamını diliyorum.”

 Konuşmaların ardından, sırasıyla ilk üç dereceyi alan İs-
tanbul Lisesi, Pendik İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kadı-
köy Anadolu İmam Hatip Lisesi´ne ödülleri takdim edildi.
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Misafirim Öğretmenim Projesi

 Misafirim Öğretmenim Projesi kap-
samında 2017-2018 Eğitim Öğretim yılın-
da 66 bin 244 ziyaret gerçekleştirildi.

 Misafirim Öğretmenim Projesi veli ziyaretleri ile ilkokul, or-
taokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin aileleri ile iş birliğini 
güçlendirerek okul ve veli arasındaki birlikteliği sağlamayı, böylelik-
le de öğrencilerin akademik, sosyal, manevi, kültürel, sanat ve spor 
alanlarındaki başarılarını artırmayı amaçlayan bir projedir. Müdürlü-
ğümüzün İstanbul Valiliği ile iş birliği içerisinde yürüttüğü proje ye-
tişmekte olan neslin toplum değerlerine saygılı, ahlaklı ve mesuliyet 
duygusu gelişmiş insanlar olmasını sağlama hedefindedir.

 Misafirim Öğretmenim Projesi sayesinde okul ile veli iliş-
kilerinin gelişmesi sağlanmış, böylece başarıyı olumsuz etkileyecek 
faktörler yerinde tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması için veli 
ile birlikte ortak bir tutum geliştirilmeye çalışıldı. 

 Yaşam şartları sebebi ile okula gelemeyen veliler, evlerinde 
ziyaret edilerek öğrencilerinin sosyal ve akademik gelişimleri hak-
kında bilgilendirildi.

 Bedensel engelli olan öğrencilerimiz ve aileleriyle yakın 
ilişkiler kurulmuş bu sayede ihtiyaç ve beklentileri birinci elden tespit 
edilmiş ve ihtiyaç duyulan noktalarda Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
ile birebir ilişki kurmalarına katkı sunuldu.

 Misafirim Öğretmenim Projesi kapsamında yapılan ziya-
retler sayesinde maddî açıdan sıkıntılar yaşayan aileler tespit edilip 
bu aileler ile İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
arasında köprü kurmak mümkün oldu.

 Ziyaretlerde velilerle olumlu diyaloglar kurulmuş, okul ve 
öğrenci ile ilgili sorunlar birebir görüşülerek çözülmeye çalışıldığı için 
velilerin okula bakış açısı olumlu yönde değişti.

 Öğretmenlerin yaptığı ziyaretler sayesinde öğrencilerin 
okula olan ilgilerinin arttığı, devamsızlıklarının azaldığı gözlendi. 
Buna bağlı olarak disiplin suçlarında azalma olduğu ifade edildi.

 Misafirim Öğretmenim Projesi kapsamında yapılan ziya-
retler eğitim ve öğretimde veli desteğinin kazanılmasını sağlayarak 
okul başarısına olumlu katkılar sundu.

 Misafirim Öğretmenim Projesi kapsamında 2017-2018 
Eğitim Öğretim yılında 66 bin 244 ziyaret gerçekleştirildi. Gönüllülük 
esasıyla gerçekleştirilen bu ziyaretlerle öğretmenlerimiz öğrencile-
rini, sahip oldukları imkânları gördüler. Öğrenci ve veliler öğretmen-
lerini misafir etmenin mutluluğunu yaşadılar. Öte yandan veli-öğret-
men arasında olumlu bir iletişimin kurulmasına da ortam sağlandı. 
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Bosna Hersek’ten Müdürümüz Yelkenci’ye Ziyaret

 Bosna Hersek Federasyonu Una 
Sana Kantonu Eğitim, Kültür ve Spor Ba-
kanı Muhammed Ramic ve heyeti, İstanbul 
Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelken-
ci’yi ziyaret etti.

 Ziyarette, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bosna-Her-
sek Federasyonu Una Sana Kantonu arasında eğitim alanında ya-
pılabilecek iş birliği çalışmaları görüşüldü. Millî Eğitim Bakanlığının 
protokolü ve İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün Kardeş Okul Pro-
jesiyle Türkçe, Bosna Hersek’te seçmeli ders olarak okutulurken, 
İstanbul’da da Boşnakça seçmeli ders olarak okutuluyor. Tercihim 
Türkçe Projesi’nin bundan sonraki süreçlerde de geliştirilerek de-
vam edilmesi üzerine konuşuldu.

 Ocak 2018’de İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nden Bosna 
Hersek Federasyonu Una Sana Kantonu’na giden heyet bilişim alt 
yapısını inceleyerek bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapor sonucunda 
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü yazılım ekibi tarafından Una Sana 
Kantonu’na yapılan data toplama sistemi hakkında görüşüldü.
 Ziyaretin sonunda İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci 
ve Bosna Hersek Federasyonu Una Sana Kantonu Eğitim, Kültür ve 
Spor Bakanı Ramic ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Kültürel İş Birliğine Devam

 Bosna Hersek İstanbul Başkonso-
lusu Began Muhic ve Haydarpaşa Lisesi 
Bosna Hersek Kardeş Okulu Zenitsa Kan-
tonu Vares Majdan İlköğretim öğrencileri, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci’yi ziyaret etti.

 Bosna Hersek’te Türkçe’yi seçmeli dil olarak seçen 153 
okul ve 8243 öğrenci olduğunu belirterek sözlerine başlayan İstan-
bul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci şöyle konuştu:

Kardeşliğin Sürmesi Hepimiz İçin Önemli
 “Vares Majdan İlköğretim Okulunu Yunus Emre Ensti-
tüsüyle yapılan protokol kapsamına alabiliriz. Türkçe’yi seçen 5 
sınıfınız ve yeterli sayıda öğrenciniz bulunuyor. Türkçe’nin seçildiği 
kardeş okullarda ayrıca Türkçe sınıfları oluşturuyoruz. Protokolü-
müzün liseyi kapsayan boyutu da olacak, çalışmalar sürüyor. Öğ-
renciler liseye geçtiğinde de devam ettireceğiz çünkü önemli diye 
düşünüyoruz. Zenitsa Kantonu Vares Majdan İlköğretim öğrencile-
riyle ve Bosna Hersek İstanbul Başkonsolusu Sayın Began Muhic 
ile beraber olmaktan mutluyuz. Bu kardeşliğin sürmesi hepimiz için 
önemli. Boşnaklarla Türklerin kardeşliğinin tarihi bir dayanağı var.”

 Türkiye’de de Boşnakça eğitimine başlandığını dile geti-
ren Yelkenci; “ Boşnaklarla Türkler birbirleriyle İngilizce anlaşmaya 
çalışıyor. Türkçe ya da Boşnakça birbirimizle anlaşabilmemiz lazım. 
Birbirinin dilini konuşmayıp da bu kadar iyi anlaşan başka iki millet 
yoktur. ” dedi.

 Üç senedir İstanbul’da görevli olduğunu belirten Bosna 
Hersek İstanbul Başkonsolusu Began Muhic; “Böyle bir yerde baş-
konsolos olmak ve böyle bir yer görmek büyük bir şans. Kendimi 
artık yabancı olarak hissetmiyorum.” dedi.

 Vares Majdan ilköğretim öğrencilerinin kendi mezun ol-
duğu Haydarpaşa Lisesiyle kardeş okul olduklarını belirten Yelken-
ci, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Güzel Projeler Devam Edecek
 Ziyarette konuşan Zenitsa Kantonu Vares Majdan İlköğre-
tim Okulu Müdürü Nehrudin Muftic, şunları söyledi:
 “Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhic’e 
teşekkür ediyorum ve İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci’ye saygılarımı iletiyorum. Son üç sene boyunca gerçekten 
büyük adım atılmıştır, özellikle Türkçe öğrenimi konusunda. Bos-
na-Hersek’te birçok öğrenci öğrenmeyi düşünüyor. Bu sebeple size 
her şey için çok içten teşekkür ediyorum. Umarım bu güzel projeler 
hem Türkiye’de hem de Bosna Hersek’te devam eder. Bizim okulu-
muzu seçtiğiniz için Üsküdar Belediyesine ve İstanbul Millî Eğitim 
Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Biz 8 bin kişilik bir kentten 
geliyoruz. Böyle küçük bir yerden İstanbul’a gelmek, sizlerle olmak 
büyük mutluluk. Türkiye ile ilişkiler daha güçlü bir yere gelecek. Bu 
sebepten Türkçe bizim okulumuzda daha çok yayılarak devam ede-
cek. Bizim okulumuzu kardeş okul olarak seçtikleri için Haydarpaşa 
Lisesi’ne de çok teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğiniz için Haydar-
paşa Lisesi’ne ve size çok teşekkür ediyoruz.”
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Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 

 Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar 
tarafından İstanbul Yeni Havalimanı’nda 
tanıtımı yapılan TEKNOFEST İSTANBUL 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne 
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci ve proje paydaşları da katıldı.

 Selçuk Bayraktar, toplantıdaki konuşmasına, Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olanları rahmet-
le anarak başladı. Şehit yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı dileyen 
Bayraktar, Baykar Makina olarak geliştirdikleri Millî İnsansız Hava Araçları 
(İHA) ile Türk ordusuna destek vermekten gurur duyduklarını ifade etti.

 Bayraktar, kısa bir süre sonra insansız jet çalışmasına başla-
mayı düşündüklerini söyledi. Türkiye’nin “millî teknoloji hamlesi” ile kendi 
teknolojisini üretir hale gelmeye başladığını kaydeden Bayraktar, “Millî 
teknoloji hamlesi” hedefleri doğrultusunda yapılacak TEKNOFEST İSTAN-
BUL’un 20-23 Eylül’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirileceğini 
bildirdi.

 Festivalde, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışma-
larının yapılacağını aktaran Bayraktar, katılımın ücretsiz olacağı festivalde 
havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktivitelerin 
de ziyaretçileri bekleyeceğini kaydetti.

 Festival kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmaları-
na son başvuru tarihinin 1 Nisan olduğunu belirten Bayraktar, fikir 
ve proje sahiplerini, yarışmalara başvuru yapmaya davet etti.

 Bayraktar, TEKNOFEST İSTANBUL fikrinin geçen yıl lise-
lerarası bir model uçak yarışmasında ortaya çıktığını, bu fikri diğer 
tüm paydaşlarla beraber hayata geçirmekten memnuniyet duyduk-
larını ifade etti.

Hak Ettiğimiz Yerde Olmalıyız
 Selçuk Bayraktar, gençlerin havacılığa ilgi duymasının 
sağlayan havacılık şenliklerinin sayısının zamanla azaldığını belir-
terek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

 “Ülkemiz, havacılığa ilgi duyan ve havacılık çalışmaları yü-
rüten milletler arasında ilk sıralarda yola çıkmış olmasına rağmen 
bugün dünya devlerinden birisi olabilecekken ne yazık ki teknolo-
jinin de ana motoru sayılabilecek olan havacılık ve uzay alanında 
hak ettiğimiz yerde olmadığını görüyoruz. Oysa tarihimizde uzayı 
ilk gözetleyen medeniyetlerden birisiyiz. Takiyüddin’in Rasathanesi, 
bunlara en önemli örneklerdendir. Ecdadımızın havacılığa ve uzaya 
verdiği önemi görebiliyoruz. Hezarfen Ahmed Çelebi, Lagari Hasan 
Çelebi roket çalışmalarıyla öne çıktı. Bu anlamda ilkler medeniyeti-
miz, ecdadımızın başlattığı çalışmalar arasında.”
Bayraktar, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Nuri Demirağ’ın dünyada ha-
vacılık doğarken yaptığı kapsamlı çalışmalarla, Vecihi Hürkuş’un 
çalışmalarının zamanla bir şekilde akamete uğratıldığını söyledi.
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 TEKNOFEST İSTANBUL’un Türkiye’nin havacılık ve uzay 
konularında yeniden hak ettiği yere gelmesi ve gençlerin ilgisini bu 
alanlara yeniden çekmek adına düzenlendiğini belirten Bayraktar; 
“Havacılık, uzay ve teknolojinin diğer alanlarında bir milli teknoloji 
hamlesini hayata geçirebilmek ve bir toplumsal dip dalga ortaya çı-
karabilmek amacıyla inşallah bu festivali hayata geçireceğiz.” dedi.

Teknoloji Yarışmalarının Önemi
 T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, düzenlene-
cek yarışmaların girişimcilik ekosistemi ve “millî teknoloji hamlesi” 
için önem taşıdığını vurgulayarak, teknoloji alanında yapılan yarış-
maların devrimsel dönüşümlere kapı araladığını söyledi. Bayraktar, 
şöyle devam etti:
 “Bugün dünyada otomotivde büyük devrimlerden olarak 
görülen otonom araçların teknolojisi... 2004 yılında yarışmaya farklı 
takımlar katılıyor ve otomotiv sanayisinde en büyük devrimlerden 
kabul edilen otonom araçlar o yarışma sayesinde ortaya çıkıyor. 
Yarışmadan sonra farklı firmalar o alanda çalışmalara yöneldi ve o 
yarışmalara katılan öğrenciler, bu firmaları kurdu ve bugün otonom 
araçların yavaş yavaş geldiğini görüyoruz.

 Daha az bilinen bir tarihi vesika ise bundan 125 sene önce 
otomotiv sanayisinin doğuşu yine benzer bir yarışmaya dayanıyor. 
Dünyadaki bir şehirden bir başka şehre kadar 21 araç yarışıyor ve 
içten yanmalı motorlara sahip otomobil denilen araçların da bütün 

dünyayı saracak şekilde kullanıma girmesi o tarihte oluyor. Otomo-
tiv sanayisinin doğuşu bir nevi yarışmayla başlıyor. Biz de festival 
kapsamında düzenleyeceğimiz teknoloji yarışmalarının ülkemi-
ze katkı sağlayacağına inanıyoruz. Teknolojide dünyanın gelecek 
trendlerine bizi taşıyacak yarışmaları düzenlemeye çalışacağız.”

 Selçuk Bayraktar, teknoloji yarışmaları arasında Hava-
limanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları, İHA Destekli 
İnsansız Kara Aracı, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Su Altı Sis-
temleri, Robotaksi, Robotik Fetih 1453, Roket, Savaşan İHA, Sürü 
İHA ve Yapay Zeka yarışmalarının yer aldığını, TÜBİTAK Uluslararası 
İHA Yarışması ve TÜRKSAT Model Uydu yarışmasının da bu yıl TEK-
NOFEST’te düzenleneceğini anlattı.

 Bayraktar, yarışmaları kazanan takımlara, 30 bin lira ila 
250 bin lira arasında değişen ödüller sunulacağını bildirdi.

 SpaceX’in çalışmalarına işaret eden Bayraktar, uzaya sivil 
taşımacılığının gündeme geldiği günümüzde Türk gençlerinin ilgisi-
nin de havacılık ve uzaya kaymasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Malzeme Destekleri ve Teknik Danışmanlık 
 T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, teknoloji ya-
rışmaları için başvuruların, www.teknofestistanbul.org adresi üze-
rinden yapılacağını belirterek, şöyle devam etti:
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 “Yarışma kategorilerinde belirtilen görevlerin gerektirdiği 
teknik bilgi ve becerilere sahip olan takımlar, yarışmalarda yer alma-
ya hak kazanacak. Başvurusu kabul edilen ve duyurulacak listede 
yer alan ekiplere, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali Danışma Kurulu tarafından hazırlık süresi boyunca ihtiyaç 
duyacakları malzeme ve teknik danışmanlık desteği sağlanacak. 
Destekleri almaya hak kazananlar, Temmuz 2018’de ara değerlen-
dirme raporu sunacak ve ara dönemde kendilerine belirtilecek olan 
eksikleri festival tarihine kadar tamamlayacaklar.”
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Fatih Kacır da teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını 
belirterek, festivale tüm vatandaşları davet etti.

Üretebilen ve Yönlendirebilen Zihinler
 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü olarak buradaki bütün 
paydaşlar gibi ülkemizin geleceğinin güçlü teknoloji ile doğrudan 
ilişkili olduğuna inandıklarını belirten İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci, şöyle konuştu:
 “ Bu güçlü teknoloji ve bilimi tesis edebilmek için eğitimi 
ve öğrencilerimizi bu doğrultuda yönlendirmenin, yetiştirmenin çok 
önemli olduğunu söylemek malumun ilamı olduğunu düşünüyo-
rum. Teknolojinin peşinden giden değil, dünyada yaşanan gelişme-
lerin peşinden giden değil, teknolojiyi üretebilen,  yalnız üretebilen 
de değil, yönlendirebilen; arkasındaki zihni; insanı ve dünyayı sömür-
mek üzere değil, insanlığa ve dünyaya hizmet etmek üzere ve faydalı 
olmak için üretebilen ve yönlendirebilen zihinlere sahip öğrenciler 
yetiştirerek bunun sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bunun da büyük 
desteklerle ve teşviklerle olabileceğini söylemek gerekir. İşte bu 
anlamda TEKNOFEST İSTANBUL’un öğrencilerimizin, çocuklarımı-
zın, gençlerimizin bu düşüncelerini ve hayallerini okullarında almış 
oldukları teorik bilgileri, pratiğe yansıtmaları noktasında önemli bir 
fırsat olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizden beklentimiz, elbet-
te ki festival anında bu güzellikleri burada görmek için hazırlıklarını 
yapmak ama daha da önemlisi lise seviyesindeki öğrencilerimizin 
bu oluşan fırsatla TEKNOFEST İSTANBUL kapsamındaki yarışma-
lara katılmalarını ve hayallerini burada gerçekleştirmelerini bekliyo-
ruz. TEKNOFEST İSTANBUL’un hayırlı olmasını, ülkemizin geleceği-
ne büyük katkılar yapmasını bekliyor saygıyla selamlıyorum.”

 Festival paydaşları ve destekçileri olan Savunma Sanayi 
Müsteşarı İsmail Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer 
Faruk Terzi, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özkol, Bo-
ğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, ROKETSAN 
Genel Müdürü Selçuk Yaşar, HAVELSAN Genel Sekreteri Mustafa 
Egeli, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Oğuz Borat, Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bay-
raktar, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 
İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, İGA Havalimanları İnşaatı 
Üst Yöneticisi Yusuf Akçayoğlu, İSBAK Genel Müdürü Muhammed 
Alyürük, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tayfun Kındap, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğ-
general Ersin Göse, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı 
Abdülkerim Çay, TÜBİTAK Enstitü Müdür Yardımcısı Mesut Gökten 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de kısa 
birer konuşma yaptı.

Festivalin Kapsamı
 İstanbul Yeni Havalimanı alanında 20-23 Eylül’de gerçek-
leşecek festival kapsamında Paraşüt, Solo Türk, Türk Yıldızları ve 
uluslararası profesyonel havacılık ekiplerinin gösterileri, seminerler, 
ödüllü teknoloji yarışmaları ve yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra 
uluslararası girişimlerin de yer alacağı Uluslararası Girişim Zirvesi 
düzenlenecek.

 Festivalin en önemli bölümünü ise 12 farklı kategoride 
düzenlenen teknoloji yarışmaları oluşturacak. Yarışmacı takımlara, 
hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malze-
me ve ekipman desteği verilerek gençlerin teknoloji geliştirmele-
rinin desteklenmesi hedefleniyor. Yarışmalara, ortaokul öğrencile-
rinden yüksek lisans mezunlarına uzanan geniş bir yaş grubunun 
başvuruları kabul ediliyor.
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Başbakanlık İftarı

 Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 
Çankaya Köşkü’nde 81 İlin İl Millî Eğitim 
Müdürleri ve öğretmenleri onuruna iftar 
yemeği verdi. İstanbul Millî Eğitim Müdü-
rümüz Ömer Faruk Yelkenci başbakanımı-
zın iftar yemeğine katıldı.

 Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Millî Eğitim Baka-
nımız Sayın İsmet Yılmaz’ın 81 ilin İl Millî Eğitim Müdürleri ve öğ-
retmenleriyle Çankaya Köşkünde bir araya geldiği iftar yemeğine 
İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci ve İstanbul’u 
temsilen öğretmenlerimizden Mehmet Uyar, Esra Sain, Erhan Ka-
rayiğit ve İlksen Kodal katıldı.

 Başbakan Yıldırım, iftar sonrası yaptığı konuşmada, bu-
gün Türkiye’nin üniversiteye erişimde dünyada ikinci ülke olduğunu 
vurgulayarak, üniversite sayısını artırdıklarını ve her ilde üniversite 
bulunduğunu, son düzenlemeyle de üniversite sayısının 207’ye çık-
tığını kaydetti. Zamanla üniversitelerin de kendi aralarında yarışa-
cağını ve her birinin dünya çapında bir marka olmayı başaracağını 
belirten Yıldırım, daha şimdiden üniversitelere ciddi anlamda diğer 
ülkelerden öğrenci geldiğini ve şu anda sayının 50 bine yaklaştığını 
bildirdi.

 Eğitimde teknoloji kullanımına dikkati çeken Yıldırım, 300 
bine yakın yeni derslik yaptıklarını anımsattı. Öğretmen sayısının 
arttığına işaret eden Yıldırım; “Esasında bakarsanız Türkiye’nin öğ-
retmen ihtiyacı yok. Şu andaki öğrenci sayısına göre yok. Hemen 
hemen karşılıyor. Problem ne? Eşleştirme, denkleştirme problemi-
miz var. Bazı illerimizde sayı fazla, bazılarında yetersiz. Fedakarlık 
gerekiyor. Yani belirli illere gidişte isteksizlikler oluyor. Bunlar olun-
ca böyle bir dengesizlik mecburen ortaya çıkıyor.” değerlendirme-
sinde bulundu.

 Bunun için yerinde sözleşmeli öğretmenlik uygulaması-
na başladıklarını belirten Yıldırım,  şunları kaydetti: “Belirli bir süre 
orada görev yapacak. 6 sene sonra artık istediği yere tayin olacak. 
Böylece orada bir nevi vatan hizmeti gibi bir görev, bir fedakârlık 
yapacak. Buna ihtiyacımız var. Eğer herkes konforlu, rahat yerde ça-
lışmak isterse biz terörden kurtardığımız bu yavrularımızı geleceğe 
hazırlayamayız. Şimdi onların dağa gönderilmesinin önüne geçtik, 
bunu başardık ama bu yeterli değil. Bu bir adımdır. Bundan son-
ra nüfusun yarısının 25 yaşın altında olduğu Güneydoğu Anadolu 
bölgemizde mutlaka gençlerimize hem eğitimde hem iş hayatında 
hem de onları geleceğe hazırlamada çok daha fazla mesai harca-
mamız gerekiyor. Onların gelecek hayallerini, ümitlerini gerçeğe 
dönüştüremezsek bu terör tehdidi yine var olmaya devam edecek. 
Gençlerin o delikanlılık dönemini, değişim dönemini maalesef terör 
örgütleri çok acımasızca kullandılar. Şunu mutlulukla söylemek 
isterim, artık bölgede dağa çıkışlar hemen hemen sıfır seviyesine 
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yaklaştı. Bu çok önemli bir gelişme. Çok önemli ve kayda değer bir 
gelişme ama devamını getirmemiz lazım. Birlikte yapacağız.”

 Öğretmenlerin gençleri gelecek hedeflere hazırlamak için 
özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, en kalıcı yatırımın 
insana yapılan yatırım olduğunu, yollar, köprüler, tüneller, hastane-
ler ve hızlı trenler yaptıklarını, ülkeyi mamur ettiklerini dile getirdi. 
Ülkenin altyapısının mükemmel hale geldiğini vurgulayan Yıldırım; 
“Sadece bir örnek vereyim. Altyapı, yollar, havaalanları, demiryolları 
ve internet. 2003’te Türkiye dünya sıralamasında 39. sıradaydı. 2017 
sonunda 9. sıraya yükseldi. 15 yılda 39’dan 9. sıraya yükseldik. Bizim 
hedefimiz ne? Dünyanın 10 ülkesi arasına girmek. Altyapıda zaten 
bunu başarmışız. Gittiğinizde görüyorsunuz, seyahat ettiğinizde 
bunu yaşıyorsunuz.” diye konuştu.

Bilgi Üreten Ülkeler Yol Almaya Devam Edecek
 Bundan sonra artık bu altyapının üzerine üstyapıyı geliş-
tirmenin önemini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: “Üstyapı nedir? 
Eğitimin gelişen teknolojiye göre gelişen dünyaya uygun olarak ye-
nilenmesi, güncellenmesi. En büyük güç bilgidir. Bugün en büyük 
güç silah, uçak ve tank değildir, bilgidir. Bilgi çağına geldik. Bilgi top-
lumundan bahsediyoruz. Bilgiye sahip olan, bilgiyi üreten, bilginin 
kullanılmasını imkân dâhilinde getiren ülkeler yol almaya devam 
edecek. Ama bundan mahrum ülkelerde geri kalmaya mahkûm 
olacak. Bu önümüzdeki en büyük hedeftir. Şimdi artık sanayi 4.0’dan 
bahsediyoruz. Yapay zekâdan, sanal gerçeklikten, sürücüsüz ara-
balardan bahsediyoruz. Birçok meslek, bugün içinde olduğumuz 
birçok meslek artık yok olacak.” Yıldırım, bu duruma göre değişimi 
ve dönüşümü yakalamaları gerektiğini ancak bu şekilde dünyanın 

parmakla sayılı ülkeleri arasına girilebileceğini vurgulayarak; “An-
cak bu şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır 
medeniyetler seviyesinin ötesine geçebiliriz. Bunu sizlerle başara-
cağız. Öğretmenlerimizle başaracağız.” ifadelerini kullandı. Gençleri 
hayata hazırlayanların öğretmenler olduğunu anlatan Yıldırım, bu-
gün büyük sorumluluk sahibi olan siyasetçiler, yöneticiler, askerler, 
sanatçılar hepsinin arkasında mutlaka bir öğretmen olduğunu ak-
tardı.

İkili Eğitime Son Vermek İçin Çalışıyoruz
 Eğitimde, içerik ve kaliteye gelecek dönemde daha çok 
yoğunlaşacaklarını söyleyen Yıldırım; “Tekli öğretim için hazırlıkları-
mızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Hedef 2019’un sonu… İstanbul gibi, 
belki İzmir gibi, birkaç ilimiz dışında, bütün illerimizde daha önce-
den geçme imkânına sahibiz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Tekli 
öğretime geçtiğimizde yavrularımıza okulda da yemek vereceğiz.” 
ifadelerini kullandı. Yıldırım, bütün öğretmenlerin 3600 ek gösterge 
ile emekli olacağını vurgulayarak; “Emekliliğinizde size bir nebze 
de olsun daha iyi şartlar sağlamak, amacımız bu. Bundan şu anda 
emekli olmuş öğretmenler de yararlanacak. Hayırlı uğurlu olsun.” 
dedi. Öğretmenlere, Cemil Meriç’in; “En çok sevilen öğretmen, en 
çok seven öğretmendir.” sözünü hatırlatan Yıldırım; “Severseniz, se-
vilirsiniz. Genel kuraldır. Sizlerin işinizi ne kadar büyük bir emek ve 
sevgiyle yaptığınızı biliyoruz. Sizlerin sevgiyle kazandığınız her bir 
evladımız, bu ülkenin geleceğine giden yolda atılan en büyük adım 
olacak.” diye konuştu.
Öğretmenliğin Temeli Sevgi
 Yıldırım, öğretmenlik mesleğinin temel motivasyonunun 
sevgi olduğunu vurgulayarak; “Bu topraklarda sevgiyi çoğaltmak, düş-



AR-GE B lteni
2018 Temmuz

74

Sabahattin Zaim Üniversitesi 
ile İş Birliği Protokolü 

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci ve İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut iş birliği protokolünü imzaladı.

 Bu protokol ile İstanbul sınırları içerisinde yer alan Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, eğitimin niteliği ile il-
gili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca 
uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, özellikle 
öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan tüm eğitim hiz-
metlerinin niteliğini artırmak, eğitim programlarının geliştirilmesi, 
öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleri ile artırıl-
ması ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek 
olunması, Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İstanbul Millî Eğitim 
Müdürlüğü iş birliğinde Üniversite akademisyenlerinin bilgi, belge 
ve tecrübelerinin akademilerde eğitim verilecek öğretmenler ara-
cılığıyla yaygınlaştırılması, işbirliği protokolü bünyesinde yapılacak 
eğitimler sonucunda ortaya çıkacak ürün, bilgi, belge, dokümanla-
rın kamuoyuyla paylaşılarak ve eğitici eğitimi vasıtasıyla yaygınlaş-
tırılması konularında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amaçla-
nıyor.

 Protokolün ilk adımı olarak Eğitimde İyi Örneklerin Payla-
şımı İstanbul Sergisi Müdürlüğümüz ve Sabahattin Zaim Üniversi-
tesi iş birliğinde 28 Nisan 2018 tarihinde Sabahattin Zaim Üniversi-
tesi Merkez Kampüsünde gerçekleştirildi.

manlıkları azaltmak için yapacak daha çok işimiz var. Türkiye’nin her 
köşesinden, geldiğiniz yerlere umut, sevgi, kardeşlik ve selamımızı 
götürün. Sınıflarınızda sevgiyi yeşertin, okullarınızda kardeşlik iklimini 
daim edin, köylerinize, bulunduğunuz ilçelere birlik, beraberlik, kardeş-
lik ruhunu aşılayın.” değerlendirmesinde bulundu. Öğretmenlerin her 
zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Yıldırım; “Eğitim ordumuzdan, 
öğretmenlerimizden, fedakârca görev yapan, Van depreminde, terörde, 
şehit olan Aybüke öğretmenimizi, Necmettin öğretmenimizi, Van dep-
reminde şehit olan 75 öğretmenimizi ve 15 Temmuz’da hayatını seve 
seve veren şehit öğretmenlerimizi bu vesileyle rahmetle, şükranla anı-
yorum mekânları cennet olsun.” dedi.

 Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, eğitimde 15 yılda ya-
pılan yatırımları anlattı, liselere girişte 2 Haziran’da yapılan merkezi 
sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sınava 1 milyon öğrencinin 
girdiğini belirten Yılmaz; “Sınav süreci ve sorularla ilgili olarak kamuo-
yundaki-bilenlerin söylediği-genel algı olumludur.” diye konuştu. Soru-
lara yönelik eleştirilere değinen Yılmaz, eleştirilerin soruların daha ön-
ceki sınavlardan farklı olarak analitik düşünmeyi ölçen, yorum yapma 
yeteneğini görmek isteyen ve ezbere dayanmayan nitelikte olmasından 
kaynaklandığını ifade etti. Eğitim sisteminde yer alan öğretim program-
larının hedeflerinin sadece öğrencilere bilgi kazandırmak olmadığının 
altını çizen Yılmaz, kazanılan bilgilerin hayatta kullanılmasının ve iş-
levsel hale getirilmiş olmasının önemine işaret etti. Yılmaz, her alanda 
okuyan, okuduklarını anlayan, okuduklarından çıkarım yapabilen, yo-
rumlayabilen, bildiklerine dayalı olarak bilmediklerini tahmin edebi-
len, analitik düşünebilen, bilimsel bilgi, beceri ve yöntemleri kullanan 
bireyler yetiştirmenin eğitim sisteminin hedefleri arasında yer aldığını 
kaydetti.

TEOG Sınavından Farklı Olması Gerekirdi
 Sınava hazırlanan değil, hayata hazırlanan bireyler yetiştir-
mek istediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: “Liseye geçiş sına-
vı, 8. sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük 
hayatta kullanabilme becerilerinin de ölçüldüğü bir sınav olarak kurgu-
lanmıştır. Bu sınavda okuyan, okudukları hakkında analiz yapan, irdele-
yen başarılı olacaktır. Sınavın soruları dersin öğretim programında yer 
alan kazanımları ve bu kazanımların yöneldiği becerilerin değerlendiril-
mesi yönünde oluşturulmuştur. Üst düzey düşünme becerilerine odak-
lanmıştır. Eğitim uzmanlarının değerlendirmesinden hiç bir tanesinde 
soruların müfredat dışı olduğu, Millî Eğitim Bakanlığı’nın aralık ayın-
da yayınlamış olduğu örnek sorulardan farklı olduğu söylenmemiştir. 
Ama şimdiye kadar TEOG ile kıyaslamalar yapılıyor. 1 milyon öğrenci-
nin içerisinde sadece yüzde 10’unun yerleşebileceği okullara yönelik bir 
seçme ve sıralama sınavı olarak düzenlenen sınavın TEOG’tan mutlaka 
farklı olması gerekirdi. Eğer orta düzeyde bir soru sorsaydık hiç şüp-
heniz olmasın bu 1 milyon öğrencinin yüzde 10’nun üzerindeki bütün 
öğrencilerimiz bütün soruları cevaplayabileceklerdi.”
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl iş birliği 
protokolünü imzaladı. Protokol ile İstanbul’da Fen ve Sosyal Bilim-
ler Projesi/Programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri başta 
olmak üzere Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm ortaöğretim ku-
rumlarında uygulanan projenin/programın amaçları doğrultusunda 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek için taraflar arasında iş 
birliği ve koordinasyonu sağlaması amaçlanıyor.

 Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm ortaöğretim kurum-
larının 9., 10., 11. ve 12. sınıflarında okuyan öğrencilerine belirli bir 
program çerçevesinde, üniversite kampüs ve kütüphanelerinden 
yararlanmalarına, belirlenmiş derslere katılabilmelerine, üniversi-
tenin uygun gördüğü öğretim üyeleri ile irtibata geçebilmelerine, 
kariyer merkezlerinin hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkân 
sağlanması, ihtiyaç duyulan alanlarda toplantılar ve hizmet içi eği-
timler düzenlenmesi planlanıyor.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği 
protokolü imzalandı.
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Okuma Kültürü Çalıştayı

 Basın Yayın Birliği ve Öncü Eğitim-
ciler Derneği’nin düzenlediği Okuma Kül-
türü Çalıştayı; Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, İstanbul 
Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, 
Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Üye-
si ve Çalıştay Başkanı Melike Günyüz’ün 
açılış konuşmasıyla başladı.

 Açılış konuşmalarından sonra Okuma Kültürü Çalıştayı 
kapsamında Nabi Avcı moderatörlüğünde bir panel gerçekleştiril-
di. Panele, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Baş Danış-
manı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa 
İsen, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün ve yazar Beşir 
Ayvazoğlu konuşmacı olarak katıldı.

 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcü-
sü İbrahim Kalın, paneldeki konuşmasında, insanın yeryüzündeki 
varlığını anlamlandırması için yapabileceği en önemli eylemlerden 
birinin “okumak” olduğunu dile getirerek; “Okumak, hayat yolculu-
ğunda yanımıza almamız gereken en önemli azıklardan bir tanesi. 
Hayatımızı anlamlandırmak için atmamız gereken, yapabileceğimiz 
en önemli eylemlerden birisidir.” ifadelerini kullandı.

Kitap Okumak Bir Hobi Değildir

 Her okuma, anlamlandırma eyleminin aynı zamanda bir 
keşif eylemi olduğunu ifade eden Kalın, şöyle devam etti:
 “Okuma eylemi bizi insan yapan temel özelliklerden bir 
tanesi. Bu manada okumaya bir hobi, bir boş vakit geçirme eyle-
mi olarak bakmamak gerekir. ‘Vakit bulursam okurum’ ya da ‘Boş 
vakitlerimde kitap okuyorum’ gibi değerlendirmeler yerine tam ter-
sine ‘Kitap okumak için vakit ayırıyorum ki hayatımın diğer alan-
ları nitelik kazansın, ona bir kalite gelsin, yaptığım diğer işlere bir 
katkısı olsun’ diye değerlendirmemiz gerekiyor. Bazen bana gelen 
CV’lere baktığım zaman hobileriniz bölümünde ‘Kitap okuma’ dediği 
zaman oradan 10 puan kırıyorum o kişiyle ilgili. Kitap okumak bir 
hobi değildir, asli bir eylemdir. Müziği de bir eğlence olarak değer-
lendirdiğiniz zaman ona haksızlık edersiniz. Müzik insanın ruhunu, 
gönül dünyasını, akıl dünyasını besleyen bir eylemdir, bir katkı, bir 
değerdir. Müziğe hobi diyerek, eğlence diyerek onu küçültmek yakı-
şık almaz.”

 Kalın, herkesin hayatında mutlaka bir okuma disiplini ol-
ması ve okumanın insanı bugüne, yarına hazırlayan, varlığı yarına 
taşıyabilecek bir eylemler bütünü olarak görülmesi gerektiğini be-
lirtti. İstenilen noktaya ulaşmak için kullanılan enstrümanların da iyi 
olması gerektiğini vurgulayan Kalın, şunları anlattı:
 “Bizim eğitim sistemimizde de maalesef sadece okuma 
noktasında değil, yazma ve yazdırma noktasında da almamız ge-
reken ciddi mesafeler var. Yurt dışında öğretim üyeliği yaparken, 
öğrencilere ödevler, dönem ödevleri veriyorduk. Kabaca bir hesap 
yapmıştım o zaman, ABD’de ortalama bir üniversite öğrencisi 4 yıl 
boyunca müfredatın gereği olarak 600-700, bazı durumlarda 800-
900 kitap okuyor, okumak zorunda. Bundan daha önemlisi, toplam-
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da yazdığı ödevlerin yekûnu 2 bin sayfadan fazla tutuyor. 4 yıllık bir 
üniversiteyi bitiren bir öğrenci, A4 kâğıdıyla 2 bin sayfalık ödevler 
bütünü yazmak zorunda. 2 bin sayfa yazı yazmak demek 1-2 kitap 
yazmak gibi bir şeydir. Bu, kendimizi ifade etme noktasında imkân 
ve kabiliyetlerimizi geliştirmemiz açısından önemli.

 Biz hâlâ Türkçe’nin hem okuma hem yazma anlamın-
da imkânlarını yeteri kadar keşfedebilmiş değiliz. Kullandığımız 
kelimelerin sayısı belirli. Hâlbuki Türkçe’nin imkânlarını hak ettiği 
şekilde kullanmayı başarabilsek, hem okuma kültürümüzün hem 
yazı kültürümüzün çok ciddi şekilde ilerleyeceğini çok rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Dilde yaşadığımız fakirleşme, bizim zihin, ufuk, gönül, 
akıl dünyasında yaşadığımız fakirleşmeyle atbaşı gidiyor. Zihin ve 
akıl dünyamızda, tasavvur dünyamızda fakirleştiğimiz oranda da 
dilimizin imkân ve kabiliyetleri giderek köreliyor, bunları daha fazla 
kaybetmeye başlıyoruz. Hâlbuki bunun için özel çabamızın olması 
lazım. Bu da ancak ciddi okuma yaparak, ciddi okur profilleri oluştu-
rarak, yazmayı ihmal etmeyerek elde edebileceğimiz bir neticedir.”

Herkesin Bir Kütüphanesi Olmalı
 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcü-
sü İbrahim Kalın, imkân ve kabiliyetleri çerçevesinde herkesin bir 
kütüphanesi olması gerektiğini belirterek, “Her evde mutlaka bir 
kitaplık olmalı, kitapsız ev olmamalı diye düşünüyorum. İçinde kitap 
olmayan ev, bana her zaman çok boş, manadan, heyecandan, se-
rüvenden, hikâyeden yoksun bir mekân gibi gelir. Ev istediği kadar 
büyük, lüks olsun, semti neresi olursa olsun, kitap barındırmayan 

bir ev bana hep çok kuru bir mekân olarak gelmiştir.” diye konuştu.
Türkiye’de son yıllarda kütüphanelerle ilgili önemli mesafeler alın-
dığına değinen Kalın, binin üzerinde kütüphanenin ülkenin dört bir 
yanında çalıştığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

 Kalın; “Türkiye gibi dinamik bir ülkede bin değil, binlerce 
belki 10 binlerce kütüphanenin olması gerekiyor. Öyle 40 bin, 50 bin, 
60 bin kitaplı kütüphanelerin değil, milyonlarla anılan birçok kütüp-
hanenin olması gerekiyor. Genel okuyucuya hitap eden kütüphane-
lerin yanında ihtisas kütüphanelerinin, araştırma kütüphanelerinin 
olması gerekiyor.” dedi.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2 yıl 
önce Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi kurulması için yola çıkıldığını 
hatırlatan Kalın, şöyle konuştu:
 “İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar Cumhurbaşkanlığı 
Kütüphanesi tamamlanmış ve hizmete açılmış olacak. Yaklaşık 130 
bin metrekare kapalı alana sahip, 5 milyon üstü kitap kapasitesi 
olacak bir Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşa ediliyor. Burası 24 
saat açık olacak. Her yaş grubundan okuyucuya hitap edecek. Hatta 
öyle bir çalışma yapıldı ki orada 5-10 yaş grubu, 10-15 yaş grubu ve 
17-18 grubu için yaşlılar için ayrı kitap bölümleri var. Herkes girip 
bir yerde dolanmayacak, kendi bölümlerinde de istedikleri zaman 
kitaplarını okuyabilecek, sohbet edebilecekler. Nadir eserler bö-
lümümüz çok zengin. Şu ana kadar çok önemli koleksiyonları da 
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne kazandırdık. Bugün itibarıyla 
envanterimiz yaklaşık 1,2 milyona ulaştı. İnşallah önümüzdeki yıl kü-
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tüphanenin açılışıyla birlikte bu rakamı 1,5 milyona doğru zorlayaca-
ğız. Asıl önemlisi, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin hem Türkiye’de 
kütüphanecilik standartlarına yeni bir boyut katacağını hem de oku-
ma yazma kültürümüzü inşallah bir üst seviyeye taşıyacak imkânları 
sunacağını düşünüyorum. Çünkü orası hem bir genel okuyucu kütüp-
hanesi aynı zamanda bir araştırma kütüphanesi olacak.”
 
İmkânlarımızın Farkına Varmak
 Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin, okuma faaliyetleri, 
yazar konuşmaları, kitap sohbetleri, sergiler gibi etkinliklerle Türkiye’de 
okuma ve yazma kültürüne ciddi katkı sağlayacağını dile getirerek, “Bu 
kütüphanenin hikâyesi de bir anlamda bizim yaşadığımız hikâyenin bir 
parçası. 50-100 yıl sonra yazıldığı, anlatıldığı zaman bugünlerde iç poli-
tikada, dış politikada, bölgede, dünyada yaşadıklarımızla paralel şekilde 
bu kütüphanenin hikâyesi de yazılacak. Biz hikâyesi ve masalları olan bir 
milletiz. Biz, hikâyelerimizi ve masallarımızı unutmaya başladık. Unuttu-
ğumuz için de başkalarının masalları, hikâyeleri üzerinden kendi serüve-
nimizi anlamaya ve insanlığın yeryüzündeki hikâyesini anlamlandırmaya 
çalışıyoruz. Hâlbuki o kadar zengin birikimimiz, kültürümüz, mirasımız var 
ki bunu yaşayan, canlı bir gelenek haline getirmek sorumluluğu da bize 
ait. Biz kendi masallarımızı, hikâyelerimizi hatırlayabilirsek, bunları yeni-
den anlatmayı becerebilirsek, başkalarının hikâyelerini elbette bir zengin-
lik olarak görür ve değerlendiririz, ama kendimizi başkalarının aynasında 
görme garabetinden de en kısa zamanda kurtuluruz.” diye konuştu.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, oku-
mayan bir toplum algısının aksine son yıllarda kütüphaneye giden oku-
yucu ve üye sayısında önemli artış olduğunu belirterek; “Son 5 yılda üye 
sayımız 2,5 kat artarak 2 milyonu aştı.” dedi.

 Gül, Basın Yayın Birliği ve Öncü Eğitimciler Derneği’nin düzen-

lediği “Okuma Kültürü Çalıştayı”nın açılışında yaptığı konuşmada, oku-
manın nitelikli bir yaşamın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul 
edildiğini söyledi.

 Kütüphaneciliğin, bakanlığın temel faaliyet ve görev alanların-
dan biri olduğuna değinen Gül, kitapla birlikte teknolojik gelişmelerin kıs-
kacında olan kütüphanelerin, insanla birlikte var olmaya devam edeceğini 
söyledi.

 Gül, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kütüphane hiz-
metlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların bakanlığın önce-
likleri arasında yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:
“Bakanlığımızca 2012’de başlatılan çocuk ve halk kütüphanelerini iyileş-
tirme projesi kapsamında toplam 432 kütüphane yeniden inşa edilmek, 
yapılandırılmak ve onarımdan geçirilmek suretiyle yaşayan kütüphane 
yaklaşımıyla hizmete sunulmuş olup, çalışmalarımız devam etmektedir. 
Vatandaşlarımızın kütüphanelerden daha fazla faydalanmasını sağlamak 
amacıyla 112 kütüphanemiz okuyucularımıza mesai saatleri dışında da 
hizmet vermektedir. 2017 Kasım ayı itibarıyla 100 kütüphanede 17 bin 
e-kitap ücretsiz olarak hizmete sunuldu. Okumayan bir toplum oldu-
ğumuza dair genel algının aksine son yıllarda kütüphanelerimize gelen 
okuyucu ve üye sayısında önemli artış oldu. Son 5 yılda üye sayımız 2,5 
kat artarak 2 milyonu aştı.”

 “Ne okumalı? Niçin okumalı? Nasıl okumalı?” soruları üzerine 
günümüze kadar çokça kafa yorulduğuna ve bu işe fikir çilesi olanların 
çok güzel şeyler söylediğine değinerek sözlerine başlayan İstanbul Millî 
Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci; “Bunu çok iyi bilen münevverleri 
olan bir toplum olmamıza rağmen biz okuma alışkanlığımızı bir türlü 
edinemedik, edinemiyoruz. Bunun çokça sebebi var elbette. Yapılan çalış-
taylarla bu sorulara cevap aranıyor.” dedi.
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Okuma Alışkanlığını Geliştirmek
 100 öğrenci ve 55 öğretmenle beraber bir ön çalıştay yapıl-
dığında öğrencilerin verdiği cevapların ne kadar etkili olduğunu hep 
beraber müşahede ettiklerini dile getiren Millî Eğitim Müdürü Yelken-
ci, sözlerine şöyle devam etti:
 “Bu soruların cevabının önemli olduğu veya bu soruları 
sormalarının önemli olduğunu düşünmekle beraber, ben bir yönetici 
olarak ‘Ne yapmalıyız?’ sorusunu kendime sorduğumda karşıma bir 
sürü cevap çıkıyor. Bununla beraber okuma alışkanlığımızı geliştirme 
noktasında da bir projemizden kısaca bahsetmek istiyorum. Sözlük 
Özgürlüktür Projemiz; kitap okuma alışkanlığımızı, okuma kültürünü 
geliştirmek üzere ortaya konulmuş bir projedir. Biraz Cemil Meriç’ten 
mülhem biraz da İkbal’den mülhem,  İkbal diyor ki: ‘Ne kadar yaratıcı 
düşünürseniz o kadar özgürleşirsiniz.’ Bunu tamamlayacak olursanız 
ne kadar özgürseniz o kadar yaratıcı düşünürsünüz diyebiliriz.”
 Ne kadar sözünüz varsa, ne kadar kelimeniz varsa o kadar 
geniş düşünürsünüz; ne kadar geniş düşünürseniz o kadar özgürsü-
nüz diyerek konuşmasına devam eden Yelkenci, şunları kaydetti:
 “Temel amacı sözlük okuma eylemini kazandırmak olan bu 
projemiz, kısa sürede 6200 öğretmenin sahiplenmesiyle çok güçlü bir 
şekilde ortaya çıktı. Bu ve benzer projelerin sahada yapılmasının çok 
önemli olduğunu ve çok katkı sunacağını düşünüyorum ama Sayın 
Bakanlarım önümüzde çok büyük duvarlar var. Her ne kadar güzel 
şeyler yaparsanız yapın ne kadar mesafe kat ederseniz edin geliyor-
sunuz bir yerde kalıyorsunuz. Çok çeşitli öneriler sunulabilir. Bir misal 
olarak okullarımızda özellikle lise seviyesinde bütün derslerin kitabı 
olması zorunda değil. Bütün dersler için kitap yazmak durumunda 
değiliz. Miğfer derslerin ışığında, temel derslerin dışında şunu yapa-
biliriz: Belli bir müfredat üzerinden kitapları öğretmenler öğrencilere 
seçtirebilirler. Öyle bir durumla karşı karşıyayız ki öğrenciler belli bir 
sınıftan sonra kitap okumayı bırakıyorlar.”

 7. sınıfa kadar öğrencilerin okuduğu kitapların giderek art-
tığını, bu sınıf seviyesine geldikleri zaman ise okunan kitapların sayı-
sının azaldığını belirten Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Bunu Bingöl’den gelen ve Çapa Fen Lisesini kazanan öğ-
rencimizde görüyoruz. Kitap okumamış ama Çapa Fen Lisesini kaza-
nabilmiş. Videoda son çocuğumuzun söylediği gibi sınav merkezli bir 
eğitim sistemine sahip olmamız, kitap okumanın önündeki en büyük 
engel olarak karşımızda duruyor. Sayın Bakanım Nabi Avcı ile Ba-
kanlık’ta kendisiyle çalışırken bu konuda girişimimiz olmuştu. Eğitim 
sistemini domine eden yükseköğretime geçişteki sınavdır. Bu konu 
halledilmedikçe hem öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını hem de 
başka birçok sıkıntıyı konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar çalıştayı-
mızın hayırlı olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum.”
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Pusula: Etkin Program, Yetkin Öğretmen Projesi

 Pusula projesi, özel yetenekli çocukların destek eğitim 
odalarında yetenek, ilgi ve kapasiteleri doğrultusunda eğitim alabil-
meleri için öğrencilere yönelik bir etkinlik kitabı geliştirilerek, ken-
dilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık hizmetleri verilerek,  ya-
ratıcılıklarının ve üretkenliklerinin desteklenmesine katkı sağlamak 
amacıyla hazırlandı. Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü sahip-
liğinde ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın malî desteği ile yürütülen; 
İstanbul Valiliği, Ümraniye Kaymakamlığı, Ümraniye Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Bilim Merkezi Derneği’nin proje or-
taklığını 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 Bele-
diye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Süleyman Gökçimen, Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin 
Aydoğdu ile Proje Akademik Kurulundan Doç. Dr. Sibel Cengizhan, 
Doç. Dr. Seval Erden, Yrd. Doç. Dr. Faruk Levent, Dr. Akif Avcu, Reh-
berlik 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 Müdire-
miz Selda Kurt’u tebrik ediyorum, başarılarının 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 Hocalarımıza 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 destekledi-
ği için ayrıca teşekkür ediyorum.”

Paradigma Değişimi
 2004 yılında pilot uygulamayla başlayan, 2005 yılında da  
ülke genelinde Millî Eğitim sisteminde bir paradigma değişikliği  ol-
duğunu vurgulayan Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, sözlerine şöyle 

devam etti: “Bakanlığımız dedi ki: ‘Bugüne kadar davranışçı yakla-
şım  üzerinde şekillenmiş olan eğitim sistemimiz, bundan sonra 
yapılandırmacı yaklaşımı da dikkate alarak yeniden şekillenecektir.’ 
Bu, günümüz şartları için doğru bir yaklaşımdı. O dönemde ilköğ-
retim 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 olduğu-
muzu bir türlü oturtamadığımızı” söyledi.

 Pusula; Etkin Program Yetkin Öğret-
men Projesinin kapanış toplantısı gerçek-
leştirildi. Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen 
programa; İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci, Ümraniye Kaymaka-
mı Suat Dervişoğlu ve diğer yetkililer katıldı.
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Düşünce Yapısından Kaynaklı Sorunlar 
 Özel yetenekli çocuklarımızı, ileri teknoloji üretmeli gibi 
düşünüyoruz diyen Yelkenci, şöyle konuştu: “Aslında bu bizim tarih-
sel 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 ge-
len bir genetik. Bunu değiştirmemiz lazım çünkü her fırsatta, her 
yerde söylüyorum dünyayı yönetenler sosyal bilimleri kullanarak 
yönetiyor. Maalesef dünyayı yönetenler, güç odaklı bir düşünce ya-
pısına sahip oldukları için sosyal bilimleri sömürme stratejisi olarak 
kullanıyorlar. Bunu değiştirebilmek için güçlü zihinlere ve güçlü yü-
reklere ihtiyaç var. İşte o yüzden bu çocuklarımızı 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.
 Programda konuşan Ümraniye Kaymakamı Suat Der-
vişoğlu; öğretmenleri özel yetenekli birey konusunda yetkin hale 
getirmek, bu öğrencilerle uygulanabilecek etkinlik hazırlama konu-
sunda gerekli eğitimi vermek, etkinlik hazırlamalarını ve öğrencile-
re uygulamalarını sağlama amacıyla hazırlanan projenin sonuçla-
rının Ümraniye ilçesinde mutlaka görüleceğini belirtti. Kaymakam 
Dervişoğlu konuşmasının devamında; “Bu tür projelerin sürekli 
geliştirilip çeşitlendirilerek geleceğimiz olan çocuklarımızın eğiti-
mini daha üst seviyelere taşımak bizim görevimizdir. Bu projede de 
emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gelecekteki çalışmalarda eli-
mizden gelen desteği kendilerine sunacağımızı söylüyorum.” dedi.

 Bu projenin hikâyesi bir problem ve bir soruyla başladı 
diyerek sözlerine başlayan Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Sü-
leyman Gökçimen, şunları söyledi: 
 “Problem; özel yetenekli öğrencilerimizle ilgili öğrenci-
lerin, öğretmenlerimizin karşılaştığı etkinlikler bazında materyal-
lerin azlığı 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 Eği-
tim Müdürlerini  ayrı ayrı kabullerinde normal iş ve işlemlerin yanı 

sıra her ilçenin kendi özelliklerine göre bir mastır projesi yapmasını 
isteyerek talimatlandırıp, teşvik ve takip etti. Kendilerine projemi-
zi şekillendirme aşamasında olduğumuzu söylediğimizde, pozitif 
karşılık bulduk. Bu üründe, bu karşılığın önemini zikretmeyi borç 
biliyorum.”

Etkinlik Materyali
 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 güzel 
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 
öğretmenlerinin, 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 Müdü-
rü Seyfettin Özveren’e buradan ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. 
Böylesine 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 öğretmenlere 
başarı sertifikaları protokol tarafından takdim edildi. Proje kapanış 
töreninde; projenin ürünü, özel yetenekli öğrencilerin sosyal bece-
rilerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Pusula Etkinlik Kitabı 
katılımcılara dağıtıldı.



AR-GE B lteni
2018 Temmuz

82

Pansiyonlar Okuyor Kitap 
Okuma Yarışması

 Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne 
bağlı okullarda öğrenim görüp pansiyonda 
kalan 23 pansiyonlu okulumuzda kitap oku-
ma etkinlikleri gerçekleştirildi. 

 Kitap okuma etkinliklerinde komisyon tarafından belirlenen  
Bir Bilim Adamının Romanı (Oğuz Atay), Bu Ülke (Cemil Meriç), Gün 
Olur Asra Bedel (Cengiz Aytmatov), Safahat (Mehmet Akif Ersoy)  ki-
taplarını okuyan öğrenci sayısı 1218 olarak belirlendi. Kitapları okuyan 
öğrenciler arasında okul, ilçe ve il birinciliğini belirleyen üç aşamalı 
sınav yapıldı 20 Nisan 2018 tarihinde Çemberlitaş Anadolu Lisesin-
de gerçekleştirilen sınav ile il birincisi belirlendi. Bahçelievler Prof.
Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Esra Ocak, 
Pansiyonlar Okuyor Kitap Okuyor Yarışması’nda il birincisi oldu.

 Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, gelişimlerine yar-
dımcı olmak, hayatlarına dokunabilmek amacıyla okullarımızda bir 
dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Şile Oya Ali Osman Keçici Sos-
yal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen etkinliğe Atılay Erge, Meral Dala-
man, Çiğdem Başaran, Sami Derintuna ve Hasan Karakuş katıldı. 
 Pansiyonlar Okuyor yarışması kapsamında Cağaloğlu Ana-
dolu Lisesi günümüzün önemli kültür tarihçilerinden Dursun Gürlek’le 
kültür ve edebiyat söyleşisi düzenledi. Gürlek konuşmasında Mehmet 
Akif Ersoy’un çok yönlü kişiliğinden hareketle öğrencilere tavsiyelerde 
bulundu. Millî ve manevi duygularla vatan sevgisini anlattı.

Okumak Yaşamaktır Projesi

 Beykoz İsmail Özseçkin Ortaoku-
lundan Okumak Yaşamaktır Projesine ka-
tılan 14 öğrenci İstanbul Millî Eğitim Mü-
dürü Ömer Faruk Yelkenci’yi ziyaret etti.

 Ziyarette, Beykoz İsmail Özseçkin Ortaokulu öğrencileri, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci’ye “Okumak Yaşamaktır Pro-
jesi” kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yelkenci, 
projeye katılan öğrencilere başarılar diledi.

 eTwining kapsamında Fransa ve Rize Çayeli İshakoğlu 
İlkokulu’nun ortaklığı ile başlayan Okumak Yaşamaktır Projesi  81 
ilde 1 temsilci okul ile uygulanıyor ve  projeye Ukrayna, Azerbaycan, 
Romanya, Portekiz, Polonya, Litvanya, İtalya ve Fransa ülkeleri de 
katılıyor.  İstanbul’da ise Beykoz İsmail Özseçkin Ortaokulu ve Bey-
koz Çavuşbaşı Ahmet Akça Ortaokulu projeye katılıyor.

 Okuma sevgisi ile kültürel mekânları birleştirmeyi amaç-
layan Okumak Yaşamaktır Projesi kapsamında 6-11 yaş arası öğ-
renciler, belirlenen 100 Temel Eser arasından seçilen ez az 4, en 
fazla 6 kitabı iki buçuk ay içerisinde okudu. Her ildeki temsilci öğ-
renciler 2 farklı tarihi mekânda okuma etkinliği gerçekleştirerek, bu 
etkinliğin fotoğraflarını çektiler. Bu etkinlik kapsamında 81 ilde çeki-
len fotoğraflarla 28 Mayıs’ta her il kendi fotoğraf sergisini açtı. Proje 
kapsamında her il ve okul kendisi için bir slogan belirledi. Beykoz 
İsmail Özseçkin Ortaokulunun sloganı ise “ Okumak aydınlığa açılan 
kapının anahtarıdır.”
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Can Dostları Hareketi Projesi
 Can Dostları Hareketi Projesi, 2017-
2018 Eğitim Öğretim yılı sonu itibariyle 
toplam 530 öğretmen, 16 bin öğrenci ve 32 
bin veliye ulaştı.

 2010 yılında başlayıp bugün itibariyle yedinci yılını ta-
mamlayan 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 semi-
nerine 15 ilden 75 temsilci öğretmen ve 15 İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yöneticisi katıldı. 2017-2018 Eğitim Öğretim dönemi sonu itibariyle 
toplam 530 öğretmen, 16 bin öğrenci ve 32 bin veliye ulaşılmıştır.

 İlimizde pilot olarak belirlenen beş okulumuzda yürütülen 
proje, okullarda trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusun-
da farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, öncelikle ilkokul-
ların 4. sınıf öğretmenleri trafik güvenliği konulu eğitim seminerine 
katılıyor. Seminere katılan öğretmenler, kendi okullarındaki diğer 
4. sınıf öğretmenlerine eğitim programını aktarıyor. Projeye özgü 
destekleyici materyaller ve kaynaklardan faydalanan öğretmenler, 
öğrencilere ve velilere trafik güvenliği eğitimi verirken, servis şoför-
lerine yönelik iletişim çalışmaları da gerçekleştiriyor. 

Projenin Amacı
 Trafikte can güvenliği konusunda ilkokul 4. sınıf öğret-
menleri, öğrencileri ve velilerin farkındalığını arttırmak ve trafikte 
sorumluluk bilincini geliştirmek 

 Proje kapsamında belirlenen ilkokullardan seçilmiş birer 
dördüncü sınıf öğretmeninin (Temsilci Öğretmen) eğitimi, temsilci 
öğretmenlerin aldıkları bilgiyi okullarındaki diğer 4. sınıf öğretmen-
lerine aktarmaları, sınıf öğretmenlerinin pekiştirici etkinlikler ve 
yaygınlaştırma çalışmaları ile öğrenci ve velilere ulaşmaları proje-
nin uygulama basamaklarını oluşturmaktadır.

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

Sınıf İçi Uygulamalar
 Öğretmenler, Trafik Güvenliği dersinde, Can Dostları Ha-
reketi projesi kapsamında geliştirilen Trafik Günlüğü’nü kullanarak, 
öğrencilerinin trafik güvenliği konusundaki kazanımlarını pekiştir-
mektedir. Ayrıca, iyi uygulamalar paylaşımı gibi teşvik edici uygula-
malar da, öğretmenlerin sınıf içi eğitimlerde yaratıcılıklarını konuş-
turmalarına vesile olmaktadır.
                              

Temsilci Öğretmen Eğitim Seminerleri
   Temsilci öğretmenler, projenin seçilen okullardaki diğer 
dördüncü sınıf öğretmenlerine aktarılmasından ve proje uygula-
malarını takipten sorumlu 4. sınıf öğretmenleridir. Temsilci öğret-
menler, üç günlük kapsamlı bir eğitim seminerine katılarak, trafik 
güvenliği konusundaki bilgilerini güncelleme ve proje uygulamaları 
hakkında bilgi edinme fırsatı bulmaktadır. Bugüne kadar düzenle-
nen eğitim seminerlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki çizelgede 
sunulmaktadır.

Gezici İstasyon Ziyaretleri
 Can Dostları Hareketi projesi çerçevesinde, öğrencilerde 
araç sahibi olmanın sorumluluklarından biri olan araç muayenesi 
konusunda farkındalığı geliştirmek, amacını ve önemini vurgula-
mak amacıyla, gezici istasyonlar, programlarının uygunluğu doğ-
rultusunda proje okullarını ziyaret etmektedir.  
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İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi 

 İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İn-
sani Yardım Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen 
paydaşlığında yürütülen İyilikte Yarışan 
Sınıflar Projesi beşinci yılında okullarda 
farkındalık oluşturmaya ve yetim çocukla-
rın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

 “Her Sınıfısın Bir Yetim Kardeşi Var” kampanyası kap-
samında İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi beşinci yılın vesilesiyle bir 
program düzenlendi. Programa, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldı-
rım, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Fatih Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Hasan Süver, Küçükçekmece İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Cemal Yılmaz, İHH İnsani Yardım Vakfı Yetimlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Reşad Başer, projede en fazla yetimi sahiplenen 
Bağcılar Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, diğer 
okullardan öğrenciler ve yetim gönüllüleri katıldı.

 Projenin beşinci yılı dolayısıyla bugüne kadar yapılan 
çalışmaları anlatmak ve “Mektup” isimli kısa filmin gösterimini 
gerçekleştirmek üzere Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen program, Tanzanyalı İmam Hatip Lisesi öğrencisi Amur Ali’nin 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Yetimlere Sahip Çıkmak
 Bu güzel çalışmanın bütün süreçleri ve neticesi ile be-
raber hayırlar doğurmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum diyerek 
konuşmasına başlayan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:
 “İHH İnsani Yardım Vakfı, sivil toplum kuruluşu olarak 
1990’ların başında kurulan ve bugüne kadar çok hayırlı hizmetler 
yaptığına şahitlik ettiğimiz, ikliminde bulunduğumuz, havasını solu-
duğumuz çok değerli bir kuruluşumuzdur. İHH İnsani Yardım Vakfı, 
birçok noktada önderlik yaptığı gibi yetimlere sahip çıkmada da ön-
derlik yaptı ve bunun Türkiye safında dalga dalga büyümesine vesile 
oldu. Zerre kadar emeği olan herkesten Allah razı olsun diyoruz.”

 Millî Eğitim Bakanlığı’nın, Memur-Sen’nin, Eğitim-Bir-
Sen’in, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 
beraber çok güzel ve hayırlı bir çalışmayı başlatmış olduklarını be-
lirten Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, şunları söyledi:
 “Sayılara baktığınızda Türkiye genelinde 20 bin civarında 
bir yetime ulaşıldığını görüyoruz. Bu elbette ki yeterli değil. Bunun 
yaklaşık 8 bini İstanbul’da. Geçen yıl İstanbul’umuzda 1701 okul bu 
projeye katılmıştı. Bu yıl bu sayı 1739 okula çıktı. Önceki yıl 1640’lar 
civarındaydı. Giderek artıyor. Daha da artacak ama tabii ki biz 400 
milyon yetimin olduğu bir dünyada elbette ki bunu yeterli bulmu-
yoruz. Ama taze sayılacak bir anı paylaşarak ne kadar da önemli 
olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. 15 Temmuz hain darbe giri-
şiminin hemen akabinde, Filistin İstanbul Başkonsolosu ziyaretime 
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geldi. Çok güzel bir sohbet yaptık. O esnada bir şey söyledi. Olayların 
seyrine baktığınız zaman bu nasıl başarısız oldu ya da bu nasıl bu 
kadar kısa sürede bastırıldı, çok mantıklı açıklamalar bulamıyoruz. 
Bir açıklama buluyoruz. Türkiye’nin dünyada Müslümanlara ve maz-
lumlara en çok yardım eden millet ve devlet olması sebebiyle Tür-
kiye’ye Allah’ın yardımından başka bir şeyle bunu açıklayamıyoruz. 
Tabii biz kendi içimizde bunun muhasebesini yapmıştık da bunun 
Filistin konsolosluğundan duymak çok daha anlamlı oldu bizim 
için.”

Sadaka Taşları ve Zimem Defterleri
 İHH İnsani Yardım Vakfı’nın üstlendiği misyon itibariyle 
yani bu yetimlerle ilgili yapılan bütün çalışmalar ya da hayra yö-
nelik yapılan bütün çalışmaların durduğu nokta itibariyle bir husu-
sun altını da çizmek istediğini belirten Yelkenci, “Osmanlı’da sada-
ka taşları ve zimem defterleri vardı. Sadaka taşlarında da zimem 
defterlerinde de bir mantık vardı. Neydi o? Yardım edenle yardım 
edilen birbirini görmüyordu. Yani yardım alan incinmiyordu. Yardım 
eden bir tekebbüre ve bir üstünlük hissine kapılmıyordu. Sadaka 
taşı, malum sadakasını koyar, ihtiyacı olan ihtiyacı olduğu kadar alır. 
Zimem defterlerinde de veresiye yazılan borçları herhangi bir esnaf 
veya mahallenin zenginlerinden biri gelir kapatır. Ne yardım yapan 
yapılanı görür ne de yardım edilen yardım yapanı görür. İHH İnsani 
Yardım Vakfı ve diğer yardım kuruluşları tam da böyle bir misyonu 
üstleniyor. Bu açıdan çok önemli, bu açıdan da çok müteşekkiriz. 
Yani biz kendi başımıza bir yerlere yardım etmeye çalıştığımızda 
bulamıyoruz. Ama bu vakıf ve bu projeler vesilesiyle bunlar bizim 
ayağımıza gelmiş oluyor. Bizim hayırda yapacağımız mücadeleyi de 
kolaylaştırmış oluyor” dedi.

 Eğitim noktasında bu tarz çalışmalarla, formel yöntem-
lerle öğrencilere verilemeyecek eğitimi yapmalarını sağladığını vur-
gulayan Yelkenci, şunları kaydetti:
 “Bir öğretmen didaktik bir yolla öğrencilere;  yardım et-
mek önemlidir,  yetimlere bakmak iyidir, her türlü ihtiyacı olanın 
yardımına koşmak gerekir dese de bu belki biraz farkındalık oluş-
turabilir. Ama çocuk, sağ elinin verdiğini sol elinin duymayacağı şe-
kilde, karşı tarafı incitmeyecek şekilde yaparak öğrendiğinde, kalıcı 
olmuş olur ve bir fazilet haline gelir. Bizim için aynı zamanda bu 

faaliyet bir eğitim vesilesi. Bu anlamda da bu projeye ve bu projenin 
taraflarına müteşekkiriz.”

 Kamuoyunda eğitimle ilgili konuşmaya başlayanların, iki 
nokta üzerinden eleştirerek eğitimle ilgili konuştuklarına değinen 
Yelkenci; “Birincisi öğretmenler. Öğretmenler iyi değil, iyi öğretmen 
yetiştiremiyoruz vesaire. İkincisi öğrenciler. Bu nasıl bir gençlik, bu 
çocuklar yetişecek de Türkiye’nin geleceği olacak vesaire. Bu şekil-
de konuşanlar biliniz ki hiç bir şey yapmıyorlar. Biliniz ki üzerlerine 
düşenleri yapmıyorlar.” dedi.
Mahmut Kemal İnal Ortaokulunun öğrencilerinin kendisini ziyarete 
geldiklerini ifade eden Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “O kadar güzel çocuklar ki! Ben orada şunu gördüm: Siz 
bir gencin, bir çocuğun önüne güzel bir çalışma koyduğunuz zaman 
fıtratı temiz olduğu için, sünnetullah gereği onu hemen mıknatıs 
gibi çekip alıyor. Onu çözümle etmek için çok uğraşmanız lazım. O 
yüzdende de bu proje çok önemli. İnanın kendi adıma söylüyorum; 
benim çocukluğumdan, benim gençliğimden çok daha parlak, pır-
lanta gibi çocuklar ve gençler önümüzde duruyor. O yüzden lütfen 
kimse çocuklarımızı eleştirmesin. Çocuklarımıza sadır olan bir şey 
varsa,  bir yanlışlık varsa bu kesinlikle ve kesinlikle bizim hatamız-
dır, bizim suçumuzdur. Aynaya bakalım ve kendimizi düzeltelim. O 
zaman her şey düzelecek inşallah. Ben tekrar bu projede emeği 
geçen başta Bülent Yıldırımın şahsında İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 
bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Eğitim Bir-Sen başkanı 
sahsında bütün Eğitim Bir-Sen üyelerine, Diyanet İşleri Başkanlığı-
na ve Bakanlığımıza, hepinize tekrar sevgi ve saygılar sunuyorum.”
Programda konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, projeyi ilk 
başlattıklarında bazı kişilerin kendilerine bu projenin yürütüleme-
yeceğini söylediğini belirtti. Yetim konusunun zorluğunun farkında 
olduklarını anlatan Yıldırım, İslâm dünyasında projenin başladığı 
dönemlerde sadece yetimleri yedirmek ve giydirmekle ilgi projele-
rin var olduğunu söyledi.

Yetim Meclisi Kuruldu
 İyilikte Yarışan Sınıflar Projesini çok güzel bir çalışma ola-
rak nitelendiren Yıldırım, şunları kaydetti:
 “Dünyadaki yetimlerin bilgisi bir araya gelsin diye ‘Yetim 
Meclisi’ kuruldu. İslâm dünyasının yetimlerine bakanları bir araya 
getirdiğimizde ne yazık ki 2-3 milyon arası bir rakam elde ediliyor, 
sürekli bakılan. Dünyada BM’nin raporunun dışında sivil toplum 
kuruluşlarının ortaya koyduğu yetim sayısı 400 milyonu aşkın. 
Misyoner kuruluşları yetimlere çok önem veriyor. Bazı misyoner 
kuruluşları bizim baktığımız yetim sayısına tek başına ulaşmış. 
Dünyadaki korunmaya muhtaç bu kesimin yüzde 80’i ne yazık ki İs-
lâm dünyasında. İslâm dünyasında savaş, doğal afet ve yoksulluğun 
kronikleştiği bölgelerde misyoner kuruluşları bu çocukları alıyorlar 
ve kendi amaçları için kullanıyor. Suç örgütleri de bu çocuklara mu-
sallat oluyor.”
 
 İyilikte Yarışan Sınıflar Projesinin yetimler konusunda iyi 
bir örnek olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu projenin ardından Tür-
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ÖDEB: Büyük Adım İstanbul Projesi

 Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde düzenlenen ÖDEB: Büyük Adım 
İstanbul Projesi’nin kapanış programına; 
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, Kalkınma Ajansı İzleme ve De-
ğerlendirme Birim Yöneticisi Nesrin Gen-
cer, Proje Koordinatörü Sevgi Yücel, Yakın 
Doğu Üniversitesi ve İstanbul Rehberlik 
Araştırma Merkezi (RAM) Müdürleri ka-
tıldı.

 Özel eğitim kapsamına giren çocuklara ve gençlere hiz-
met etmek mukaddes bir görev olmakla beraber aynı zamanda 
kendi kişiliğimizi tamamlama noktasında da bize büyük bir manevi 
katkısı olan bir alan diyerek sözlerine başlayan İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:
 “Engellerin çoğu bizde, azı özel eğitim kapsamına giren 
insanlarda. Kendimizdeki engelleri kaldırdığımızda onların engelle-
rini de kaldırmış oluyoruz. Bu proje hem örnek olması itibariyle hem 
de özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerimizin yaşam becerilerini 
ve öz bakım becerilerini geliştirmesi, onların fiziksel gelişimlerine 
ve zihinsel becerilerine katkıda bulunması noktasında çok önemli 
bir projedir. Sadece öğrencilerimize yönelik değil aynı zamanda özel 
eğitim gereksinimi olan öğrencilerimizin velilerini bilinçlendirmeye 
yönelik de örnek bir proje.”

Çalışmanın Yaygınlaştırılması
 37 ilçedeki Rehberlik Araştırma Merkezlerine ve her il-
çede de bir özel eğitim sınıfına bataryaları gönderdiklerini belirten 
Yelkenci, şunları söyledi:
 “Gönül arzu ederdi ki, İstanbul’da bütün özel eğitim sınıf-
larımıza bu bataryaları gönderebilelim. Bataryaları gönderdiğimiz 
noktalar bizim ilçelerimizde hareket noktalarımız ve bu noktalarda 
projeyi İlçe Millî Eğitim Müdürlerine emanet ediyoruz. Bunu büyüt-
mek, diğer özel eğitim okullarımıza ve özel eğitim sınıflarımıza yay-

kiye’deki bütün yardım kuruluşlarının bu konuya eğildiğini hatta bu 
projeyi Çin hükümetine bile sunduklarını dile getirdi.

 Yetim çocuklarını korumanın önemine değinen Yıldırım; 
“Bir devlet koruması lazım. Hangi dil, din, ırk olursa yetim çocukların 
korunması lazım. Eğer bir devlet, kurum bir topluluk yetimle ilgili bir 
çalışma yaparsa kalbine merhamet gelecek. Savaşların da önlen-
mesi için yetimlerden yola çıkılabilir, merhamet duygusu açısından.” 
ifadelerini kullandı.

İyilik Meşalesi
 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sendika olarak 
projenin paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
“Memur-Sen olarak dünyanın neresinde sıcak bölge varsa oraya 
gerek yardım kuruluşlarıyla gerek yalnız başımıza ulaşmaya çalı-
şıyoruz. Bunu yaparken dil, din ve ırk ayrımı yapmıyoruz. Nerede 
mazlum ve mağdur varsa bazen yardım kuruluşlarını suflesiyle, 
bazen biz yardım kuruluşlarına sufle vererek yardım yapmaya ça-
lışıyoruz. Birçok çalışma yürütüyoruz. Ama bunların içinde iftiharla 
anlattığımız tek proje bu yetim projesidir. Yurt dışından ziyaretimize 
gelenlere bunu anlattığımızda bir anda dikkatleri toplanıyor ve ‘Bir 
sendika nasıl böyle bir işle uğraşır?’ diyerek şaşkınlıklarını ifade edi-
yorlar.” şeklinde konuştu.

 Sudan ziyareti sırasında yetim konusunun önemini anla-
dığını dile getiren Yalçın; “Nyala’da çocuklar, okula aç geliyorlardı ve 
yarım ekmek bulabilen çok şanslıydı. O zaman şunu dedik; ‘Keşke 
bir organizasyon olsa da bu yetimlere ulaşılabilse.’ İHH da o dönem-
de yetim çalışmalarına yeni başlamıştı. İlerleyen dönemlerde bu ye-
timlere sahip çıkıldı ve İHH iyilik meşalesine dönüştü.” dedi.
Yalçın, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

 Konuşmaların ardından okullardaki yetim çalışmalarının 
işlendiği İHH Prodüksiyon Birimi tarafından hazırlanan “Mektup” 
isimli kısa filmin gösterildi ve filmin oyuncularına plaket verildi.
Toplantının sonunda projede emeği geçenlere, İHH Genel Başkanı 
Bülent Yıldırım teşekkür plaketi takdim etti.
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gınlaştırmak artık onların sorumluluğunda. Böyle güzel bir içeriği 
olan çalışmanın yaygınlaştırılması için benim çok kıymetli mesai 
arkadaşlarım İlçe Millî Eğitim Müdürlerimizin bunu en hızlı ve ve-
rimli şekilde yapacaklarına inancım da tamdır.”

 İstanbul’da tüm Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine 
ÖDEB Bedensel Bataryası kurulduğunu vurgulayan Yelkenci, “Özel 
eğitim öğretmenlerimizin farklı şeyler yapmasından ziyade, per-
formans değerlendirme sürecini standardize etmek maksadıyla 
başlayan bu proje için ÖDEB bataryasıyla uyumlu olarak uygulayıcı 
kılavuzları hazırlanıp 1000 adet basıldı. Kılavuzlar, bataryanın kurul-
duğu özel eğitim sınıfları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine 
dağıtıldı.” dedi.
Bataryaların Kullanımı ve Performans Alanı
 Değerlendirmelerin standardize edilmesini çok önemse-
diğini dile getiren Yelkenci, henüz özel eğitimle ilgili program yazma 
görevlerini tamamlayamadıklarını söyledi yani ellerinde hem özel 
eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik programların olmadığı-
nı hem de özel yetenekli çocuklarımıza yönelik programların olma-
dığını kaydetti.

 Anadolu yakasında bir okul açılarak ilk adımın atıldığını 
vurgulayan Yelkenci,  programların olmamasının öğretmenlerin 
her zaman aynı nitelikte ve verimlilikte hareket etmelerine engel 
olabileceğini belirtken, Haydi Tut Elimden Birlikte Başaralım Proje-
sinin de bu doğrultuda bir görevi olduğunu, o açıdan bu projeleri çok 
önemsediğini dile getirdi.

 İstanbul’un 39 ilçesinde 42 yasal haklar ve öz bakım be-
cerileri konulu veli seminerin, 882 velimize verildiğini söyleyen Yel-
kenci, şunları kaydetti:
 “İlçe Millî Eğitim Müdürlerimizin, ilçelerdeki velilere de bu 
eğitimi vermesini aynı şekilde bekliyoruz. Öz bakım becerilerini içe-
ren 52 video çekildi ve 3800 adet çoğaltıldı. Bu videolar, çocuklarımı-
zın eğitimine yardımcı olması için özel eğitim sınıfı velilerimize da-
ğıtıldı. Bataryaların kullanımı ve performans alanını anlatmak üzere 
gerçekleştirilen hizmet içi semineri ile 80 özel eğitim öğretmeni ve 
rehber öğretmeni formatör olarak yetiştirildi.”

 İstanbul’da en çok öğretmen açığımızın olduğu alanlara 
bakacak olursak, birinci sırada özel eğitim alanı, ikincisi sırada da 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı geldiğini ifade eden Yelkenci, şöyle 
devam etti:
 “Dolayısıyla özel eğitim alanındaki öğretmen sayımız, bu 
tarz projelerdeki en büyük sınırlılıklarımızdır. Hem rehber öğret-
menlerimize hem de ücretli olarak çalışan öğretmenlerimize, tırnak 
içinde ücretli öğretmen olmalarına rağmen ne kadar canla başla 
çalıştıklarını da özellikle ifade etmek ve onlara buradan teşekkür 
etmek isterim. Formatörler ilçelerinde 75 seminer verdi. RAM’larda 
ve özel eğitim sınıflarında çalışan 5201 öğretmenimiz de bu proje ile 
ilgili hizmet içi eğitim seminerine katılmış oldu.”

 ÖDEB projesinin sonuçları itibariyle ne kadar değerli bir 
proje olduğunu, süreçleri itibariyle de hepimize çok büyük katkılar 
sunduğunu sözlerine ekleyen Yelkenci, konuşmasını şöyle tamam-
ladı:
 “Projede ortak olan Fatih, Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerimiz-
deki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin müdürlerine ve ekiple-
rine, iştirakçi olan İstanbul Büyükşehir Belediyemize, Yakın Doğu 
Üniversitemize ve özel eğitim okulumuza, projeyi yürüten, başından 
itibaren öncelikle ilham kaynağı olan Fatih İlçe Millî Müdürümüze 
ve katkısı olan bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum. İstanbul 
Millî Eğitim Müdürlüğümüzde projeyi sahiplenip bugünlere kadar 
getiren, bir yılda nitelikli bir şekilde başlayıp bitmesini sağlayan, 
şu anda Cevrikalfa İlkokulunda Müdiremiz ama o dönemde şube 
müdürümüz olarak projeyi başlatıp uzun bir dönem devam ettiren 
Sevgi Yücel’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Elbette ki İstanbul 
Kalkınma Ajansımızın hem Genel Sekreteri’ne hem de Kalkınma 
Ajansımızın Başkanı olan Sayın Valimize böyle anlamlı ve güzel bir 
projeyi destekledikleri için burada olanlara vicahi burada olmayan-
lara gıyabi olarak canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var 
olun.”

 ÖDEB Büyük Adım İstanbul Proje Koordinatörü Sevgi 
Yücel, projenin Fatih, Beşiktaş ve Sarıyer rehberlik araştırma mer-
kezleri ortaklığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Yakın Doğu 
Üniversitesi desteğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Veli Eğitim Seminerleri
 Yücel, 36 ilçedeki rehberlik araştırma merkezlerinde tanı-
lama için bataryalar kurulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
 “Bu tanılamayı yapan öğretmenlerimizin kişisel özellikle-
rinden kaynaklanan farklılıklar ortadan kaldırılmaya çalışıldı. 36 il-
çede birer özel eğitim sınıfına bedensel ve tanılama bataryası kurul-
du. Sınıflardaki fiziksel ortam daha iyi duruma getirilmeye çalışıldı. 
Öğretmenlerin çalışmasını kolaylaştırmak için kılavuzlar hazırlandı. 
Görsel olarak öğrencilerimizi nasıl eğittiğimizi ailelere anlatmak için 
videolar hazırlandı. 52 öz bakım becerisinin anlatıldığı video hazır-
landı. Bu videolarda da velilerin evde eğitime devam edebilecekleri 
ortam hazırlandı. Veli eğitim seminerleri yapıldı.” 

 İstanbul Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim 
Yöneticisi Nesrin Gencer, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2010’dan beri 
çocuklar ve gençler başlığında 82 milyon liralık 3 projeye 70 milyon 
lira destek verdiğini söyledi.

 ÖDEB Büyük Adım Projesi’nin sözleşme bütçesinin 27,7 
milyon lira olduğunu anlatan Gencer, program kapsamında 23,8 
milyon lira destek verildiğini belirtti.

 Konuşmaların ardından Yelkenci, Gencer ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Mukaddes 
Demirok’a plaket verdi.
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Teknoloji ve Eğitim Fuarı 2018 Açılış Programı

 Açılışına İstanbul Millî Eğitim Mü-
dürü Ömer Faruk Yelkenci’nin de katıldığı  
Teknoloji ve Eğitim Fuarı (TEF) 2018 İs-
tanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı.

 Açılış programına; İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Fa-
ruk Yelkenci’nin yanı sıra TEF İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 
Ömeroğlu, Eğitek-Der Başkanı Birkan Kılıç, EMKO Genel Müdürü 
Yardımcısı Cansın Tanışman, DELL Türkiye Genel Müdürü Sinan 
Dumlu, Microsoft Türkiye Kürşat Günenç ve teknoloji alanının önde 
gelen firmaları, Türkiye genelinden özel ve devlet olmak üzere top-
lam 300 okul ve eğitimciler katıldı.

 Eğitim Teknolojileri Derneği (EĞİTEKDER) tarafından ‘Eği-
timi kodla’ temasıyla düzenlenen ‘Teknoloji ve Eğitim Fuara katılan 
öğrencilerden bazıları geliştirdikleri projeleri sergiledi bazıları ise 
fuar kapsamında düzenlenen yarışmaya katıldı. 80 öğrenci projesi-
nin katıldığı yarışmada dereceye girenlere hediyeler verildi. Etkin-
likte 80 firma da geliştirdiği projelerle fuarda yerini aldı.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, şöyle 
konuştu:
 “Teknoloji dediğimiz zaman gün geçmiyor ki yeni terim-
lerle karşılaşmayalım. Teknoloji dediğimiz zaman yine gün geç-
miyor ki yeni tartışmalarla karşılaşmayalım. Çünkü son dönemde 
teknoloji öyle bir hal aldı ki, insan kendi beynini keşfettikten sonra 
kendi beyninin işleme sistematiğini keşfettikten sonra teknoloji ile 
bunu örtüştürdüğünde teknolojiyi çok hızlı seyreden bir hale getirdi. 
Teknolojinin bu hale gelmesinden eğitim ve eğitim teknolojileri ve 
aynı zamanda teknoloji eğitimi de nasibini almış oldu. Tabi bu nok-
tada dünyada olan ve Türkiye’de olan gelişmeleri takip ettiğimizde 
öncelikle uzun zamandır eğitim teknolojileri anlamında ve tekno-
loji eğitimi anlamında dünyanın önemli lokasyonlarında yapılan 
fuarları anmadan geçmek olmaz. Bunlardan bir tanesi Londra’da 
yapılan BETT Fuarı, diğeri ise Dubai’de yapılan GES Fuarı. Yakından 
görüştüğümüz arkadaşlarımız şunu biliyorlar ki benim en büyük 
dertlerimden bir tanesi İstanbul’u bu lokasyonlardan biri haline 

gelmiş olarak görmek.”
 İstanbul’un lokasyon olarak hem Londra’ya hem de Du-
bai’ye göre çok daha iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Yelkenci, 
sözlerine şöyle devam etti:
 “TEF’in böyle bir yol açacağı ümidimi içimde saklamak 
istiyorum, Eğitek-Der ikincisini yapmayı başararak bu ümidi canlı 
tutmamızı sağlıyor. Bu arada bu misyonu da onlara sizlerin huzu-
runuzda yüklemiş oluyoruz. Eğitim teknolojileri veya teknoloji eği-
timi dediğimizde yine genel anlamda teknoloji tartışması içinde yer 
alan bir hususu da eğitim alanında, eğitim teknolojileri ve teknoloji 
eğitimi alanına da taşımamız gerekiyor. Teknolojinin gücünü doğ-
ru kullanmak ve doğru sevk edebilmek maksadıyla Japonya’nın 
toplum 5.0 çıkışının bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. 
DELL Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu’nun söylemiş olduğu 
akan bir nehir var bu nehre karşı, akıntıya karşı kürek çekmemiz 
doğru olmaz düşüncesini teknoloji üreten firmalar açısından doğru 
buluyorum. Ancak devlet, toplum ve bizler açısından özellikle eği-
timci bakış açısıyla mutlaka bir tarafından işin sosyal sonuçlarını 
eğitime tahakkuk eden sonuçlarının hesap etmemiz gerekiyor diye 
düşünüyorum.”
 
 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Zihinden Maki-
neye Bilgisayar Bilimleri Eğitimi ve Disiplinlerarası Öğretim olarak 
yola çıktıkları sonra ismini Hârezmî Eğitim Modeli yaptıkları ça-
lışmada ortaya koydukları mantığın paradigmayı değiştirebilecek 
şekilde teknolojiyi ele almak istediğini belirten Yelkenci, sözlerini 
şöyle tamamladı:
 “Mevcut paradigmaların üzerinden gitmek elbette ki bü-
yük bir beceri bunu önemsiyoruz. Ama paradigmayı değiştirebile-
cek ve çok daha doğru bir mecraya sevk edebilecek bir bakış açı-
sının veya bizim kendi ihtiyaçlarımızı ortaya koyabilecek bir bakış 
açısını, bir inovatif yaklaşımı, beceriyi bir kâşif, bir mucit bakışını 
öğrencilerimize kazandırmanın da çok önemli olduğunu düşünü-
yorum. EMKO temsilcisi Cansın Tanışma, dünyadaki akıllı tahta 
kullanımlarını söyledi. Akıllı tahta kullanımı Türkiye’de yüzde 65. 
Son faz yapıldığında çok yakın bir zamanda bu yüzde yüze yaklaşa-
cak Türkiye için söylemek istiyorum.

 Bu konuları esas alarak İstanbul Millî Eğitim Müdürlü-
ğü olarak hem kendi içimizde hem de muhatap olduğumuz ge-
rek derneklerle gerekse vakıflarla ve bu alanın aktörleriyle sürekli 
görüşmeye çalışıyoruz. Bu düşüncelerle Eğitek-Der’in ikincisini 
düzenlemiş olduğu Teknoloji ve Eğitim Fuarı’nın hayırlı olmasını 
diliyorum. Teknoloji alanındaki yapacağımız çalışmalar için güzel 
örneklere ön açmasını diliyorum. Öğrencilerimize de büyük katkı-
larda bulunmuş olmasını diliyorum.”
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TÜBİTAK Liseler Arası Bilim Yarışmaları Avrupa Bölge Ödül Töreni

 Ödül törenine, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, İTÜ Rektör Yardımcısı ve TÜBİTAK Liseler Arası Bilim Ya-
rışmaları İstanbul Bölge Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Özkol, Be-
şiktaş İlçe Millî Eğitim Müdürü Önder Arpacı,  Edirne Keşan İlçe 
Millî Eğitim Müdürü İlhan Şaş, Savunma, Havacılık ve Uzay Kü-
melenmesi (SAHA İSTANBUL) Derneği Başkanı Hasan Büyükdere, 
Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Macit, TAI Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Oğuz Burak’ın yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler 
de katıldı.

 Programın açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektör Yardım-
cısı ve TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışma-
sı İstanbul-Avrupa Bölgesi Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özkol; 
“TÜBİTAK, geleceğin bilim adamlarını bulmak ve yetiştirmek adı-
na birçok alanda proje yarışmaları düzenlemektedir. Bilim İnsanı 
Destekleme Daire Başkanlığı (BİDED) 2017-2018 Eğitim Öğretim 
yılında 12 farklı dalda ve 12 ayrı bölgede bu yarışmayı düzenlemiş-
tir. Jürimiz tarafından birebir konuşularak derecelendirilmiş ve iç-
lerinden seçilen finalistler Antalya’da yapılacak olan final sergisine 
gitmeye hak kazanmışlardır. Sizleri şimdiden tebrik eder başarıla-
rınızın devamını dileriz.” dedi.

 Açılış konuşmasından ardından Antalya’da yapılacak olan 
final sergisine gitmeye hak kazanan öğrenciler, 12 dalda birincilik, 
ikincilik ve üçüncülük ödüllerini protokolün elinden aldı. Program 
ödül töreninin ardından fotoğraf çekimi ile son buldu.

 TÜBİTAK Liseler Arası Bilim Yarışmaları Avrupa Bölge Ödül Töreni İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde düzenlendi.

Teknoloji ve Eğitim Fuarı 2018 Açılış Programı
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TÜBİTAK Liseler Arası Bilim Yarışması Asya Bölge Sergisi

 TÜBİTAK 49. Liseler Arası Bilim 
Yarışmaları İstanbul Asya Bölge Yarışması 
ödül töreni Gebze Teknik Üniversitesi’nde 
düzenlendi. Finale kalan ve sergilenmeye 
değer bulunan 100 projenin 63’ü ilimize 
aitti. Böylece ilimiz yarışmaya en yüksek 
katılım sağlayan il oldu.

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİ-
TAK ) tarafından düzenlenen 49.Liseler Arası Bilim Yarışması İs-
tanbul Asya Bölge Yarışması ödül töreni Gebze Teknik Üniversitesi 
(GTÜ) Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.  Töre-
ne Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, 
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü 
Fehmi Rasim Çelik, Sakarya Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İs-
tanbul Asya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi, akade-
misyenler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Sergi alanında 
bulunan projelerin protokol tarafından incelenmesi ile başlayan tö-
rende konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri 
taktim edildi.

 İstanbul Anadolu yakası, Sakarya, Düzce ve Kocaeli’nden 
oluşan İstanbul Asya Bölge Yarışmasına katılan 897 projeden finale 
kalan 100 proje arasından değerlendirmeler sonucu kazanan pro-
jeler Antalya’da yapılacak olan Türkiye Bölge Finaline katılmaya hak 
kazandı. Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, 

Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Tek-
nolojik Tasarım’dan oluşan 12 alanda yapılan yarışmanın ödül tö-
reninde İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi 
selamlama konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından törende konuşan 
Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik yarışmaya katılan 
tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ettikten sonra Kocaeli olarak 
yarışmaya gelecek yıl katılımı 250 proje üzerine çıkarmayı hedefle-
diklerini söyledi.

 İstanbul, 49.Liseler Arası Bilim Yarışması Asya Bölge Ya-
rışmasına 63 proje ile katıldı. Öğrencilerimiz, Biyoloji, Türk Dili ve 
Edebiyatı, Coğrafya, Değerler Eğitimi,  Fizik, Kimya, Kodlama, Mate-
matik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ile Teknolojik Tasarım alanlarındaki 
projeleri ile ilimizi başarı ile temsil etmişlerdir. 
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Bilim Sanat Merkezleri Grup Tarama Uygulamaları 

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, 07 Ocak Pazar günü ya-
pılan BİLSEM grup tarama uygulamaları 
öncesinde Ataşehir Emlak Konut Ortao-
kulu’nu ziyaret etti. 

 BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi) grup tarama uygulamaları 
6 Ocak- 4 Mart arasında İstanbul’da 36 ilçede 66.383 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleşti. Grup tarama uygulamalarının,  hafta sonları 
5 oturumda il genelinde 79 salonda uygulanması planlandı.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, 07 
Ocak Pazar günü yapılan BİLSEM grup tarama uygulamaları ön-
cesinde Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette 
öğrenciler ve velilerle bir araya gelen Yelkenci, öğrencilere başarı-
lar diledi.

 Türkiye genelinde 104 Bilim ve Sanat Merkezi sorumlu-
luk alanı içindeki resmi ve özel okullarda eğitim görmekte olan; 
üstün veya özel yetenekli olduğu Millî Eğitim Bakanlığı’nca tanı-
lanan ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıfta başvuruları kabul edilen ve kayıt 
yaptırdıktan sonra yeterlilik koşullarını taşıdıkları sürece ortaöğre-
tim çağının sonuna kadar devam etme hakkı bulunan 08-18 yaş 
aralığında bulunan öğrencileri kapsıyor.

Üstün veya Özel Yetenekli Öğrenciler
 Hedef kitlesindeki öğrenciler arasında; zekâ, yaratıcılık, 
sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına 
göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları 
tarafından ‘üstün veya özel yetenekli’ olduğu belirlenen öğrencilere 
yaşantısal bir eğitim veriyor.

 Hedef kitlesindeki ‘üstün veya özel yetenekli’ öğrencile-
rin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarının ve kapasitelerini 
geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayarak onların er-
ken dönem bilim ve sanat insanları olarak yetişmelerine olanak 
sağlıyor.

 Hafta içi: 09:00-19:40, hafta sonu: 09:00-15:30 saatleri 
arasında eğitim veren  Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci kabulü 
üç aşamalı yapılıyor;

1. Aşama: Sınıf öğretmenlerinin potansiyel yetenekli öğrencileri 
e-okul üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirimi.
2. Aşama: Grup Tarama; e-okul üzerinden okulları tarafından bil-
dirimi yapılan öğrenciler merkezi sistem EBA Fatih altyapısı üze-
rinden tabletle taramaya alınmaktadır. Türkiye genelinde yaklaşık 
425.000, İstanbul’da yaklaşık 74.000 öğrenci her yıl taranmaktadır.
3. Aşama: Bireysel İnceleme; Genel zihinsel yetenek, resim ve mü-
zik olmak üzere üç alanda yapılmaktadır. Genel zihinsel yetenek 
incelemesi bakanlığımızın yetkilendirdiği RAM personeli tarafından 
yerelleştirilmiş uluslararası testlerle yapılmaktadır. Resim tanı-
laması uygulama sınavından çıkan ürünler üzerinden komisyon 
çalışması ile müzik tanılaması müzik komisyonu önünde canlı 
performans ile gerçekleştirilmektedir.

 Her aşamasında hazır bulunuşluk düzeyi belirlenen öğ-
rencilere, Bireysel Eğitim Programı (BEP) esas alınarak proje ta-
banlı ve öğrenci merkezli eğitimler veriyor:

1. Uyum ( Oryantasyon)
2. Destek Eğitimi
3. Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı
4. Özel Yetenekleri Geliştirme Programı
5. Proje Üretimi ve Yönetimi Programı

 Bilim ve Sanat Merkezleri öğrencileri almış oldukları 
proje tabanlı eğitimlerin neticesi olarak ulusal-uluslararası pek çok 
başarı elde ediyor.

 Ayrıca görsel sanatlar ve müzik alanında bölgesel, ulusal 
ve uluslararası festival ve yarışmalarda öğrencilerimiz dünya ça-
pında başarılara imza atıyor.



AR-GE B lteni
2018 Temmuz

92

Bilim ve Sanat Merkezlerine Yenileri Ekleniyor
 Özel yetenekli öğrencilerin okullarının yanı sıra yeteneklerine ve akademik per-
formanslarına uygun eğitim aldıkları Bilim Sanat Merkezlerinin sayısı 2018 yılı itibari 
ile 13’e yükseldi. 

 Türkiye’de tanılanmış en fazla özel yetenekli birey İstanbul’da bulunmaktadır. 2017 yılı öncesi İstanbul’da bulunan Bilim ve Sanat 
Merkezlerinin sayısı 6 iken bu sayı 2018 yılı itibari ile 13’e yükseldi. Böylece İstanbul, Bilim ve Sanat Merkezi en fazla olan il oldu. 

 İstanbul’da Ataşehir İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi, Bahçelievler İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi, Başakşehir 
Bilim ve Sanat Merkezi, Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi, Esenler Bilim ve Sanat Merkezi, Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi, Fatih Bilim ve 
Sanat Merkezi, Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi, Kartal Bilim ve Sanat Merkezi, Pendik Bilim ve Sanat Merkezi, Şile Bilim ve Sanat Merkezi, 
Şişli Bilim ve Sanat Merkezi olmak üzere on üç bilim ve sanat merkezi bulunuyor. Yeni dönemde İstanbul’da dört ilçede  daha Bilim ve 
Sanat Merkezi açılması planlanıyor.

CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı 

 Kültür ve Turizm Bakanı Numan 
Kurtulmuş’un açılışını yaptığı CNR EXPO 
5. Uluslararası Kitap Fuarı’na İstanbul 
Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci 
de katıldı.

 Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kur-
tulmuş, fuarın geleneksel hale gelmesinin önemine dikkat çekti. 
Bakan Kurtulmuş; “CNR Kitap Fuarı’nın böylesine uluslararası bir 
noktaya gelmesi takdire şayan. 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nın 
da uluslararası camiaya Türkiye’nin kitap alanında geldiği noktanın 
anlatılması konusunda hayati önem taşımasını diliyorum” dedi.

 Konuşmasında Türk edebiyat ve sanatının gelişmesine 
katkı sağlayan çalışmalar yaptıklarına değinen Kurtulmuş; “Bakan-

lık olarak uluslararası fuarlarda Türkiye’nin var olmasına çalışıyoruz. 
Ülkemiz, kitap sektöründe dünyada 11. sırada. Truva’dan Osmanlı’ya 
kadar 24 farklı medeniyete sahip olan, kütüphanelerinde en nadide 
eserleri bulunan Türkiye en azından ilk beşte olmalı. Bunun için gay-
ret göstermeliyiz” diye konuştu.

 Türkiye yayın hayatının başarısı için Türk eserlerini 66 ül-
kede 60 farklı dile çevirerek tanıtıma katkıda bulunduklarını da belir-
ten Kurtulmuş; “Çeviri atölyelerinde çok sayıda çevirmen yetiştiriyo-
ruz. Türkiye, geçen yıl 66 bin kayıtlı telif eserleri bakımından dünyada 
10. Sırada. Bu da oldukça büyük bir başarıdır. Türkiye’nin edebiyatta 
kültürde, sanatta ve gelişmesi bizim için oldukça önemli” dedi.

 Açılışta konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, CNR 5. Ulus-
lararası Kitap Fuarı’nın genç ve başarılı bir fuar olduğunu söyledi.



93AR-GE B lteni
2018 Temmuz

Kan Bağışı Kampanyasına Destek

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlü-
ğü Kan Bağışı Kampanyası, 6 Şubat Salı 
günü müdürlüğümüz binasında düzenlen-
di.

 Müdürlüğümüz ve Kızılay’ın iş birliğiyle yapılan kampan-
ya, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin katılımıy-
la başlayarak gün boyu personelimizin gönüllü ve yoğun katılımla-
rıyla gerçekleşti.

 Müdürümüz Yelkenci, Kızılay’ın yıllardır başarıyla yürüt-
tüğü bu kampanyaya katkı sağlamaktan kıvanç ve mutluluk duy-
duklarını söyledi. Yelkenci, ayrıca özellikle kış aylarında kan bağı-
şının öneminin bir kat daha arttığını belirterek, İstanbulluları kan 
bağışı konusundaki duyarlılıklarını devam ettirmeye davet etti.

 Türk fikir ve kültür dünyasının tanıtılmasına katkı sağla-
maktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Şahin; “Bu fuar ve bu 
faaliyet, aritmetik olarak değil, geometrik olarak da bundan sonra-
ki yürüyüşüne devam edecektir. Geçen sene ve ondan önceki sene 
burada 600’den fazla telif eser ihraç edildi bu fuarda. Bu sene inşal-
lah bunların toplamından çok daha fazlası ihraç edilecektir. Burada 
klasik kitap fuarlarından ziyade kitap yayıncılarının ve yazarların 
uluslararası ilişkiler geliştirmesi ve birbirleriyle buluşması, Türk fikir 
dünyasının daha hak ettiği ölçüde yurt dışına tanıtılması ve açılması 
hedefleniyor” diye konuştu.
 Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kitap Fua-
rı’nın bu yılki onur konuğu edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kül-
tür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alan yazar Alev Alatlı’ya plaket takdim 
etti.
 Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Va-
lisi Vasip Şahin, onur yazarı Alev Alatlı protokol açılış kurdelesini 
kestikten sonra fuar alanını gezdiler.

 Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Va-
lisi Vasip Şahin, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci 
ve İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz İstanbul 
Valiliği “Bizim Mahalle İstanbul” projesi kapsamında Aydın Doğan 
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek resim çalış-
maları hakkında bilgi aldılar.

 İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 
Millî Eğitim Müdürlüğü, Kültür AŞ ve KOSGEB tarafından da des-
teklenen fuara İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü de katıldı. Öğren-
cilere çeşitli hediyeler takdim edildi.  Müdürlüğümüz ayrıca Sultan 
II. Abdülhamid konulu bir panel düzenledi. Prof. Dr. İhsan Süreyya 
Sırma ile Prof. Dr. Vahdettin Engin’in katıldığı panele ilgi yoğundu.
CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı 18 Mart’ta sona erdi. 



AR-GE B lteni
2018 Temmuz

94

Mehmet Akif Ersoy Kabri Başında Anıldı

 Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İs-
tiklâl Marşının kabulünün 97. yıldönümü et-
kinlikleri kapsamında, kabri başında düzen-
lenen törenle anıldı.

 Anma programına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 
52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgenral Özgür Tör,  İstanbul Millî 
Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah 
Dölek ve çok sayıda öğrenci ile eğitimci katıldı.

 Mehmet Akif’in Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında yapı-
lan anma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıy-
la başladı.

 Öncelikle içinde bulunduğumuz şehitlikte mefhumu bulunan 
ve tarih boyunca dünden bugüne kadar şehadet şerbetini içmiş olan bü-
tün şehitlerimizi, devletimizin kurucularını rahmet, minnet ve şükranla 
yâd ediyoruz diyerek sözlerine başlayan İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci, şöyle konuştu:
 “Bir destan ki yapılmış bir destanın yazılmış destanıdır; bir 
büyük milletin sahip olduğu temel dinamikleri en etkili şekilde haykıran 
bir manifesto, yüceliklerle dolu bir tarihin en güzel özetidir. Kahramanlık-
la çarpan bir yüreğin en veciz ifadesi İstiklâl Marşı, bu güzel milletin en 
güzel şarkısıdır. Bir destan ki şerefle dolu bir geçmişi anlatır. Diğer taraf-
tan umut dolu bir istikbâlin müjdecisi, şehitlerin kanlarıyla kurulmuş bir 
Cumhuriyet’in İstiklâl Marşı, büyük bir duruştur, ‘Korkma!’ diye başlayan 
bu şiir, büyük bir vizyondur. İstiklâl Marşı şairiyle beraber bugün de en 

etkili bir şekilde söyleyeceklerini söylemeye devam etmektedir ve yarın 
da devam edecektir.”

 12 Mart 1921’de kabul edilen bu destanın o günün şartlarını 
hatırladığımızda yok edilmeye çalışılan bir milletin, büyük bir mücadele-
sinin ateşleyicisi olmakla beraber o dönemde bu mücadelenin neticesini 
yani bu millete hiçbir zaman zincir vurulamayacağını anlatan büyük bir 
metin olduğunu vurgulayan Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Bu özellikleri itibariyle de İstiklâl Marşı, bugün de yarın da 
söyleyeceklerini söylemeye devam edecektir. Bu kadar etkili olmasının 
bir başka sebebi de, İstiklâl Marşı’nın şairinin yaptıklarını söylemesi, söy-
lediklerini yapması, bütün güzellikleri sözünde durma, ahde vefa, yardım 
severlik, milleti ayağa kaldırma, millî mücadelede bizzat görev alarak, 
millî mücadelenin ne olduğunu anlatma hasletleriyle beraber bir numu-
ne-i imtisal olması, kendisiyle ve yazdıklarıyla tutarlı bir insan olmasın-
dandır. Bu yönüyle hem İstiklâl Marşımız büyük bir şaheserdir ve hem 
de İstiklâl Marşımızın şairi büyük bir insandır. Bu duygu ve düşüncelerle 
İstiklâl Marşımızın TBMM’de kabulünün 97. sene-i devriyesi münasebe-
tiyle, bu büyük mirası; Türkiye Cumhuriyeti’ni ve İstiklâl Marşımızı, kanla-
rı, canları ve sevdikleri her değerli şey pahasına bize bırakan atalarımızı, 
Cumhuriyetimizin kurucularını hususen İstiklâl ve İstikbâl Şairi Mehmet 
Âkif Ersoy’u tekrar rahmet ve minnetle, şükranla yâd ediyoruz.”
 
 Konuşmanın ardından Yelkenci, İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cısı İrfan Fidan ile Mehmet Akif Ersoy’un kabrine çiçek bıraktı.
 Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Ömür Abay’ın Kur’an-ı Kerim 
tilavetinden sonra Eyüpsultan Kız İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Mehmet 
Hoşgöz dua okudu.
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İstiklâl Marşı Bugüne Ne Söyler?

 Başkanlığını İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coş-
kum Yılmaz’ın yaptığı açık oturum, İstanbul Valisi Vasip Şahin’nin 
açılış konuşmasıyla başladı.

 Açıkoturuma; İstanbul Millî Eğitimi Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Fatih Andı ve yazar Beşir Ayvazoğlu konuşmacı olarak 
katıldı.
Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin; “İstiklal Marşı’nı bir 
kelime ile özetletin derseniz ‘samimiyet’ kelimesi ile özetleyebili-
rim diye düşünüyorum” dedi.

 Vasip Şahin, Mehmet Akif Ersoy’un hissettiklerini ve gör-
düklerini mübalağasız ifade ettiğini belirterek; “Akif’e ve Akif gibi o 
gün savaşın, istiklal mücadelesinin her aşamasında ve her yönün-
de bulunan insanlara Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bugün de biz 
Akif’i anmaktan ve anlamaktan öte, bugüne neler söylüyor, bugün 
Akif’ten ne anlarız, söylediklerinden kendimize gelecek perspektifi 
olarak neler çıkarabilirizi konuşmamız lazım” şeklinde konuştu.

 İstanbul Valisi Vasip Şahin’in konuşmasından sonra İs-
tanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın başkalığında 
başlayan açık oturumda İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Fatih Andı ve yazar Beşir Ayvazoğlu konuşmalarını 
yaptı.

İstiklâl Marşı ve Eğitim
 İstiklâl Marşının eğitim nokta-i nazarından günümüze ne 
söylediğini ortaya koyabilmemiz için öncesinde Mehmet Akif Er-
soy’un eğitim anlayışını, genel anlamda eğitime bakışını incelemek 
gerekir diyerek sözlerine başlayan İstanbul Millî Eğitimi Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci, şunları söyledi:
 “Mehmet Akif Ersoy’un temelde milletimizin, İslâm âle-
minin, insanlığın maarif ve ıslahatla kalkınacağını, müebbet bir 
noktaya geleceğini, dünya barışını sağlanacağını düşünür. Temele 
insanlığı koyar yani insanlık eğitimini, insan olmayı öğretmenin 
önemini ortaya koyar. Ona göre insan olmak kolay değildir. Bu for-

mel veya enformel birçok eğitim yoluyla yapılabilir. Eğitim düşün-
cesinde hem dini bir temelle hem de muhasır çağın gerektirdiği 
şartları da bunun üzerine bina ederek yapılabileceğini düşünür. 
Akif’e göre din,  eğitimin yapılmasında engel değil tamamen gerek-
lik arz eden bir unsurdur. Mehmet Akif Ersoy’un ifadelerinde mil-
letin varlığını devam ettirebilmesi ve medeni milletler seviyesine 
yükselebilmesi için ilim ve fennin çok önemli olduğunu yine bunu 
kuşatacak olan, rengini veren unsurun da millî kültürümüz oldu-
ğunu ifade eder.  Bu seviyeye ulaşabilmek için millî kimliğe sahip 
çıkmamız ve millî kimlikle beraber eğitim felsefesini yoğurmamız 
gerektiğini düşünür.”

 Mehmet Akif Ersoy’un eğitimin disiplinli bir şekilde ya-
pılması gerektiğine inandığını vurgulayan Yelkenci, sözlerine şöyle 
devam etti:
 “Akif, disiplinin hem öğretmen hem öğrenci açısından 
eğitimde belirleyici bir nokta olduğunu ifade eder. Akif öğrencileri 
yetiştiren ilim, fen, ahlak ve terbiye aşılayan öğretmenlerin, Türk 
milletini istikbale taşıyacak bireyler olduklarını düşünür. Okulları 
da aynı zamanda kültürel değerleri öğreten, toplumsal meseleleri 
anlatan kurumlar olarak görür.”

 Akif’in eğitim anlamında merkeze aldığı kavramlardan 
ikisinin marifet ve fazilet olduğunu belirten Yelkenci; “İlim, fen ve 
irfanı eğitimin temeline koymakla beraber bu şekilde faziletli nesil-
ler yetiştirerek bir bütüncül bir bakış açısına sahip olunabileceğini 
çeşitli vesilelerle ifade eder” dedi.
 
 İstiklâl Marşı’nın temel değerleri, kavramları ve yaklaşımı 
itibarı ile eskimeyen bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Yelkenci, 
sözlerini şöyle tamamladı:
 “Akif, sürekli vurgulanan millet, vatan, bayrak kavram-
ların değerini en güzel şekilde anlatmakta ve bunların anlamında 
mündemiç bir şekilde yine bugün vurgulanan millet, vatan, bayrak 
ve devlet kavramlarını en güzel şekilde öğrencilerimize anlatmak-
tadır veya biz bu yolla öğrencilerimize anlatabiliriz. İstiklâl Marşı’nın 
bir milletin çok güçlü bir manifestosu olduğunu söyleyerek sözle-
rimi tamamlamak istiyorum ve saygılar sunuyorum.”

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ile 
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İs-
tiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un 
ölümünün 82. yıldönümü münasebetiyle 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil 
Bilsel Konferans Salonu’nda “İstiklâl Mar-
şı Bugüne Ne Söyler” başlıklı açık oturum 
düzenledi.
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İstiklâl Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı
 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü-
nün düzenlediği 12 Mart İstiklâl Marşımı-
zın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Günü Programı Eyüpsultan Kültür Mer-
kezi’nde yapıldı.

 Programına, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önel, İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 52. Motorlu Piyade Tümen 
Komutanı Tuğgenral Özgür Tör,  İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek ve çok sa-
yıda öğrenci ile eğitimci katıldı.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Eyüp Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programın açılışında konuşan 
İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önel, gençlerin İstiklal Marşı’nı iyi 
anlamaları için Mehmet Akif Ersoy’un ne dediğini iyi kavramaları 
gerektiğini söyledi.

 Mehmet Akif’in birçok özelliğe sahip bir şair olduğunu 
aktaran Önel; “İstiklâl şairimiz bizlere iz bırakmış, bir ülkenin kurtu-
luşuna vesile olmuş büyük bir şairdir. Onun için bizim de ‘Mehmet 
Akif’i anlıyoruz’ diyebilmemiz için görevimizi iyi yapmamız lazım. 
Bir öğrenciysek Mehmet Akif kadar etki bırakacak bir öğrenci ol-
malıyız. Bir öğretmensek Mehmet Akif kadar tarihe not bırakacak 
öğretmenler olmalıyız. Bunun peşinde koşmalıyız.” dedi.

 Mehmet Akif’i anlamanın sadece onun şiirlerini kuru ku-
ruya okumakla olmayacağını vurgulayan Önel, şunları kaydetti:
“Mehmet Akif, bütün eserlerinde ‘Asım’ın neslinden’ bahseder. 
Gençlerimiz bugün bizlere Asım’ın neslinin ne demek olduğunu 
anlatacaklar. Kısacası Mehmet Akif’i, İstiklal Marşı’nı anlamak, va-
tanını sevmek, işini iyi yapmaktır. Vatan için gerektiğinde; Kurtuluş 
Savaşı’nda, Çanakkale’de ve 15 Temmuz’da canını verebilmektir. 
Eğer biz bunları yapabiliyorsak, büyük şairimiz Mehmet Akif ve 
onun eserlerini anlamışız demektir.”

Mehmet Akif’i Tanımak
 Bu sene Millî Eğitim Bakanlığı’nın İstiklâl Marşı ve Meh-
met Akif’i anma etkinlikleri kapsamında temayı, ‘Mehmet Akif ve 
Gençlik’ olarak belirlediğini vurgulayan İstanbul Millî Eğitim Müdü-
rü Ömer Faruk Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:
 “Hem Mehmet Akif’in eserleri hem de İstiklâl Marşı’nı 
anlayabilmemiz için tabii ki Akif’i yakından tanımamız gerekir. Ba-
kanlığımızın bu temayı belirlemesiyle biz bu yıl öğrencilerimizin 
Akif’in nasıl anladıklarını anlatmak üzere bir öğrenci sempozyumu 
düzenlemeyi düşündük. Yani bu programın ana gövdesi öğrenci 
sempozyumundan oluşuyor. Dolayısıyla biz burada öğrencilerimizi 
İstiklâl Marşımızın şairi Akif’i nasıl anladıklarını ve nasıl anlattıkla-
rını beraberce göreceğiz.”

 Mehmet Akif’in bildiğimiz veya sadece şair olmasının ya-
nında başka birçok güçlü yönü olan bir şahsiyet olduğunu belirten 
Yelkenci, şunları söyledi:
 “Veteriner olarak kendi alanında gelişmeler sağlamak 
ve ülkemizin hayvancılığına katkıda bulunmak üzere araştırmalar 
yapan biridir. Mehmet Akif aynı zamanda birkaç lisanı çok iyi bilen 
ve bunları okullarda öğreten yani öğretmenlik yapan biridir. Yine 
İstiklâl şairimiz Akif, çayırda güreş tutan, Boğaziçi’nde yüzen bir 
sporcudur. Belki de en önemlisi millî mücadele ruhunu en güzel 
yansıtan, vaaz kürsülerindeki büyük bir vaizdir. Bütün yönleriyle 
inanıyorum ki gençlerimiz bugün burada Akif’i gözler önüne sere-
cektir. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinize hoş geldiniz diyor, 
İstiklâl Marşımızın sonsuza kadar Cumhuriyetimizle beraber yaşa-
masını ve bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu başta Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucuları ve Mehmet Akif’i rah-
met, minnet ve şükranla anıyorum.”

Geçmişten Geleceğe
 Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da İstiklâl 
Marşının niçin yazıldığını ve dinlendiği üzerinde hassasiyetle durul-
masının önemine işaret etti. İstiklâl Marşı’na bakıldığında dizelerin-
de çok önemli bir tarihin, medeniyetin ve motivasyonun görüldü-
ğünü kaydeden Aydın; “Bugün de marşımızın çok güncel olduğunu 
düşünüyorum. Tabi böylesine bir metni oluşturmak herkese nasip 
olmaz. Çok ciddi bir birikim, çok ciddi bir medeniyet havsalası ve 
vizyonu, bir müktesebat ve geçmişi sahiplenme ve geleceğe bakış 
açısına sahip olmak gerekiyor. Bu da Mehmet Akif hakkında bir fi-
kir veriyor.” ifadelerini kullandı.

 Konuşmanın ardından İstanbul Recep Tayyip Erdoğan 
Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Sait Kadıoğlu İstiklâl Mar-
şı’nı okudu sonrasında İstiklâl Marşı’nın kabul edilişinin 97. yıl dö-
nümünde “Gençlerin Dilinden Mehmet Akif” konulu sempozyumda 
gençler, Mehmet Akif Ersoy’u ve onun bıraktığı eserleri anlattı.
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Asım’ın Nesli’nden Yelkenci’ye Ziyaret

 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit-
leri anma çerçevesindeki kompozisyon ya-
rışmasında dereceye giren öğrencilerle 12 
Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u anma günü programı kapsa-
mında düzenlenen “Mehmet Akif ve Genç-
lik” konulu sempozyuma katılan öğrenci-
ler İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci’yi ziyaret etti.

 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Kom-
pozisyon Yarışmasında İstanbul genelinde dereceye giren öğrenci-
leri tebrik eden İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, sempozyu-
ma katılan öğrencilerden ve dereceye giren öğrencilerden sunum 
yaptıkları konular hakkında bilgi aldı.

 Öğrenci sempozyumlarının öğrencilerin farklı açılardan 
meselelere bakmasını sağladığını vurgulayan Yelkenci; “ Öğrenci 
sempozyumlarını geleneksel hale getiririz inşallah. Fencilerin sos-
yal bilimlerle, sosyal bilimcilerin de fen bilimleriyle mutlaka ilgilen-
mesi gerekir.” dedi.

 Mehmet Akif Ersoy’u ancak onun düşünce dünyasına gi-
rebilirseniz tanımış ve anlamış olursunuz diyen Yelkenci, öğrenci-
lerle tarihi olaylar üzerine sohbet etti. Yelkenci, öğrencilere özellikle 

büyük tarihi konularla ilgili olarak ders kitabından okuduktan sonra 
o konuyla ilgili farklı kaynaklara bakarak bu tarihi olayları nasıl yo-
rumlamışlar bakmalısınız şeklinde öneride bulundu.

 Kitaba bağlı kalmamaları konusuna dikkat çeken Yel-
kenci, öğrencilerim kitabı bir kılavuz olarak görmelerini söyledi. 
Kendilerini ifade etmekten çekinmemeleri gerektiğini ama söz 
söylemeden önce okumaları gerektiğini vurgulayan Yelkenci, söz-
lerini şöyle tamamladı:
 “Kendinizi ifade etmek için dağarcığınızda bir şeylerin 
olması ve birikiminizin olması lazım. Meşhur bir söz vardır: Bilgi 
sahibi olmadan fikir sahibi olmamak lazım. Kendimizi bütün yön-
lerimizle, doğru yanımızı doğru eğri yanımızı eğri olarak tanımalı-
yız. Dünyanın hiçbir yerinde mükemmel millet, mükemmel devlet 
yoktur. Ama biz neyle farklıyız onu bilmemiz lazım. Biz adaleti gö-
türmeye, merhameti götürmeye çalışan bir milletiz. Zulmetmeyen 
bir milletiz. Bunları bilirsek, kendimizi tanırsak daha iyi bir dünya 
kurarız kendimize. O yüzden bu çalışmaların size katkısı büyük ola-
caktır diye düşünüyorum.”

 Ziyaretin sonunda Yelkenci, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri anma çerçevesindeki kompozisyon yarışmasında derece-
ye giren öğrencilerle 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u anma günü programı kapsamında düzenlenen “Meh-
met Akif ve Gençlik” konulu sempozyuma katılan öğrencilere bel-
gelerini ve ödüllerini verdi.
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Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Müdürleri Çalışma Toplantısı

 Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen İstanbul 
Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Ha-
tip Ortaokulu Müdürleri Çalışma Toplan-
tısı Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesin-
de yapıldı.

 Toplantıya, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Vali-
si Vasip Şahin, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Millî Eğitim Bakan-
lığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve İstanbul Anadolu İmam Hatip Lise-
leri ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürleri katıldı.

 Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye genelinde 2 bin 
750 imam hatip ortaokulunda 713 bin 561 öğrencinin, 38 bin 202 
öğretmenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek; 
“Bin 539 Anadolu İmam Hatip Lisesinde 645 bin 305 öğrencimiz ve 
42 bin 775 öğretmenimizle eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütü-
yoruz. İstanbul’da da 249 İmam Hatip Ortaokulu, 161 bin 510 öğren-
cimiz, 183 Anadolu İmam Hatip Lisemizde 96 bin 815 öğrencimiz 
var. Artık imam hatibin bir manası var. Muhtemelen bunda Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da katkısı olmuştur. Birçok değerli devlet ve 
bilim adamı yetişti. Buradan yetişene milletimizin kafasında farklı 
bir tasavvur var. O tasavvur da ilave bir sorumluluk yüklüyor bizle-
re.” dedi.

 Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen İs-
tanbul Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulu Mü-
dürleri Çalışma Toplantısı’ndaki konuşmasında, toplantıların İmam 
Hatip Okullarının eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendirmek ve 
bakanlığın merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı arasındaki uyumu, ko-
ordinasyonu sağlaması açısından önem taşıdığını söyledi.
 Eğitimin her alanında 2002’ye göre büyük mesafe alındı-
ğını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:
 “Her okulumuzun olduğu gibi imam hatip okullarının da 
eğitim sorunlarını hep beraber çözdük. Türkiye genelinde 2 bin 750 
İmam Hatip Ortaokulumuzda 713 bin 561 öğrencimiz, 38 bin 202 
öğretmenimiz de eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütüyor. Bin 
539 Anadolu İmam Hatip Lisesinde 645 bin 305 öğrencimiz ve 42 
bin 775 öğretmenimizle eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz. 
İstanbul’da da 249 İmam Hatip Ortaokulu, 161 bin 510 öğrenci-
miz, 183 Anadolu İmam Hatip Lisemizde 96 bin 815 öğrencimiz 
var. Artık İmam Hatibin bir manası var. Muhtemelen bunda Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da katkısı olmuştur. Birçok değerli devlet ve 
bilim adamı yetişti. Buradan yetişene milletimizin kafasında farklı 
bir tasavvur var. O tasavvur da ilave bir sorumluluk yüklüyor bizle-
re. ‘Buradan yetişenler millî ve manevi değerlerine bağlı; ülkesini, 
vatanını sever, milleti için çalışır, iki günü birbirine eşit olsa ziyan-
dayız diye düşünür ve bu anlayışla da kendisini başarılı kılmak için 
çalışır.’ Bundan sonra da inşallah buradan yetişen öğrencilerimiz, 
yine ülkemizin yarınını emanet ettiğimizde hiç arkamızda bir kaygı 
duymadan yola devam edeceğimiz gençler çıkacaktır.”
Altyapı ve Kalite
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 Yılmaz, öğretim programı çeşitliğine gidilen imam hatip 
okullarında, fen lisesi seviyesinde eğitimin, güzel sanatlar eğitimi-
nin ve çok iyi yabancı dil eğitiminin mümkün olduğunu anlattı.
Türkiye’nin, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi 
başarmış ender ülkelerden biri olduğunu belirten Yılmaz; “Daha bü-
yük hedeflerimiz var. Herkesin evinin barkının, işinin aşının olmasını 
istiyoruz. Bunun için de kaliteli eğitim, olmazsa olmaz. Fırsat eşit-
liğinde, okullaşma oranlarının artırılmasında, eğitime katılma sü-
resinde, derslik başına düşen öğrenci sayısında, öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısında, müfredatın güncellenmesinde, eğitimde 
teknolojinin yaygınlaştırılmasında ne söylenildiyse bir adım ilerisine 
geçildi. Bugün 65 binden fazla okulumuzda, 1 milyondan fazla öğ-
retmenimizle 18 milyona yakın öğrencimize eğitim veriyoruz. Eğer 
eğitimin altyapısı tamamlanmasaydı, hiç kimse eğitimde kaliteden 
konuşulamazdı. Eğitim alanında, bazı alanlarda 80 yılda yapılanlara 
denk hizmet getirdik, bazı alanlarda 80 yılda yapılanlardan çok daha 
fazlasını yaptık.” diye konuştu.

 Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2002’den bu yana eğitim 
alanında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verirken, şunları söyledi:
 “15 yaş üzeri okuma yazma bilenlerin oranı 2002’de yüzde 
85,1’di. Bu, yüzde 14,9’u okuma yazma bilmez demek, yani her 100 

kişiden 15 kişi okuma yazma bilmezdi. Şimdi bunun oranı, her 100 
kişiden 96’sı okuma yazma bilir, her 100 kişiden 4’ü okuma yazma 
bilmez diyebiliriz. 2002’de 15’ti, şimdi 4’e düştü. Yaklaşık 4 kat azaldı 
diyebiliriz. TÜİK’e göre okuma yazma bilmeyen vatandaşımızın sa-
yısı 2 milyon 400 bin. İnanıyoruz ki gerçek sayı bunun da aşağısında. 
Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendinin himayelerinde 
okuma yazma seferberliği başlattık. İnşallah iyi bir mesafe aldık. 
Allah nasip ederse yılsonunda okuma yazma bilme oranını hemen 
hemen yüzde 100’e çıkartacağız, yüzde 99’u geçeceğiz. Bunların 
içerisinde eğitim alamayacak durumda olanlar da olabilir. Bu ra-
kamlar onun içerisinde.”

 “Hatiplerimiz gerçekten göz dolduruyor” diyen İstanbul 
Valisi Vasip Şahin; “İmam Hatipler İstanbul’da Türkiye’de olduğu 
gibi belli bir seviyeye ulaştı. Vatandaşlarımızla velilerimizle öğret-
menlerimizle idarecilerimiz de bu çabayı karşılıksız bırakmamaya 
gayret ettiler. Yoğun bir ilgi görüyor. Hem kalite açısından hem sayı 
açısından imam Hatiplerimiz gerçekten göz dolduruyor” şeklinde 
konuştu.

 İstanbul Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Or-
taokulları Müdürleri Çalışma Toplantısı’nda konuşan İstanbul Millî 
Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, toplantının 183 Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ve 249 İmam Hatip Ortaokulu’nun müdürlerinin katılı-
mıyla gerçekleştiğini belirtti.
Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve İstanbul Valisi Vasip Şa-
hin’e, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz tarafından hediye 
sunuldu.

 Toplantı sonrasında Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ka-
dıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek 
sohbet etti.
Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a; İstanbul Valisi Vasip Şahin, Millî 
Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve İstan-
bul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci eşlik etti.
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Bağımlı Olsaydım Başarılı Olamazdım

 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bağcılar 
Şubesince düzenlenen “Bağımlı olsaydım 
başarılı olamazdım” konulu söyleşi İstan-
bul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yel-
kenci ile Dündar Uçar Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde yapıldı.

 Söyleşiye, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bağcılar Şubesi Baş-
kanı Mustafa Arslan ve Bağcılar İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa 
Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, konuşmasına 
şöyle başladı:
 “Başarı dediğimiz aslında çok göreceli bir şey. Başarıyı en 
tepeye koyup kutsallaştırmak ve sorgulanmaz bir şey telakki etme 
yanlışına düşmemek gerekir. Başarı olaydan olaya, zamandan za-
mana, kişiden kişiye değişeceği için bulunduğumuz yerin aslında 
başarı olduğunu bilmek gerekir. Aslında en büyük başarı; insanın 
kendisini tanıması, kendisini yönetebilmesi, çevresine faydalı ol-
ması, milletine faydalı olması, insanlığa faydalı olmasıdır. Kendisine 
koyduğu bu hedefler doğrultusunda gidiyorsa bu bir başarıdır. Ge-
nelde biz sonuçlara başarı olarak bakıyoruz.”

 Yaptığınız işin birilerine dokunmasının, güzellikler ortaya 
koymasının önemli olduğunu belirten Millî Eğitim Müdürü Yelkenci; 
“Gelecekte bir mesleği seçmek başka bir şeydir. Şimdiye kadar mü-

hendis olmak, doktor olmak, yüksek puanla fakültelere, bölümlere 
girmek başarılı olarak hep sunuldu. Oysa önemli olan, mühendis 
olduktan sonra memleketine faydalı olabilmektir. Doktor olup in-
sanlara faydalı olursa bu bir başarıdır. Öğretmen olduktan sonra 
öğrencilerini iyi yetiştirebilmek bir başarıdır.” dedi.

 En büyük başarının iyi insan olmaktan geçtiğine değine-
rek,  eğitim hayatını ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan bahse-
den Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Hepinizin bir yazarı olsun, o yazarı çokça okumaya gayret 
edin. Bir şairiniz olsun. Bir şarkınız olsun, o şarkı vesilesiyle Türk 
müziği dünyasına adım atın ve tanıyın. Bir türkünüz olsun, o türkü 
vesilesiyle Anadolu’ya girersiniz, Anadolu irfanı diye anlatılan şeyin 
ne olduğunu anlarsınız. Bu topraklarda hangi acılar, hangi sevinçler 
yaşanmış onu bulursunuz. Mutlaka bir dostunuz olsun. Dost, hiç 
kimsenin yanınızda olmadığı anda yanınızda olur. Her zaman sizi 
manevi olarak destekler. Bunları yapmaya çalıştım. Eğer bir başa-
rı varsa ortada kendi iklimimizin yağmurları başımıza yağdığı için, 
kendi dünyamızdan beslendiğimiz için sahte psikolojik unsurlara 
hiçbir zaman tevessül etmedik çok şükür. Kendinize böyle bir ha-
yat kurduğunuz zaman başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazsınız. Tabi 
ki bunun yanında öğrenciyken öğrenciliğinizi, meslek hayatınızda 
mesleğinizi en iyi şekilde yapmaya gayret etmek de önemli bir nok-
ta.”
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Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları

 İstanbul’da tüm eğitim kademele-
rinde bağımlılık ile mücadele konusunda 
gerekli önleme çalışmalarını gerçekleştir-
mek, öğrencileri doğru yönlendirebilmek 
ve okul yönetimi-veli-öğretmen-diğer per-
sonelleri bağımlılık noktasında bilinçlen-
dirmek amacı ile eğitim ve bilgilendirme 
çalışmaları yapıldı.

 Tüm eğitim kademelerine uygun şekilde oluşturulan, 
aylık bağımlılıkla mücadele raporları ilçelerden düzenli olarak iste-
nerek denetlendi.  Bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 
yer alan “Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı”  dâhilindeki çalış-
maların sürdürülmesi sağlandı. İlçelerde oluşturulan bağımlılıkla 
mücadele komisyonlarının çalışmaları takip edildi. Her iki ayda bir 
İstanbul Valiliği nezdinde oluşturulan “Bağımlılıkla Mücadele İl Ko-
ordinasyon Kurulu” toplantılarına rapor olarak sunuldu. Türkiye Ye-
şilay Cemiyeti’nin oluşturduğu Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) 
Eğitim Programının tüm okullarda “Rehberlik ve Psikolojik Danış-
ma Hizmetleri Çerçeve Programı” dâhilinde uygulanması sağlandı. 
Rehberlik öğretmenlerine yönelik bağımlılıkla mücadele konulu 
seminerler düzenlendi.

“Kır Zincirlerini!” Tiyatro Gösterimi

 Zeytinburnu ilçesi Abdülhak Hamit 
Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerinin yazıp yö-
netip oynadığı “Kır Zincirlerini” adlı ba-
ğımlılıkla mücadele konulu tiyatro göste-
rimi Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Fatih 
ilçelerinde ortaokul öğrencilerine sergilen-
di.

 Bağımlılık dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta genç-
ler olmak üzere herkesi etkileyebilen biyolojik, ruhsal ve sosyal 
boyutları olan ve toplum sağlığını tehdit eden en ciddi sorunlardan 
biridir. Bağımlılıkla mücadele konusu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
okullarda çalışılmasını zorunlu kıldığı önemli bir husustur. 

 Abdülhak Hamit Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerinin bağımlılık 
türlerini kimi zaman eleştirel kimi zaman mizahi bir dille ele aldığı 
tiyatro gösterimi ile ortaokul öğrencilerinin akran dili aracılığıyla en 
kısa yoldan ve etkili bir şekilde bağımlılık hakkında bilgilendirilmesi 
sağlandı.
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mak amacıyla geliştirilen proje araçları sayesinde, yetişkinlerin de 
bu konuda farkındalık kazanmasına katkıda bulunulacaktır.

 Ailelerin, çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi için 
yeme-içme alışkanlıklarını takip etme konusunda girişimci olma-
ları gerektiğiyle ilgili farkındalıkları artacaktır.

 Öğretmenlerin kendi kurumlarındaki diğer öğretmenler-
le bilgi paylaşımında bulunarak yeterli ve dengeli beslenme konu-
sunda okul çapında bir farkındalık yaratmasını sağlamak.

 Öğretmenlerin, öğrencilerine yeterli ve dengeli beslenme 
alışkanlığı kazandırmak için ihtiyaç duyabilecekleri kaynak bilgiyi, 
destek öğretim materyalleriyle sağlamak.

 Zincirleme bir davranış ve tutum değişikliği yaratabilmek 
için öğretmenlerin öğrencilerini, öğrencilerin de ebeveynlerini etki-
lemesi için araç ve yöntemler sunmak.

 Çocukların okul dışında bulundukları zamanlarda da ye-
terli ve dengeli beslenme alışkanlıklarını korumalarının öneminden 
hareketle, velilere yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı ve bilinci 
kazandırarak veli ve öğrencilerin birlikte gelişimini teşvik etmek.
Fiziksel aktivite ile sağlıklı yaşam arasındaki ilişkiyi aktaracak ma-
teryaller sunmak ve çocukların günlük fiziksel aktivitede bulunma-
larını teşvik etmek.

 Web sitesi aracılığıyla, proje kapsamındaki tüm öğret-
men, öğrenci ve velilerin, Sağlıklı Adımlar araç ve yöntemlerine 
kolay erişimini sağlamak.

 Yeterli ve dengeli beslenmenin gerekliliğini ve önemini 
sürekli gündemde tutmak, böylece gündelik yaşamın bir parçası 
haline gelmesine katkıda bulunmak.
                                                                   
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Resim Yarışması 
Sonuçlandı
 Sağlıklı Adımlar Projesinin  yürütüldüğü okulların üçüncü 
sınıf öğrencilerinin dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konuların-
da edindikleri bilgi ve becerileri resim yoluyla ifade etmelerini sağ-
lamak amacıyla düzenlenen Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması’na 
5 Şubat – 13 Nisan 2018 tarihleri arasında proje okullardan 1503 
öğrenci resimlerini göndererek başvuruda bulundu.

 Proje paydaşlarından oluşan jüri heyeti tarafından 23 Ma-
yıs 2018 tarihinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bakırköy 
Kartaltepe İlkokulu’ndan Ayça Begüm Aydın mansiyon ödülü al-
maya hak kazandı.

Sağlıklı Adımlar Projesi

 Sağlıklı Adımlar Projesinin  yürü-
tüldüğü okulların üçüncü sınıf öğrencile-
rinin dengeli beslenme ve fiziksel aktivite 
konularında edindikleri bilgi ve becerileri 
resim yoluyla ifade etmelerini sağlamak 
amacıyla düzenlenen Sağlıklı Adımlar Re-
sim Yarışması’na 1503 öğrenci  katıldı.

 Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
ile Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A. Ş. İşbirliğinde yürütülen Sağlıklı 
Adımlar Projesi 3. sınıf öğretmen, öğrenci ve velilerine yönelik ola-
rak uygulanan, yeni nesillerin yeterli ve dengeli beslenme bilincine 
sahip olması ve fiziksel olarak daha aktif olmalarına destek olmak 
amacıyla geliştirilen bir kurumsal sosyal sorumluluk projesidir. 
2012-2013 Eğitim Öğretim yılında “Beslenebilirim” adıyla ilimizde 
pilot olarak belirlenen 5 okulumuzda uygulamaya konulan proje 
bugün “Sağlıklı Adımlar” adıyla çeşitli etkinlik ve faaliyetleri devam 
ettirmektedir. 

 Proje, Hayat Bilgisi dersinin “Okul Heyecanım” teması ve 
Beden Eğitimi dersinin “Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam” öğrenme 
alanındaki “Düzenli Fiziksel Etkinlik” alt öğrenme alanının ilgili ka-
zanımlarıyla örtüşecek şekilde bu ders saatlerinde uygulanmak 
üzere programlanmıştır.

 Sağlıklı Adımlar Projesi İstanbul’da 5 ilçemizde 5 okulu-
muzda uygulanmaktadır.

Projenin Amacı:
 Öğrencilere yakın çevrelerinde yeterli ve dengeli beslen-
meye ilişkin eksik ve yanlış bilgileri fark ettirmek, özellikle ebevey-
nlerinin ya da kendileri için rol model olabilecek kişilerin davranış-
larını gözlemleyerek onları yönlendirmelerini sağlamak.

 Çocukların, ailelerini olumlu yönde etkilemelerini sağla-
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Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması İstanbul Ödül Töreni
 Millî Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay 
Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği “8. 
Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışması 
ödül töreni İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci ve  Yeşilay Genel 
Müdürü Savaş Yılmaz’ın katılımıyla ya-
pıldı.

 Çocuklarımız ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklara karşı 
bilinçli bir şekilde yetişmelerini; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar 
ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını 
sağlayarak daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerine kat-
kıda bulunmak ve yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerinin 
artırılması amaçlanıyor. İstanbul’daki okullardan edebi kategoriden 
89, görsel kategoriden 97 ürünle öğrencileri eserleriyle yarışmaya 
katılım sağladı. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen eserler ilko-
kul, ortaokul ve lise düzeyinde derecelendirildi.

 “8. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışması ödül töreni 
konuşan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, sözle-
rine şöyle başladı:
 “Baharın yeni geldiği bu günlerde ve bu güzel ata yadigârı, 
ata mirası mekânda, dünyanın en güzel şehrinde sizlerle beraber 
olmaktan ötürü mutlu olduğumu özellikle belirtmek istiyorum.  
Son dönemlerde Yeşilay’ın yaptığı çalışmalardan dolayı ben de 
başta Mücahit Öztürk Başkanımız olmak üzere Savaş Yılmaz Ge-
nel Müdürümüze, Yeşilay’ın bütün ekibine huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Öteden beri eğitimci olarak söylediğimiz bir şey; eğitim 
o kadar büyük, kapsamlı ve önemli bir iştir ki Millî Eğitim Bakan-
lığı’nın tek başına bu işin altından kalkması mümkün değil. Millet 
olarak bunun bir tarafından tutmamız gerekir. Yeşilay’ın yaptığı bu 
çalışmalar, bizim tek başımıza asla başaramayacağımız noktalara 
yardımcı olmak ve beraberce yapılması gereken güzel işleri yap-
maktır. Eğitimin bütünüyle ele alma imkânı sağlama noktasında 
da çok önemlidir.”

 Yarışmaya Türkiye genelinde 30 bin başvuru olduğunu 
belirten Yelkenci; “30 binin, 12 bini İstanbul’dan.  Bu konuda hassa-
siyet gösteren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencile-
rimin de gözlerinden öpüyorum. 12 bin öğrencimiz öncelikle kendi 
zemininde, daha sonra kendi yaşam alanı çevresinde ve okulunun 
etkilediği çevreye bağımlılığa karşı bir duvar örüyor demektir. Bu-
nun da etkilediği alan ve özgül ağırlığı itibariyle çok önemli olduğu-
nu düşünüyorum.” dedi.

 İstanbul’da edebi alanda 89 ve görsel sanatlar alanında 
da 97 başvuru yapan eserin ilçelerde derecelere  girip burada finale 
kalmış olduğunu vurgulayan Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:
 “Bu eserlerden birinci, ikinci ve üçüncüler seçildi. Bu 

başarı önemli olmakla beraber asıl önemli olan başvurmak ve 
katılmak, bu konu üzerinde düşünmek ve fikir üretmektir. Çocuk-
larımızın bu konularda fikir üretmeleri ve kendi geleceklerini inşa 
etmeleri anlamına geliyor. Onların geleceğini onlardan daha güzel 
kimse inşa edemez. Bu anlamda da çok önemli olduğunu düşünü-
yorum.
 Bağımlılığın birçok alanda olduğuna değinen Yelkenci, 
bağımlılıkları sayarak meşrulaştırmak istemediğini dile getirdi. Her 
bağımlılık alanının karşısına güzel bir alışkanlık koyulabileceğine 
dikkat çeken Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Mesela teknoloji bağımlılığının karşısına kitap okumak, 
arkadaşlarınla sohbet etmek, annene ve babana vakit ayırmak 
gibi güzel alışkanlıkları koyarsanız, kendinize hedef olarak o gü-
zel alışkanlığı seçerseniz bağımlılıklar kendiliğinden yok olacaktır. 
Bu şekilde düşünerek hem kendiniz için hem de arkadaşlarınız 
için  bağımlılıktan uzak, güzel yarınları oluşturursunuz. Yeşilay’a 
eğitimimize yapmış olduğu bu katkıdan dolayı yürekten teşekkür 
ediyor, emeği geçen mesai arkadaşlarımı, meslektaşlarımı ve ve-
lilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin de tekrar gözlerinden 
öpüyorum. Hayırlı olsun.”
 
 “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışmasına çok önem 
verdiklerini ifade eden Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, sözleri-
ne söyle başladı:
 “Aslında bir önleme çalışmasının tamamlayıcı bir unsuru 
olarak görüyoruz. Türkiye bağımlılıkla mücadele programı çerçe-
vesinde, okullarda bağımlılık eğitimi veriyoruz. Bu bağımlılık eği-
timlerinin eğitimden öte bu tür yarışmalarla desteklenmesini çok 
önemsiyoruz. Uluslararası kuruluşlar da, uluslararası standartlar 
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da hep bunu söylüyor yani eğitimlerin daha etkili olması için, ço-
cukların bağımlılıkla ilgili bilinç dünyasının değişmesi için bu tür 
etkinliklerle desteklenmesi gerekiyor. Bu sene gerçekten bizim 
açımızdan büyük ve organize bir şekilde gerçekleşti. Bir sistem 
kurduk. Bu eserlerin sisteme yüklenmesi bizim açımızdan veri 
sağlaması amacıyla önemliydi. Bu sene çok kıymetli bir şey oldu; 
kaç okul, hangi eserle başvurmuş tamamını görebiliyoruz. ”
Türkiye’de 30 binin üzerinde başvuru gerçekleştiğini vurgulayan 
Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:
 “Birçok okul bu anlamda sisteme girip başvurdu. Biz artık 
bunu uluslararası mecralara da sunmak istiyoruz. Bu yarışmanın 
özellikle Birleşmiş Milletler’de Dünya Sağlık Örgütü’nün çeşitli 
konferanslarında önleme çalışmalarının anlatıldığı yerlerde, bu 
verileri de elimize alarak Türkiye çapındaki tüm okulları kapsayan 
bir ödül faaliyeti olduğunu dünyaya da duyurmak istiyoruz çünkü 
bu rakamlar gerçekten büyük. Önümüzdeki sene daha duyulunca 
sisteme girişlerdeki bazı zorluklar aşılınca sayıların çok artacağını 
düşünüyoruz.”

 Başvuru sayılarının büyük bir bölümünün İstanbul’dan 
olduğuna dikkat çeken Yılmaz; sözlerini şöyle tamamladı:
“Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Yelkenci’nin de desteği ile ger-
çekleşti. Başvuruların yüzde 30’dan fazlası İstanbul’dan oldu. Tür-
kiye’deki başvurunun üçte birinin İstanbul’dan olması, İstanbul’un 
değerini ve kıymetini gösteriyor. İstanbul bir işe lider olursa, o iş 
gerçekten büyüyor. Buradaki öğretmenlerimiz bu konuda duyar-
lı olursa tüm Türkiye’de daha yaygın bir hale geliyor. Yarışmaya 
gösterdikleri hassasiyet ve yarışmasının büyümesine olan katkı-
larından dolayı İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ve 
çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yarışmaya dâhil 
olup çalışma yapan çocuklarımızın hayatına dokunmuş oluruz ve 
inşallah onların geleceklerinde bir bağımlılık hikâyesi gerçekleş-
mez. Bu yarışmanın buna vesile olacağını düşünüyorum. Öğren-

cilerin okullarına gittiklerinde diğer arkadaşlarına etki edeceğini 
düşünüyoruz. O yüzden bu yarışmayı önemsiyoruz. Emeği geçen 
tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, duyarlı velilerimize çok 
teşekkür ediyorum. İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yel-
kenci’ye çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın da sonuçlarının da 
herkes için hayırlı olmasını diliyorum.”

 Yarışmanın İstanbul ödül töreninde görsel ve edebî ka-
tegoride 186 eser arasından 6 eser sahibi ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencisine ödülleri takdim edildi.

 İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren eserler şöyle:
Edebi Kategoride:
İlkokullar arasından birinci 
Beyoğlu Galatasaray İlkokulu öğrencisi Azra Durmuş.

Ortaokullar arasından birinci
Bahçelievler Emir Sultan Ortaokulu Öğrencisi Selcan Köroğlu.

Liseliler arasından birinci 
Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrencimiz Ayşen Kocabaş.

Görsel Kategoride:
İlkokullar arasından birinci
Esenyurt Sabahattin Zaim İlkokulu öğrencisi Alara Yılboğa.

Ortaokullar arasından birinci
Arnavutköy TOKİ Taşoluk Ortaokulu Öğrencisi Berra Nur Kavalcı.

Liseliler arasından birinci
Kadıköy Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Buğra Çimen.
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Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Türkiye Ödül Töreni

 Millî Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay 
iş birliğinde, Türkiye’de tüm ilkokul, or-
taokul ve liselerde uygulamaya geçirilen, 
bağımlılık temalı görsel ve edebi alanda 
eserlerin ödüllendirildiği Sağlıklı Nesil 
Sağlıklı Gelecek yarışmasının ödül töreni, 
Sepetçiler Kasrı’nda düzenlendi.

 Ödül törenine, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile  Yeşi-
lay Genel Başkanı Mücahit Öztürk’ün yanı sıra İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz-
metleri Genel Müdürü Celil Güngör, İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci ve Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz katıldı.
Bakan Yılmaz, ödül törenindeki konuşmasında, Türkiye’nin en de-
ğerli varlığı ve mukayeseli üstünlüğünün genç nüfusu olduğunu ve 
bunu korumak için sevgiyi her çalışmanın esası kılmak gerektiğini 
dile getirdi.
 Eğitimciler ve anne babaların, çocukların yüreğine do-
kunması, onları sevmesi ve onlara güvendiğini göstermesi ge-
rektiğine işaret eden Yılmaz; “Biz, bunu yaparsak inanıyoruz ki tek 
bağımlılıkları olacaktır. O da bu ülkeye, bu vatana, bu millete olan 
sevdasıdır.” ifadelerini kullandı.

 Yılmaz, yaşanan değişim ve gelişimde gençleri bekleyen 
bağımlılıkla ilgili risklerin artığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: 
“Yapılması gereken, bu riskleri en aza indirmek, nihayetinde yok et-
mek. Öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklar-
dan kaçınmasını sağlamak, eğitim sisteminin temel görevlerinden 

biridir. Eğitim programlarında yapılan güncellemeyle değerler eği-
timini, eğitim programlarının ayrılmaz parçası haline getirdik. Her 
seviyedeki öğretim programı için 10 kök değer belirledik. Bunlar, 
adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumlu-
luk, vatanseverlik ve yardımseverliktir. Aslında bu değerler sadece 
bizim ülkemize ait değildir, bunlar evrensel değerlerin bir yansı-
masıdır. Bu kök değerlerin tamamı, öğrencilerin kötü alışkanlıklar 
edinmelerini önlemeyi ve öğrencilere bağımlılıktan kurtulmaları 
doğrultusunda davranışlar kazandırmayı amaçlıyor. Sigara, tütün, 
alkol ve zararlı alışkanlıklardan korunma, uyuşturucu ve uyarıcı 
maddelerden uzak kalmanın önemi, teknoloji bağımlılığının zarar-
ları, Kızılay ve Yeşilay gibi kamu yararına çalışan kurumların önemi 
gibi konulara da öğretim programlarında yer veriyoruz.”

 İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında okul-
larda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici 
tedbirler alınmasına ilişkin protokol imzalandığını hatırlatan Yıl-
maz, okullarda rehberlik hizmetleriyle kişisel, sosyal, eğitsel ve 
meslek hizmet alanında çalışmalar yürütüldüğünü, koruyucu ve 
önleyici çalışmalarla birçok sorunun yaşanmasının önüne geçildi-
ğini kaydetti. Yılmaz, şunları söyledi: “Çocuk ve gençlerin bağım-
lılık yapıcı maddeler risklerinden korunması amacıyla rehberlik 
hizmetlerinde önleyici ve koruyucu yaklaşım esastır. Bağımlılıkla 
mücadele kapsamında Yeşilay ile işbirliği içerisinde Türkiye Ba-
ğımlılıkla Mücadele Eğitim Programı hazırlandı. Sigara, alkol, 
uyuşturucu madde, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanla-
rında öğrencileri ve öğretmen ve aileleri bilgilendiriyoruz. Her yıl 
yaklaşık 10 milyona yakın öğrencimizi, 2 milyona yakın velimizi ve 
500 binden fazla öğretmenimizi bilgilendiriyoruz, farkındalıklarını 
artırmaya çalışıyoruz. Program kapsamında ihtiyaca göre eğitici ve 
uygulayıcı eğitimler devam ettiriliyor. Bugüne kadar 712 öğretmen 
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Çocuğa Yönelik İhmal, İstismar 
ve Bağımlılık Semineri

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından 39 İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
ve Şube Müdürlerinin katılımıyla bağım-
lılıkla mücadele ve istismar semineri dü-
zenledi.

 Türkiye’de ilk kez İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü IN-
TERPOL’den Bağımlılıkla Mücadele ve İstismar Semineri talep etti. 
Kriminal Polis Teşkilatı Fransa INTERPOL Merkezi Türkiye Temsil-
cisi Emniyet Müdürü Dr. Bülent Tansel, ilk seminerini dört günlük 
bir program ile Nişantaşı Üniversitesi’nde 36 Rehberlik ve Araştır-
ma Merkezi müdürü ve 54 rehberlik öğretmenine verdi. 

 İkinci seminerini ise İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’n-
de 36 İlçe Millî Eğitim Müdürü ve 32 İlçe Özel Eğitim ve Rehberlik 
Bölümü Şube Müdürüne yönelik gerçekleştirdi. Tansel, bağımlılık-
la mücadele ve istismar seminerinde, dünyadaki uygulamalar ve 
ülkemizdeki uygulamalar hakkında bilgi verdi. Konuyla ilgili Avru-
pa’daki güncel gelişmeleri yöneticilerimizle paylaştı.

eğitici olarak yetiştirildi. Eğiticiler aracılığıyla 32 bin rehberlik öğret-
menine uygulayıcı eğitim verildi.”

 Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk de Bakan Yılmaz’a, 
Aysima Ceylin Aksan’ın eserinin tablosunu hediye etti. Toplumu 
zararlı alışkanlıklardan korumak ve gençleri bağımlılıklara karşı 
duyarlı, sağlıklı ve üretken hale getirmek amacıyla pek çok faaliyet 
düzenlediklerinin altını çizen Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, şöyle 
konuştu:
 “Yeşilay olarak mücadelemize gençlerimizi de ortak et-
meyi hedeflediğimiz Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmamıza 
Türkiye genelinden yaklaşık 34 bin gibi büyük bir katılım oldu. Ge-
leceğimizin teminatı olan değerli gençlerimizin Yeşilay ile aynı mü-
cadele ruhunu taşıması azmimizi daha da arttırmakta ve geleceğe 
umutla bakmamızı sağlamaktadır. 2011 yılından bu yana tüm ilko-
kul, ortaokul ve liseler arasında gerçekleştirdiğimiz bu yarışmayla 
gençlerimiz hem bağımlılıkların insan hayatına olumsuz etkilerini 
öğreniyor hem de bu vesileyle mücadelemize destek veriyor. Bu 
sayede farkındalığı artan gençlerimiz bağımlılıkların zararlarına 
karşı daha bilinçli oluyor.
 
 2017 yılından itibaren Türkiye genelinde uyguladığımız 
yarışmamızı destekleyen Milli Eğitim Bakanlığına, bize destek olan 
Turkcell’e, katılan öğrencilerimize, ailelerine ve okul yöneticilerimi-
ze teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin yarışmamıza birbirinden 
kıymetli eserlerle başvurmaları bizleri çok memnun etti. Bu çok 
değerli eserlerin arasından seçim yapmakta çok zorlandık ama or-
taya çıkan eserler neticesinde gençlerimizin yetenekleriyle bir kez 
daha gurur duyduk. Bu vesileyle de herkesi bağımlılık konusunda 
düşünmeye ve üretmeye davet ediyoruz.”

 Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren öğ-
rencilere ödüllerini verdi.

 Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ana-
okulu ve ilkokulda eğitim gören öğrencile-
re, öğretmenlere ve velilere yönelik çocuk 
ihmal ve istismarını önlemek amacı ile 
kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı.

 Konusunda uzman altı rehberlik öğretmeninden oluşan 
çalışma ekibi; anaokulu ve ilkokul kademelerinde eğitim gören öğ-
renciler ile bu öğrencilerin velilerine ve bu okullarda görev yapan 
öğretmenlere yönelik eğitim materyalleri ve programlar oluşturdu. 
 
 Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik eğitim 
programının bir sonraki eğitim öğretim yılında uygulanması için 
gerekli çalışmalar yapıldı.

Çocuğu İhmal ve İstismardan 
Koruma Eğitim Programı
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Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak Semineri

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, 
Kudüs’ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün 
önemi konusunda Kudüs’ü Anlamak ve 
Anlatmak konulu seminer düzenledi.

 Seminere, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yel-
kenci, Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Fatih İlçe 
Millî Eğitim Müdürü Mucip Kına, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

 Seminerde konuşan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci; “14 Mayıs´ta Filistin’de yaşanan asla kabul etme-
diğimiz olaylarda şehit olanlara rahmet ve yaralılara da acil şifalar 
diliyorum. Bakanlığımızın düzenlediği, ilan ettiği 2018 yılı İslâm 
Dünyası Gençlik Başkenti Kudüs konulu programlardan birini daha 
bugün burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Kudüs’ü anlamak temalı 
düzenlenen bu programın Kudüs’e yazılan mektuplardan oluşan bir 
program olduğunu biliyoruz. Kudüs’ü anlamak için Kudüs hakkında 
epeyce bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Kudüs’ü anlamak için Ku-
düs’e ömrümüzde bir kere gitmemiz, görmemiz gerekiyor.” dedi.
 Kudüs’ün, tarihin bilinen en eski şehirlerinden biri oldu-
ğunu ve çok cazip bir şehir olduğunu vurgulayan Kudüs Platformu 
Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu, öğrencilere seminer verdi.

Mesleki ve Teknik Eğitimde 
2023 Hedeflerine Doğru

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, mes-
leki ve teknik eğitimin eğitsel, yönetsel ve sek-
törel süreçlerine tüm paydaşların nitelikli bir 
şekilde dâhil edilmesi ve hâlihazırda var olan 
mesleki eğitimin sektörle iş birliğini daha da 
güçlendirmek ve 2023 hedeflerine hep birlikte 
kararlılık içerisinde ulaşma konusunda önem-
li çalışmalara imza attı.

Sodexo Mutfak Açılışı Yapıldı
 Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli projemiz kapsamın-
da13 Şubat 2018 tarihinde Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nde Sodexo firması tarafından donanımı sağlanan Sodexo Mutfak 
Atölyesi açılışına katılındı.

İş Birliği Toplantısı Yapıldı
 16 Şubat 2018 tarihinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü ile TUROB (Türkiye Otelciler Birliği) arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde, taraflar ve okullarımızla değerlendirme top-
lantısına katılındı.

İHKİB Hazır Giyim Teknolojisi Beceri Yarışması Yapıldı
 Okul-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden olan İHKİB 
mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde okuyan öğrencilerimiz ara-
sında 15 Mart 2018 tarihinde düzenlenen “İHKİB Hazır Giyim Teknolo-
jisi Beceri Yarışması” ödül törenine katılındı. Dereceye giren öğrencile-
rimize ödülleri verildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İstişare 
Toplantısı Düzenledi
 21 Mart 2018 tarihinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğümüz tarafından MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci 
Başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıyla mesleki ve teknik eğiti-
min eğitsel, yönetsel ve sektörel süreçlerine tüm paydaşların nitelikli 
bir şekilde dâhil edilmesi ve hali hazırda var olan mesleki eğitimin 
sektörle iş birliğini daha da güçlendirmek, mesleki ve teknik eğitim 
algısını yükseltmek ve 2023 hedeflerine hep birlikte kararlılık içerisin-
de ulaşmak amaçlandı. İstişare esaslı toplantıya ülkemiz ekonomi-
sine yön veren Koç, Sabancı, Sanko Eca Elginkan, Siemens, Vestel, 
Mercedes, Türk Traktör, Rmk Marine, İstanbul Altın Rafinerisi, Doğtaş, 
Sütaş ve Anadolu Grubu şirketlerinin yönetim kurulu başkanları ve üst 
düzey yöneticileri katıldı. Şubemiz AR-GE üyeleri de toplantıda hazır 
bulundu.

4.Perakende Sektörü ve Eğitimcileri Buluşması
 28 Mart 2018 tarihinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Pe-
rakende Sektörü ve Eğitimcileri Buluşması” toplantısına katılındı. 
Okullarımızın Pazarlama ve Perakende Alanı öğretmenlerinin katıldığı 
toplantıda perakende sektörünün önde gelen iş insanları ve yönetici-
leri deneyimlerini paylaşarak öğretmenlerimizin sorularını cevapladı.

Palmet Enerji Ziyaret Edildi
 5 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Sanayi Odası temsilcisi ve 
Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür, yönetici ve 
öğretmenleri ile Palmet Enerji ziyaret edildi. Ziyarette Okul-Sanayi İş 
Birliği İstanbul Modeli projesi paylaşılarak işbirliği için görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

Acerpro İnsurtech Akademi Laboratuvarı Açılışı 
 11 Nisan 2014 tarihinde Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul 
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Modeli projesi kapsamında Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde, Acerpro İnsurtech Akademi tarafından yaptırılan 
laboratuvarın açılış törenine katılındı.

MÜSİAD Eğitim İstişare Toplantısı
 11 Nisan 2018 tarihinde MÜSİAD Genel Merkezinde yapılan 
mesleki eğitimin güncel durumu konulu istişare toplantısına katılındı.

Sektör Yetenek Avında Yarışması 
 Bakanlığımız ve TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği) arasında 
imzalanan iş birliği protokolü ile meslek liselerimizin Yiyecek İçecek 
Hizmetleri Alanı öğrencileri arasında düzenlenen “Sektör Yetenek 
Avında” yarışması düzenlendi. Dereceye giren öğrencilerimiz ödülle-
rini aldılar.

 İstanbul Gençlik Festivali
 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında İl Millî Eğitim Müdürlü-
ğümüz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
İstanbul Gençlik Festivali çalışmaları şubemiz tarafından yürütüldü. 
Festival kapsamında, lise 11 ve 12. Sınıflarda bulunan yaklaşık 20 bin 
öğrenciyle yönelik düzenlenen Babam Sultan Abdülhamit isimli kitap 
okuma yarışması düzenlendi. Yarışma kapsamında dereceye giren 
öğrencilere ödülleri törenle verildi.

 Festivale, günde 30 bin öğrencinin taşınması için gerekli or-
ganizasyon gerçekleştirildi. Ayrıca İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz festi-
val alanında iki stantla temsil edilmiş olup, birinde genel projelerimi-
zin tanıtımları yapılmış, diğer stantta ise robot takımları olan mesleki 
ve teknik Anadolu liselerimiz robotik gösteri gerçekleştirmiştir.

 Şubemiz tarafından yürütülen Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul 
Modeli projemiz de İl Millî Eğitim Müdürlüğü standında tanıtılan proje-
ler arasında yer almıştır.

İnsan Kaynakları Yöneticilerine Projemiz Anlatıldı
 30 Mayıs 2018 tarihinde EVYAP A.Ş. ev sahipliğinde düzen-
lenen ve yaklaşık 25 firmanın üst düzey İnsan Kaynakları yöneticileri-
nin katıldığı toplantıda Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli projemiz 
tanıtıldı, örnekler paylaşıldı ve iş birliği için görüş alışverişinde bulu-
nuldu.

Tematik Meslek Liseleri Sektör ve Okul Yöneticileri ile Toplantılar 
 Tematik meslek liselerimizi destekleyen sektör temsilcileri 
ve okul yöneticileri ile aylık toplantılar yapılarak, iş ve işleyişlerle ilgili 
bilgi verildi. 

Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi Çalışmaları
 Beyaz Bayrak Projesi kapsamında 2017-2108 Eğitim Öğre-
tim yılının ilk döneminde 387  okul/kurumumuz başvuruda bulundu  
İnceleme ve değerlendirmeler sonucunda Beyaz Bayrak Sertifikası 

almaya hak kazanan okullar belirlendi.  İlimiz genelinde toplamda ha-
lihazırda Beyaz Bayrak Sertifikası olan okul/kurum sayımız 2875'tir.

 Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında ilimiz genelinde 
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı sonu itibariyle 758 okulumuz beslenme 
dostu okul sertifikasına sahiptir. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılına ait 
başvurular alınmış değerlendirme süreci devam etmektedir. 

Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Projesi Çalışmaları
 Ekim 2015 tarihinde hayata geçirilen Okul-Sanayi İş Birliği 
İstanbul Modeli projesi çalışmalarımız çarpan etkisiyle Ocak-Haziran 
2018 tarihleri arasında da devam etti. Sektörle bağlantı kurulması, 
toplantılarda projenin felsefesinin anlatılması ve protokol aşama-
larında okullarımıza rehberlik yapıldı. Şubemiz tarafından meslek 
örgütleri, STK’lar ve işletmelerle görüşmelere devam edilerek proje 
paylaşılmıştır.
 
 Projemiz kapsamında bugüne kadar elde edilen sayısal ve-
riler şu şekildedir:

FRC Robot Yarışması Çalışmaları
 Fikret Yüksel Vakfı 2018 sezonu için FIRST onayı alarak Tür-
kiye’deki ilk resmi FRC etkinliğini 10-12 Mart 2018 tarihinde Ülker Spor 
ve Etkinlik Salonunda düzenlendi ve bu yarışmaya 52 Türk takımı kayıt 
yaptırdı.

 İstanbul turnuvası Avrupa ve Anadolu bölgesinin ilk ulusla-
rarası FRC turnuvası olma özelliğini taşıyor. 

 Ayrıca;  Türkiye FRC takımları için ilk olan bu büyük geliş-
mede İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nden ve Millî Eğitim Bakanlı-
ğı’ndan temsilcilerin Türk takımlarını desteklemek, Türkiye’de son 
yıllarda katlanarak büyüyen FRC organizasyonunun öğrencilerin ge-
lişimi üzerindeki katkılarını incelemek ve yaygınlaşmasını sağlamak 
için yer alması fayda sağlamıştır.
Türkiye de 300’ün üzerinde kurum FRC takımlarına sponsor olmak-
tadır. Sponsor olan bazı firma ve kurumlar şunlardır: Fikret Yüksel 
Vakfı,  Solidworks, 3M, Siemens,  Samsung,  İstanbul Ticaret Odası, 
Türk Hava Yolları, STFA, Turkcell, AVL, Zorlu, Vestel, Honda, Microsoft, 
Özyeğin Üniversitesi, Ekinciler Holding, Arzum, Besantas Beton, Filli 
Boya, Gelişim Üniversitesi, Korkmaz Çelik San. Tic. ISS, EAE Electrical, 
CONSYS, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, TAV Holding,  Enka Hol-
ding, Mavi Jeans, Başak Şehir Belediyesi, Volsa Gıda, Borusan Holding
Global Sponsorlar arasında; Google, Boeing, Nasa, 3M,Bosch, Moto-
rola yer almaktadır



109AR-GE B lteni
2018 Temmuz

İl Millî Eğitim Müdürümüzün 
İTO Ziyareti

 İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz 
Ömer Faruk Yelkenci İTO Başkanı Şekib 
Avdagiç’i ziyaret etti.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci göreve 
yeni başlayan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’i ziyaret 
ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

 Ziyarette, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci ve İTO 
Başkanı Avdagiç karşılıklı yapılabilecek iş birliği ve projeler hakkın-
da görüştü.

Mesleki Yaklaşım Envanteri

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’ne 
bağlı ortaöğretim kurumlarındaki öğren-
cilerin meslek seçiminde ilgi ve yönelimle-
rini tespit edip, doğru tercihler yapmasını 
ayrıca  rehberlik öğretmeninin ise kariyer 
rehberliği çalışmalarını hızlı, doğru ve bi-
limsel olarak yapabilmesi hedefiyle mes-
leki yaklaşım envanteri uygulandı.

 Mesleki Yaklaşım Envanteri, dünyada en geçerli kariyer 
belirleme aracı olarak kullanılan Dr. Holland’ın Rıasec modeline 
göre hazırlanmış olan kariyer envanteridir. Mesleki yaklaşım en-
vanteri, optik okuma yöntemi ile uygulanan bir envanterdir. 78 ifade 
bulunmaktadır. Öğrenci ifadelerin uygunluğuna göre evet/hayır ce-
vabına dayalı gerekli kodlamayı yapabilmektedir. Öğrenci cevapları 
elektronik okuma sistemi ile yazılıma aktarılmakta ve öğrenci so-
nucu raporlanmaktadır. Mesleki yaklaşım envanteri, Meslek Lise-
lerinde okuyan 9. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerini ve Anadolu Liseleri 
ve Anadolu İmam-Hatip Liselerinde okuyan 10. sınıf ve 12. sınıf 
öğrencilerini kapsamaktadır.

 Envanter 63956 9. sınıf, 53867 10. sınıf, 80661 12. sınıf 
öğrencisi olmak üzere toplam 198484 öğrenciye uygulandı.

Envanter Uygulama Süreci
 Mesleki yaklaşım envanteri çerçevesinde önce 40 reh-
berlik öğretmeninden oluşan formatör ekibi oluşturuldu. Rehberlik 
ve Kariyer Planlama ile ilgili olarak ortaöğretimde görev yapan reh-
berlik öğretmenlerine yönelik Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak ve Prof. 
Dr. Didem Müge Siyez tarafından iki ayrı seminer verildi. Okullarda 
uygulanan mesleki yaklaşım envanterleri değerlendirme sürecin-
den geçtikten sonra öğrencilerin bireysel sonuçları rehberlik öğ-
retmenleri aracılığıyla ulaştırıldı.  Envanterle, mesleki eğilimlerini 
rehberlik öğretmenleri ile birlikte değerlendiren öğrencilerin mes-
lek ve üniversite seçimlerinde daha sağlıklı ve kişiliklerine uygun 
seçimler yapmaları amaçlanıyor.

Mesleki Yaklaşım Envanteri İstanbul Modeli 
 İstanbul geneline bakıldığında en yüksek oranda görülen 
kişilik tipleri (%25) “sosyal kişilik tipi” ve (%22) “araştırmacı kişilik 
tipi” iken; en düşük oranda görülen kişilik tipi (%7) “sanatçı kişilik 
tipi” olmuştur. Mesleki yaklaşım envanteri İstanbul modeli ve 39 
ilçe modeline ait sonuçların yer aldığı “Mesleki Yaklaşım Envanteri 
İstanbul İli Uygulama Raporu”  hazırlandı.

Millî Savunma Üniversitesi 
Tanıtım Semineri
 Ortaöğretim son sınıfta okuyan öğ-
rencilerin Millî Savunma Üniversitesine 
yönlendirilmesi amacı ile ortaöğretimde 
görevli rehberlik öğretmenlerine yönelik 
tanıtım programı düzenlendi.
 
 Millî Savunma Üniversitesi tarafından Anadolu yakasın-
da görev yapan rehberlik öğretmenleri için Deniz Harp Okulu Tuzla 
Yerleşkesi’nde, Avrupa yakasında görev yapan rehberlik öğret-
menleri için Hava Harp Okulu Bakırköy Yerleşkesi’nde olmak üzere 
toplam 876 rehberlik öğretmenine tanıtım programı gerçekleştiril-
di.
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Disleksi Tanılı Öğrencilerimiz İçin Çalışıyoruz   

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün 
ortak olduğu Disleksik Bireyin İlkokuldan 
Ortaokula Geçiş Sürecinde Desteklenmesi 
Projesi için 8 -12 Mayıs 2018 tarihlerinde 
proje ortaklarından olan Portekiz’e gidil-
di. 
 
 Bu proje İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Bölümü ve Fatih Rehberlik Araştırma Merkezi 
(Türkiye), Bulgaristan Disleksi Derneği  (Bulgaristan), Özel Eğitim 
Derneği (Romanya), I Społeczna Szkoła Podstawowa (Polonya), 
Agrupamento de Escolas de Sines  (Portekiz) ortaklığıyla sürdürül-
mektedir.

 Müdürlüğümüzün koordinatör olduğu ve 2017 başvuru 
döneminde kabul edilen  disleksi bireylere yönelik eğitim mode-
linin oluşturulacağı KA2 Stratejik ortaklık projesinin açılış toplan-
tısı 10-13 Ocak 2018 tarihlerinde Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde 
Bulgaristan Ortağı Disleksi Derneği’nin ev sahipliğinde  tüm proje 
ortaklarının katılımıyla yapıldı.

 DYTRANS Projesi ikinci ulusötesi toplantısı Portekiz’in 
Sines kentinde 8-12 Mayıs 2018 tarihlerinde  tüm ortak kurumların 
katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca  ilimizi temsilen beş özel eğitim 
öğretmeni yapılan iyi uygulamaları yerinde izlemek üzere çalışma 
ziyaretinde bulundu.

 Portekiz çalışma ziyaretinde ortaokulda öğrenim gören 
kaynaştırma öğrencilerinin eğitim ortamları ve bu eğitim ortam-
larında kullanılan materyallerin için gözlem çalışması yapıldı. Or-
taokul, ilkokul ve okul öncesi kurum ziyaret edildi. Bu kurumlarda 
eğitim gören özel gereksinimli ve kaynaştırma öğrencileri ile ta-
nışıldı. Proje hakkında diğer ülke katılımcıları ile birlikte workshop 
uygulaması gerçekleştirildi. 

 Bu proje disleksik bir çocuğu ilkokuldan ortaokul döne-
mine geçişe hazırlamak üzere tasarlanan bir sistem geliştirecektir. 
Bu sistem ortak ülkelerdeki alternatif uygulamaların karşılaştırıl-
ması ve geniş kapsamlı kullanılabilecek bir iyi uygulama modeli 
geliştirilmesi ile sağlanacaktır. Bu projenin amacı anne-babalara, 
öğretmenlere ve disleksili bireylerin kendilerine okullar arasındaki 
geçişi kolaylaştırmak ve yeni öğrenim ortamında kendi potansiyel-
lerine ulaşma fırsatlarına erişimleri konusunda destek vermektir.

 Proje temelde sadece çocuğun geçmişi ve ihtiyaçları ile 
ilgili detaylar konusunda bilgi sağlamak değil, aynı zamanda hem 
yeni okulu hem de anne babalar için bu geçiş sürecinde çocuk-
larını en iyi şekilde destekleyebilmelerine yönelik birtakım destek 
materyalleri geliştirmek üzerine kurgulandı. Bu materyaller tüm 
ortaklarla beraber hazırlanan bir Bireysel Destek Planı (BDP) mo-
delini, bireyin bu dönemde yaşadığı güçlüklerin belirlenmesi için 
bir Kontrol listesini ve yeni okul ortamlarına başladığı zaman sağ-
lanacak desteğin temelini oluşturacak öğretmen ve anne-baba el 
kitaplarını içerecektir. 
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Dünya Robot Olimpiyatı

 Dünya Robot Olimpiyatı Türki-
ye 2018’de üçüncü olan ve Dünya Robo-
tik Olimpiyatına katılmaya hak kazanan 
öğrencilerimiz İstanbul Millî Eğitim Mü-
dürümüz Ömer Faruk Yelkenci’yi ziyaret 
etti.

 Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 2018’de üçüncü olan ve 
Dünya Robotik Olimpiyatına (WRO) katılmaya hak kazanan Şehit 
Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İstan-
bul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’yi ziyaret etti.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, öğ-
rencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

 Dünya Robot Olimpiyatı (WRO) Bilim Kahramanları Der-
neği tarafından her sene lise ve ortaokul öğrencileri için düzenle-
nen uluslararası bir robotik yarışmasıdır. Takımlar, her yıl bir tema 
çerçevesinde belirli hedeflere yönelik görevlerin üstesinden ge-
lebilen robotlar yapmaya çalışırlar. WRO yarışması bilim, bilimsel 
düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayıl-
ması ve teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin 
erken yaşta bilimle buluşmalarını sağmayı amaçlıyor.

 Dünya Robot Olimpiyatı (WRO) Türkiye 2018’de Mayıs 
ayında FUARİZMİR’de gerçekleşen yarışmada üçüncü olan Şehit 
Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türki-
ye’yi Temmuz ayında Çin’de yapılacak olan Dünya Robot Olimpiyat-
larının kurallı yıldızlar kategorisinde temsil edecek.

eTwinning Kalite Ödülleri

 eTwinning faaliyeti kapsamında öğ-
retmenlerimiz toplam 6747 proje gerçek-
leştirmiş, bu projelerden 225'i ulusal ka-
lite etiketi, 212'si ise Avrupa kalite etiketi 
almaya hak kazanmışlardır.

 Türkiye, Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim 
teknolojilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının 
yaygınlaştırılması, öğrencilerle öğretmenlerin bilişim teknoloji-
lerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin artırılması amacıyla 
eTwinning faaliyetinne üye olmuştur. eTwinning Türkiye faaliyetleri, 
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür-
lüğü bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Destek Servisi (UDS) ekibi 
tarafından yürütülmektedir. 

 eTwinning’e üye olduğumuz 2009 yılından bu yana ya-
pılan çalışmalar sonucunda, eTwinning portalına 52.250 okuldan 
130.092 öğretmenimiz kayıt olmuştur. eTwinning kapsamında ger-
çekleştirilen projelerin kaliteleri, ulusal çapta ulusal kalite etiketi, 
Avrupa çapında ise Avrupa kalite etiketi ile değerlendirilmektedir. 
2017 yılı içerisinde, eTwinning faaliyeti kapsamında öğretmenleri-
miz toplam 6747 proje gerçekleştirmiş, bu projelerden 225'i ulusal 
kalite etiketi, 212'si ise Avrupa kalite etiketi almaya hak kazanmış-
lardır.
 Söz konusu başarının yaygınlaştırılması öncelikli hedef-
lerimiz arasında olup ilimiz genelinde daha fazla öğretmenimizin 
portala kaydolması, ulusal ve uluslararası eTwinning projelerine 
ve ödül sürecine dâhil olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda faaliyet gösteren okullarımız Avrupa/ulusal kalite 
etiketi levhası almaya hak kazanmıştır. İlimiz genelinde toplam 
54 adet Avrupa ve ulusal kalite etiketi levhası ile 90 adet sertifika 
ilçelerimizde iyi uygulamalarında paylaşıldığı törenle sahiplerine 
verilmiştir.
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Erol Yüksel Ortaokulu Yılsonu Sanat Şöleni

 Sultanbeyli Erol Yüksel Ortaokulu 
Yılsonu Sanat Şöleni’nde öğrencilerin yap-
mış olduğu resim sergisi, Beynelmilel Şar-
kılar ve Fasl-ı Şahane Orkestrası eşliğinde 
müzik dinletisi sunuldu.
 Sanat Şölenine, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli İlçe Millî Eğitim Müdürü Yaşar 
Çağlar katıldı.

 Sultanbeyli’de dört yılda üç değişik okulda görev yaptığını 
belirten İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, şöyle ko-
nuştu:
 “Bu okullardan biri de benim iki yılımı geçirdiğim ve Sıddık 
Ertaş Hoca ile mesai arkadaşlığı yaptığım okuldu. O yüzden kendimi 
evimde hissediyorum. O iki yıl zarfında çok şeyler yaşadık. Türkiye’de 
çok şeyler değişti. 28 Şubat sürecini biz öğretmen odamızda yaşadık, 
okulumuzda yaşadık, okulumuzun dışında yaşadık. Beraber kaderdaş-
lık yapışımız, beraber güzel işler yapışımız, daima hatırlanacaktır.”

 Öğrencilerin davetiyenin başına yazdığı cümlelere kayıtsız 
kalamadığını vurgulayan Millî Eğitim Müdürü Yelkenci; “Davetiyede 
öğrencilerimiz hayallerimizde özgürleşmekten bahsediyordu. Bu da 
bizim için bir hayaldi. Hayallerimizde özgürleşmek, bizim nesiller ba-
şaramadı ama bu nesiller inşallah başaracak diye düşünüyorum.” dedi.

Sanatsal Faaliyetler ve İnsan Ruhu
 Eğitimin üç gelişim alanını desteklemesi gerektiğini ifade 
eden Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:
 “Bunlardan biri akademik gelişim alanı, bir diğeri manevi 

gelişim alanı, bir diğeri de sosyal gelişim alanı. Sosyal gelişim alanının 
içinde kültürel ve sanatsal alanlardaki gelişimi zikredebiliriz. Ama aynı 
zamanda bunu manevi gelişim alanıyla akademik gelişim alanı içinde 
de varsayabiliriz. Fakat bir şey var ki, nerede bunu yaparsanız yapın, 
nasıl yaparsanız yapın akademik gelişim, manevi gelişim veya sosyal 
gelişimin içinde de olsa sanatsal faaliyetler, sanata dair yapılan eğitim-
ler insanın ruhunu inceltir. İnsanı ruhuyla beraber daha rafine bir hale 
getirir.”

 Sanatla iştigal eden insanların merhamet, şefkat, diğerkâm-
lık duygularının çok daha fazla geliştiğini belirten Yelkenci; “ Sanata 
dair faaliyetleri, akademik eğitim alanından daha çok önemsediğimiz 
biliniyor. Sultanbeyli’de öteden beri bunu destekleyen bir Belediye Baş-
kanı’nın gölgesinde olmasını görmek bizi fazlasıyla memnun ediyor. 
Bu vesileyle kıymetli Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin’e teşekkür 
ediyoruz. Sayın Kaymakamımız Metin Kubilay’a da eğitim alanındaki 
duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin 
Keskin yatırımlar noktasında da eğitim alanını çok destekliyor. Sayın 
Kaymakamımız Metin Kubilay’la beraber bu konuya ciddi bir mesai 
ayırıyor.” dedi.
Sultanbeyli’de dokuz okulun yatırım planında olduğunu ve ciddi an-
lamda mesafe kat edildiğini vurgulayan Yelkenci, sözlerini şöyle ta-
mamladı:
 “Yakın zamanda o bizim çamurlu yollarında, bahçesi olma-
yan okullarda, bir sürü eksiği olan okullarda eğitim yaptığımız Sultan-
beyli’den çok daha parlak, mukayese edilemeyecek bir noktaya geldi-
ğimizi beraberce müşahede ediyoruz. Benim burada görev yaptığım 
yıllarda 16 okulumuz varmış. Şimdi 57 okulumuz var. Bu büyük bir 
gelişme, emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. En büyük 
teşekkürü bu programı hazırlayan okul yönetimi ve okulumuzdaki 
öğretmenler olmak üzere öğrencilerimizi destekleyen velilerimize ve 
tabii ki öğrencilerimize ediyorum.”
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İlimizdeki Öğrencilerin Ulusal ve Uluslararası Yarışmalara Katılımı
 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı or-
taöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen 
yarışmalara katılımı arttı.

 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ulusal 
ve uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmalara katılımı arttı. Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmalara katılım sağlayan takım sayısı 83, 
uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmalara katılım sağlayan takım sayısı ise 9 oldu.

 Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmalara katılım sağlayan öğrenci sayısı 624 olurken, uluslararası düzeyde düzenlenen yarışma-
lara katılım sağlayan öğrenci sayısı 103 oldu.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ulusal / Uluslararası Yarışma
Kategori Etkinlik Sayısı

Ulusal Düzeyde Düzenlenen Yarışmalara Katılım Sağlayan Takım Sayısı 83

Ulusal Düzeyde Düzenlenen Yarışmalara Katılım Sağlayan Öğrenci Sayısı 624

Uluslararası Düzeyde Düzenlenen Yarışmalara Katılım Sağlayan Takım Sayısı 9

Uluslararası Düzeyde Düzenlenen Yarışmalara Katılım Sağlayan Öğrenci Sayısı 103

İsveç Robot Yarışması Şampiyonu İstanbul’dan 

Her yıl geleneksel olarak İsveç’te düzenle-
nen uluslararası Robot Yarışması’nda Kar-
tal Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon-
luk ödülüne layık görüldü.

İsveç Chalmes University of Technology tarafından bu yıl Robot-SM 
temasıyla düzenlenen yarışmada Kartal Anadolu İmam Hatip Li-
sesi’nden Musa Sadık Ünal ile Abdurrahman Ünal’ın çalışması bi-
rinci seçildi. Çok sayıda ülkeden öğrencilerin robotlarının yarıştığı 
İsveç’teki etkinlikten Türk öğrencilerin gösterdiği başarı takdirle 
karşılandı.
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Folklor Yarışmasında Türkiye 
Şampiyonları

 Ortaokullar arası folklor yarışma-
sında Türkiye şampiyonu olan Beylikdüzü 
Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu 
öğrencileri İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci’yi ziyaret etti.

 Yarışmada geçen sene ikinci olmalarına rağmen bu sene 
tekrar katılarak birinci olmalarının önemli bir başarı olduğunu be-
lirten İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, öğrencile-
ri tebrik ederken öğretmenlere de teşekkür etti.

 İstanbul’un bu sene birinciliklere doğmadığını vurgula-
yan Yelkenci, folklorun hem sanat hem de spor tarafı olduğunu 
söyledi.

 Öğrencilerle folklor üzerine kısa bir süre sohbet eden 
Yelkenci, folklorla uğraşan kişilerin hem bedenlerini çok iyi idare 
etmeleri gerektiğini hem de çok iyi müzik kulağına sahip olmaları 
gerektiğini belirtti.

Genç Erkekler Futbol Şampiyonu 
Öğrencileri

 Okul Sporları Genç Erkekler Futbol 
Şampiyonu olan Beykoz Türkiye Futbol 
Federasyonu Meral Celal Aras Spor Lisesi 
öğrencileri İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci’yi ziyaret etti.

 Futbolla okulu bir arada yürütmeyi tercih ettikleri için 
öğrencileri tebrik eden İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, şöyle konuştu:
 “Türkiye şampiyonu olduğunuz için, bizi gururlandırdı-
ğınız ve mutlu ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hem sizlere hem 
de sizleri yetiştiren, sizlere emek harcayan hocalarınıza teşekkür 
ediyoruz. Şimdiye kadar Türkiye’de özellikle futbolcu olmak isteyen, 
bu işi profesyonel olarak yapmak isteyen gençlerin eğitimi düşün-
mek gibi bir imkânları yoktu. Çünkü futbol ağır bir işçilik, futbolla 
eğitimin bir anda yürümesi zordu ancak bu tematik lise bağla-
mında Sayın Müsteşarımızın inşa etmiş olduğu bu projeyle futbol 
liselerimiz, basketbol liselerimiz açılmaya başlandı. Hem akade-
mik anlamda lise tahsili, üniversite tahsili yapma imkânı hem de 
futbolculuğu yürütebilme imkânı doğmuş oldu.”

 80’lerin sonuyla 90’ların başındaki Beşiktaş takımından 
örnekler vererek futbolcuların eğitim almasının önemine değinen 
Yelkenci;  “Üniversite okuyan futbolcuların hayata bakışı çok fark-
lıydı. O yüzden biz okulumuzu ve okulumuzdaki öğrencileri çok 
önemsiyoruz.” dedi.
 
 Yelkenci konuşmasının ardından öğrencilerle futbol ve 
takımdaki görev yerleri üzerine sohbet etti.
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İstanbul’u Tanıt, Hayaline Uç

 Şehrini Tanıt, Hayaline Uç Projesi 
ödülleri sahiplerini buldu.

 İstanbul’u Tanıt, Hayaline Uç, İstanbul Millî Eğitim Müdür-
lüğü ve Amerika ISE World Vakfı tarafından düzenleniyor. Beşinci 
dönem proje yarışmasını kazanan öğrenciler ve öğretmenleri, 8 
Haziran 2018 tarihinde Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen törenle 
ödüllerini aldı. 

 Törende dereceye giren ekipler, İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
Şube Müdürü Timur Tuğral ve ISEWorld Vakfı Amerika Müdürü Ted 
Lewis ile ISEWorld Kültürlerarası Lise Değişim Programları ve di-
ğer yetkililerinden ödüllerini aldı. 

 Hedef  kitlesi İstanbul’daki resmi ve özel liselerde öğre-
nim gören tüm öğrenciler olan yarışmada katılımcılar, şehirlerini 
tanıtan üç dakikalık İngilizce video sunumlarıyla yarıştı. Finalistler, 
jüri, halk oylaması ve Amerika’daki eğitimcilerin oylarıyla belirlendi.
Birincilik ödülünü kazanan okul, Yavuz Selim Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi oldu. Proje danışmanı öğretmen Didem Sağ, öğrencileri 
Ömer Kardaş ve Fatih Çetin ile birlikte Amerika seyahatine katıl-
maya hak kazandı.   İkincilik ödülünü Erdoğan Akar’ın danışman-
lığını yaptığı Abdulsamet Kaymaz ve Muratcan Hökenek ile Prof. 
Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi aldı.  Proje danışman-
lığını Tarık Buldu’nun yaptığı Kerem Doğan Karakoç ve Nurseda 
Gökalp’in temsil ettiği Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi ekibi 
üçüncülüğü elde etti. 

Ağaçların Adları İstanbul Projesi

Ağaçların Adları İstanbul Projesi kapsa-
mında 300 ağaç adı plakası hazırlandı. 36 
ilçede 135 okul ziyaret edilerek ağaç adı 
plakası takıldı. 

 Ağaçların Adları İstanbul Projesiyle, İstanbul Millî Eği-
tim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarının öğrencilerine, okullarının 
bahçesindeki ağaçların adlarını öğretip, okulların ağaç envanterini 
çıkarmak böylece öğrencilerin İstanbul’a özgü ağaçları tanımaları, 
doğaya saygılı olmaları ve arşiv kültürü oluşturmak amaçlanıyor.

Ağaç Adı Plakaları
 Ağaçların Adları İstanbul Projesi kapsamında 300 ağaç 
adı plakası hazırlandı. 36 ilçede 135 okul ziyaret edilerek ağaç adı 
plakası takıldı. Takribi bin üç yüz ağaç fotoğrafı çekilerek ağaçlara 
dokunuldu. Projenin okul kontrolleri yapıldı.  180 okul bahçelerinde 
bulunan ağaçlarına ağaç adı plakası takarak insanların dikkatlerini 
ağaç adlarına çekerek bilgiye ulaşmalarını sağladı. 

Envanter Tabelaları ve Proje Kitapçıklarımız
 Ağaçların Adları İstanbul Projesi yönerge çerçevesinde 
260 okulumuz, okul bahçesinde bulunan ağaç adlarını belirlediler, 
belirleyemedikleri ağaç adlarını belirlemeleri için velilerden, ilçe ve il 
park ve bahçeler müdürlüğü teknik elemanlarından destek aldılar. 
 Ağaçların Adları İstanbul Projesi yönergesi çerçevesinde, 
180 okul yönergenin işlem basamaklarını uygulayıp, kitapçık hazır-
layıp müdürlüğümüze gönderdi. Okullarımız “Yeşili Koruyan, Ağaç 
Dostu Okul” bayrağı almaya hak kazandılar. Ayrıca proje kapsamın-
da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde bulunan ağaçların 
adları kitapçığı ve www.agaclarinadlari.istanbul web sayfası hazır-
landı.
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9. Arapça Yarışmaları Türkiye Finali Dereceleri

 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ta-
rafından  Anadolu İmam Hatip Liseleri ve 
İmam Hatip Ortaokullarındaki Arapça öğ-
retimini desteklemek; öğrencilerin sosyal, 
kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı 
sunmak amacıyla yürütülen Arapça bilgi 
ve etkinlik yarışmasında Salacak İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 
koro Türkiye birincisi, Dudullu İmam Ha-
tip Ortaokulu öğrencileri Türkiye ikincisi 
oldu.  

 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından  Anadolu imam 
hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarındaki Arapça öğretimini 
desteklemek; öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine 
katkı sunmak amacıyla yürütülen Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışma-
sının Türkiye Finali İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleşti.  

 Türkiye genelinde 81 ilde yapılan Arapça bilgi ve etkinlik 
yarışmasının çocuk şarkıları dalında Üsküdar Salacak İmam Ha-
tip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koro Türkiye birincisi, Dudullu 
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Türkiye ikincisi oldu.    Anadolu 
İmam Hatip Liseleri Arapça metin canlandırma yarışmasında ise 
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye birincisi oldu. 

 Takımlarla yapılan bilgi yarışmasında Fatih Uluslararası 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye birincisi,  Recep Tayyip Erdoğan 
İmam Hatip Lisesi ise Türkiye ikincisi oldu.  Bireysel bilgi yarışma-
sında Fatih Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muham-
med Burak Bakır Türkiye birincisi, şiir okuma yarışmasındaysa 
İstanbul Recep Tayip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinden 
Muhammed Said Kadıoğlu Türkiye ikincisi oldu.  Hat yarışmasın-
da Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zeynep Sude 
Arslan Türkiye ikincisi,  Mehmet Akif Arsoy Anadolu İmam Hatip 
Lisesinden Murat Koç ise Türkiye üçüncüsü oldu. 

 Münazara yarışmasındaysa Ömer Çam Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Türkiye ikincisi, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 
Türkiye üçüncüsü oldu.
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Anadolu İmam Hatip Liseleri Ve İmam Hatip Ortaokulları Mesleki Yarışmaları

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 
her yıl düzenlenen Genç Sadâ Kur’an-ı Ke-
rim’i Güzel Okuma Yarışması, Kur’an’ın 
Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması ve 
Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasının 
2018 yılı Türkiye finali gerçekleştirildi.

 5 Mayıs Cumartesi günü Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Gü-
zel Okuma Yarışması’nın 34. Türkiye Finali Uşak ilimizde, 6 Mayıs 
Pazar günü de Kur’an’ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması ile Genç 
Bilaller Ezan’ı Güzel Okuma Yarışması’nın 34. Türkiye Finali Mani-
sa’da gerçekleştirildi.

 Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında 
Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Burak Yıldırım Türkiye 
birincisi oldu.

 Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında ise Kadıköy Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi’nden Ahmet Yağmur Kucur Türkiye birincisi 
oldu.
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II. Ulusal Bilim Kampı Açılış Programı

 Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lise-
si’nin koordinesinde gerçekleşen, Maltepe 
Üniversitesinin akademik destek verdiği 
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Ge-
nel Müdürlüğüne bağlı Özel Program ve 
Proje Uygulanan Eğitim Kurumları’nın II. 
Ulusal Bilim Kampı açılış programı Mar-
mara Eğitim Köyü’nde yapıldı.

 II. Ulusal Bilim Kampı açılış programına, Millî Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Mü-
dürlüğü Daire Başkanı Mehmet Börücek, İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Ka-
rasar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra Millî Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Program ve Proje 
Uygulayan Eğitim Kurumları’nın yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Türkiye’nin Beşeri Kaynağı
 Açılış programında konuşma yapan Millî Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem, ülkelerin gücünün iyi eğitimli nitelikli insan 
gücünden geldiğini belirterek önceliklerinin nitelikli insan gücü yetiştir-
mek olduğunu vurguladı.

 Eğitimin tartışmaya çok açık bir alan olduğunun altını çizen 
Erdem; “Bakanlığımız yurt dışından önemli heyetler kabul eder. Eğitim 
iş birliği antlaşmaları yapar. Bazen bulunduğumuz noktanın farkında 
olamayabiliyoruz. Bu tartışmadan, bu eleştirilerden de hiçbir zaman 
rahatsız olmuyoruz. Ama bardağın dolu tarafının çok anlatılamadığına 
inanıyoruz. Çünkü 50’ye yakın ülkeyle eğitim anlaşması yaptık. Türki-
ye’nin petrolü, doğalgazı yok, altın, elmas gibi değerli madenleri yok. 
Ama Türkiye’nin çok önemli beşeri kaynağı var. Türkiye dünyada 16. 
sıradaysa, bunu böyle kaynakları yokken başarabildiyse ve hedefi ilk 
10’a girmekse, bahsettiğim birçok ülke Türkiye’nin bunu nasıl yaptığını 
öğrenmek için ülkemize geliyor, çeşitli antlaşmalar yapılıyor” dedi.
 

 Erdem, amaçlarının öğrencilere bilimsel çalışmaları sev-
dirmek olduğunu söyleyerek sayısı 58’e ulaşan proje okullarında 
öğrenim gören öğrencilerin bilimsel yöntemleri kullanarak sorun-
lara çözüm üretmelerini ve beşeri bilimler ile sanat dallarıyla bağ-
larını pekiştirmek olduğunu belirtti.

 Endüstri 4.0’ın Türkiye açısından öneminden bahseden 
Erdem, bu dönemin kaçırıldığı takdirde Türkiye’nin çok sıkıntılar çe-
keceğinin vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Dünya endüstri 
4.0 ile artık nesnelerin interneti, insansız fabrikaların konuşulduğu 
bir döneme girdik. Şu an endüstri 4.0 başladı geç kalmamak gere-
kiyor. Başardığınız takdirde ilk 10 değil bellide ilk 5’e bile girebiliriz. 
Bugün dünyada son 5-10 yılda büyüyen yazılım şirketlerine veya 
ilk 500 şirketin dağılımına bakın. Yazılım veya endüstri 4.0 şirketleri 
internet ağlarını kullanma adına oluşacak projeler, diğer endüstri 
devrimleri gibi doğrudan iktisadi sermaye odaklı değil insan ser-
mayesine bağlı olacaktır.”

Geleceğin Bilim Alanlarını Şekillendirmek
 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise, 
şöyle konuştu:
 “Güncel tartışmalardan olan ve geleceğin bilim alanlarını 
şekillendirecek olan endüstri 4.0, akıllı şehir, farmakoloji,  temiz ve 
yenilenebilir enerji alanlarında yapılacak olan çalışmaları içeren II. 
Ulusal Bilim Kampı Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüzün direktif-
leriyle her yıl bir proje okulumuzun koordinatörlüğünde gerçekleş-
mektedir. Bu yıl bu koordinatörlük ilimizin proje okullarından olan 
Üsküdar’da eğitim hizmetini sürdüren Hüseyin Avni Sözen Anadolu 
Lisesi’ne verilmiştir. Öncelikle Sayın Bakanımıza teşrif ettikleri ve 
İstanbul’umuzu şereflendirdikleri için, Genel Müdürümüz şahsın-
da Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüze bu kampı İstanbul’umuza 
verdikleri için ve kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Şahin Karasar Ho-
camız şahsında ev sahipliği yaptıkları için Maltepe Üniversitesine 
teşekkür ediyor, II. Ulusal Bilim Kampının özellikle öğrencilerimiz 
için hayırlı neticeler doğurmasını diliyor, hepinizi saygıyla ve sevgi-
siyle selamlıyorum.”
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İlk Yardım Eğitim Kurslarının Açılışı Yapıldı

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ve ku-
rumlarda ilk yardım acil durum ekiplerinde görevlendirilen öğret-
menler için Avrupa yakasında Bakırköy ilçesinde 70. Yıl Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinde ve Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde 
Validebağ Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde “İlk Yardım Eğitim 
Merkezi” açıldı.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve ku-
rumların ilk yardım ekiplerinde yer alan toplam 9925 öğretmenin 
bu eğitimlere dâhil edilmesi planlanıyor. Eğitimlere katılan, teorik 
ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan kursiyer öğretmenlere ilk 
yardımcı sertifikası ile ilk yardımcı kimlik belgesi verilecek.  Böyle-
ce bu eğitime katılan her bir öğretmenler sadece okullarında değil, 
diğer zamanlarında da acil durumlarda insan hayatını kurtaracak 
ilk yardımı yapma becerisini kazanmış olacaklar.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Validebağ Mesleki Eğitim 
Merkezi bünyesindeki ilk yardım eğitim kurslarının açılışını yaptı. Açılışa Üsküdar 
Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürü Sinan Ay-
dın’nın yanı sıra ilk yardım eğitimi alacak öğretmenler de katıldı.
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İstanbul Boğazı Neşeyle Doldu

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, 
TURMEPA ve Üsküdar Belediyesi iş bir-
liğinde yürütülen “İstanbul’un Çocukları 
Denizle Buluşuyor” etkinliği kapsamında, 
on yılda 12 bini aşkın öğrencimiz denizi 
tanıdı.

 Denizlerle çevrili, içinden deniz geçen İstanbul’da 200 bi-
nin üzerinde çocuğun denizi hiç görmemiş olduğu tahmin ediliyor. 
Müdürlüğümüz ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA)  “Görmediğim 
şeyi bilemem, bilmediğim şeyi sevemem, sevmediğim şeyi de ko-
ruyamam” anlayışından hareketle, bu yıl da çoğu denizi görmemiş 
İstanbul çocuklarını denizle tanıştırarak onlara unutamayacakları 
bir 23 Nisan Bayramı yaşattı. 
 
 TURMEPA ve Üsküdar Belediyesi ile birlikte gerçekleş-
tirdiğimiz bu etkinlik ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan yaklaşık 
300 çocuk, Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi ile İstanbul 
Boğazı’nı tanıma ve deniz sevgisini tatma fırsatı buldu. En önemlisi 
çocuklarımız, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nı büyük bir coşku ve mutlulukla kutladı.

 Çekmeköy ve Üsküdar’da yaşayan ve bu ilçelerde okul-
lara giden ilkokul ve ortaokul öğrencilerini, her sene olduğu gibi 
bu yıl da İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü belirledi. Etkinlik ayrıca 
Erzurumlu çocuklara da ev sahipliği yaptı. 

 İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, 
Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu yaparak denizle daha yakın-
dan temas kurmanın, denizle iç içe olmanın keyfini çıkardı, şarkılar 
eşliğinde unutulmaz bir bayram yaşadı. Etkinlik çerçevesinde 70 
TURMEPA gönüllüsü, projenin bir parçası olarak çocuklara çevre-
lerine ve geleceklerine sahip çıkmanın önemini anlattı, atıkların 

denizlere ve çevreye verdiği zararları oyunlar eşliğinde aktardı, 
rehberlik etti. Düzenlenen eğitimlerde çocuklar, İstanbul Boğazı’nın 
tarihi ve önemi konusunda bilgilendirildi, abi ve ablalarıyla eğlenceli 
oyunlar oynayarak bilgilerini pekiştirdi. 

 23 Nisan İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor etkin-
liğine, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü İrfan 
Ballı, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Esat Kalay, TURMEPA Ge-
nel Müdür Yardımcısı Semiha Öztürk katılarak çocukların sevincine 
ortak oldu. 

 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; “Şu anda Tür-
kiye’de ve dünyada en güzel ve en özel bayramı siz kutluyorsunuz. 
Herkes karada ya da okul bahçesinde ya da bir kültür merkezinde 
ama sizler İstanbul Boğazı’nda suyun üzerinde bir gemide bayramı 
kutluyorsunuz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına her geçtiği-
miz yerde sahile el sallayacağız. Bu güzel etkinliğin düzenlenme-
sinde emeği geçen sevgili TURMEPA Derneği’ne ve tüm çalışma 
arkadaşlarımıza, Millî Eğitim Müdürlüğümüze ve değerli hemşeh-
rilerimize ve tabi ki siz sevgili yavrularımıza çok teşekkür ediyoruz. 
Hem çevremizi temiz tutacağız, hem denizimizi temiz tutacağız, 
hem de doyasıya bayramımızı kutlayacağız” diye konuştu. 

 TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Semiha Öztürk etkin-
likte; “Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. Karadaki 
ormanlarımız gibi su altında deniz çayırlarımız ve planktonlardan 
oluşan oksijen depolarımız bulunuyor. 10 yıldır düzenlediğimiz bu 
etkinlikle hem çocuklarımızın bayramını kutluyoruz hem de onla-
ra denizlerimizdeki bu mavi ormanlarımızın önemini anlatıyoruz. 
TURMEPA, bu yılki etkinlikle birlikte 12 bini aşkın çocuğu denizle 
buluşturmuş oldu; ama daha İstanbul’da on binlerce çocuk denizle 
tanışmayı bekliyor. Bunu söylemekten hep gurur duyduk; her et-
kinliğimizle birlikte çocuklarımız çevresine, denizlerine ve dolayı-
sıyla geleceğine sahip çıkmayı öğreniyor” dedi.

 İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden So-
rumlu Şube Müdürü İrfan Ballı; “Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Çocuklarımıza de-
nizlerimize ve doğamızı korumayı öğretmemiz çok önemli. Çünkü 
gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir dünya bırakmak için hem 
siz küçüklere hem de biz büyüklere büyük görev düşüyor. Bu etkin-
likle çocuklarımıza deniz ve çevre konusunda farkındalık yaratarak 
unutamayacakları bir anı bırakmış olduk” diye konuştu.
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Minik Eller Resim Sergisi

 Eyüpsultan Gümüşsuyu İlkokulu öğ-
rencilerinin Görsel Sanatlar dersinde yap-
mış olduğu çalışmaların yer aldığı İstanbul 
Millî Eğitim Müdürlüğü’ndeki serginin açılı-
şını İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Fa-
ruk Yelkenci yaptı.
 Sergi açılışına İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci’nin yanı sıra Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın Fizik öğ-
retmeni Mehmet Özdil, Eyüpsultan Gümüşsuyu İlkokulu Okul Müdürü 
Serkan Akgöl, 3-C sınıfı öğretmeni ve öğrencileri ile veliler katıldı.

 Açılışta konuşan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, sözlerine şöyle başladı:
 “Aramızda güzel bir misafirimiz Mehmet Özdil Hocamız 
var, Sayın Başbakanımızın Hocaları, kendisine teşekkür ediyor, hoş 
geldiniz diyoruz. Bu okulu bize o tanıttı, sizin gibi güzel çocukları ta-
nımamıza vesile oldu. Ayrıca yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı okul 
müdürümüz Serkan Akgöl’ü tebrik ediyoruz. Sınıf öğretmenimiz Meh-
tap Şimşek’i yine böyle güzel çocuklar yetiştirdiği için tebrik ediyoruz. 
Velilerimizi de aynı şekilde böyle güzel çocuklara sahip oldukları için ve 
bunun şükrünü de onları iyi yetiştirerek yaptıkları için onları da tebrik 
ediyoruz ve hepinize hoş geldiniz diyorum.”
 Öteden beri bir eğitimci olarak yöneticilik yaptığı yerlerde 
hayata geçirmeye çalıştığı bir husus olduğunu belirten Yelkenci, sözle-
rine şöyle devam etti:
 “Görsel Sanatlar dersi ile müzik ve beden eğitimi gibi hem 
çocuklarımızın yeteneklerini geliştiren hem de onların iyi hissetmesi-
ni sağlayan alanların en az sayısal dersler kadar, fen bilimleri kadar 
önemli olduğunu söyleyedurduk ve bu derslerin okullarımızda mut-
laka hakkının verilerek işlenmesini istedik. Bu anlamda bunu yapan 
öğrencilerimiz, yaşatan bir okul, okul idaremiz ve öğretmenlerimiz var. 
Ben tekrar okulumuzun tüm çalışanlarını tebrik ediyorum ama en bü-
yük tebriki de öğrencilerimiz hak ediyor. Bu güzel öğrenciler, o güzel 
eserleri verdiler. Bizim koridorlarımızı yaklaşık bir aydır süslediler ve 
bizim göğsümüzü kabarttılar.”

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nün koridorlarını sergi salo-
nu gibi  tasarlama fikrini hayata geçirdikten sonra ilk sergiyi Eyüpsul-
tan Gümüşsuyu İlkokulu öğrencilerinin açmış olduğunu vurgulayan 

Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Gümüşsuyu İlkokulunun açılışıyla, sizlerin eserlerinizin 
sergilenmesiyle çok güzel bir bereketin hayata geçeceğini düşünüyo-
rum. Yolu siz açtınız bundan sonrası da hem sergi salonumuz için hem 
de sizler için hayırlı olsun. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin.”

 Eyüpsultan Gümüşsuyu İlkokulu Müdürü Serkan Akgöl; 
“Öncelikle okulumuza gelip bizi ziyaret eden sonra yaptığımız çalış-
maları burada sergileme fırsatı veren Müdürümüz Sayın Ömer Faruk 
Yelkenci’ye şahsım ve okulum adına teşekkür ediyorum.” diyerek söz-
lerine başladı.

 Geçen yıl İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelken-
ci’nin ilçelerinde misafir olduğunu vurgulayan Akgöl, şöyle konuştu:
 “İstanbul Millî Eğitim Müdürümüzün konuşmalarını dinle-
miştik ve oradan şu sonucu çıkarmıştım: Sahada bir Müdürümüz var.  
Bu çok önemli, maalesef memleketimiz çok büyük bir memleket o 
yüzden her yerin şartları aynı değil. Müdürümüz sağ olsun her yere ta-
kip ettiğimiz kadarıyla ulaşmaya çalışıyor. Geldiler okulumuzu ziyaret 
ettiler, bizi onurlandırdılar. Üstüne böyle bir fırsat sağladılar. Çocukları-
mızı Matematikçi, Türkçeci, doktor, avukat yapmak istiyoruz. Ne yazık 
ki bireysel farklılıkları göz ardı ediyoruz. Hâlbuki çocuklarımız çok ba-
şarılı, birçok alanda çok yetenekliler. İl Millî Eğitim Müdürümüz çocuk-
larımızın yeteneklerinin açığa çıkmasını sağladı. Kendilerine teşekkür 
ediyorum.”

 “Minik Eller resim sergisine hoş geldiniz” diyerek sözlerine 
başlayan Eyüpsultan Gümüşsuyu İlkokulu öğrencisi Duru Selen Yön-
dem, şunları söyledi:
 “Bir yıl boyunca Görsel Sanatlar dersinde çizdik, boyadık, 
kestik, yapıştırdık. Bazen olmadı deyip tekrar denedik, bazen arka-
daşlarımızın yaptıkları çalışmalara hayran olduk. Diğer derslerimizde 
yeni bilgiler öğrenirken Görsel Sanatlar dersimizde de hayal gücümü-
zü kâğıtlarımızla buluşturduk. Sanatın en güzel dallarından biri olan 
resme küçük bir adım attık. Çalışmalarımızı sizlere sunacağımız için 
gururlu, mutlu ve çok heyecanlıyız. Bu imkânı bize tanıyan İstanbul 
Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci’ye, Okul Müdürümüz 
Serkan Akgöl’e, Öğretmenimiz Mehtap Şimşek’e ve katkısı olan tüm 
büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Umarız çalışmalarımızı beğenirsi-
niz. Minik ellerimizin yaptığı minik kusurları hoşgörüyle karşıladığınız 
için şimdiden teşekkür ederiz.”
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Move Up KA2 Stratejik Ortaklık 
Projesi

 Move Up –Yetişkin Eğitiminde Mavi 
Yakalıların Sosyal Becerilerinin Artırıl-
masını amaçlayan KA2 Stratejik ortaklık 
projesinin açılış toplantısı 26-28 Şubat ta-
rihlerinde İstanbul Valiliğinde yapıldı.

 Move Up – Boosting the Social Skills of Adults for Bet-
ter Employability and Success at Work adlı proje, Erasmus+ Ana 
Eylem 2 Yetişkin Eğitimi programı kapsamında yürütülmektedir. 
İstanbul Valiliğinin başvuran kurum olduğu projede; İstanbul Millî 
Eğitim Müdürlüğümüz, Portekiz’den ISQ, Avusturya’dan BEST, Yu-
nanistan’dan IED, İngiltere’den BTF projenin ortakları arasındadır. 
Proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir.

 Projeyle düşük becerili mavi yakalı yetişkinlerin sos-
yal beceri eksikliklerinin tespit edilmesi ve geliştirilmesi amaç-
lanmaktadır. Bu sayede düşük becerili mavi yakalı yetişkinlerin 
istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına ve sosyal becerilerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu amaçla 
projenin ilk ürünü olan ‘İhtiyaç Analizi Raporu’ hazırlanmaktadır. Bu 
ihtiyacı belirlemede öncelikle partner ülkelerde en yaygın 120 mavi 
yakalı meslek ve onların sahip olması gereken sosyal beceriler be-
lirlenmiştir. 

 Müdürlüğümüzün ortak olarak yer aldığı projenin açılış 
toplantısı 26-28 Şubat tarihlerinde İstanbul Valiliğinde yapıldı. İkinci 
ulusötesi toplantısı ise tüm ortakların katılımıyla 16-21 Mayıs ta-
rihleri arasında  Birleşik Krallık Birmingham kentinde gerçekleşti-
rildi.

Öğretmen Eğitimleri 2018 
Yılında da Devam Etti
Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 2018 yılın-
da öğretmen niteliğini artırmak ve özel eğitim 
alanında işlevsel hareket etmek amacıyla çeşit-
li konularda seminerler ve hizmet içi eğitimler 
planladı.

Uygulamalı Temel İlk Yardım Eğitimi Kursu 
 Özel eğitim okullarında eğitim gören öğrencilerin ilk yardım 
gerektiren durumlarında öğretmenlerinin doğru ve etkili bir şekilde 
öğrencilere yardım edebilmeleri için uygulamalı ilk yardım kursu 
almaları planlandı. İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi İlk Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü arasında 
yapılan iş birliği kapsamında İstanbul’da Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
tüm özel eğitim okullarında görev yapan idareci ve özel eğitim öğ-
retmenlere uygulamalı temel ilk yardım eğitimi kursu verildi. Kurslar 
iki gün olarak planlandı. İstanbul genelinde toplam 1500 idareci ve 
öğretmen uygulamalı ilk yardım kursu katılım belgelerini aldılar.

Özel Eğitim Farkındalık Eğitim Seminerleri
 İstanbul’da Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul 
ve liselerde görev yapan ve sınıfında dil ve konuşma güçlüğü, otizm 
spektrum bozukluğu, özel yetenekli birey, özel öğrenme güçlüğü ta-
nılı öğrencisi bulunan sınıf ve branş öğretmenlerinin “dil ve konuşma 
güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, özel yetenekli birey, özel öğren-
me güçlüğü” alanındaki farkındalık düzeylerinin arttırılması ve kay-
naştırma eğitiminin desteklenmesini amaçlayan seminerler verildi. 
İstanbul genelinde 283 kurs açıldı ve 7245 öğretmen kursa katılım 
belgesi aldı.

Geçici Koruma Statüsündeki Öğrencilere Yönelik Özel 
Eğitim Hizmetleri Ve Rehberlik Hizmetleri Kursu 
 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda çalışan 
ve sınıfında geçici koruma statüsünde öğrencisi bulunan sınıf öğret-
menleri, branş öğretmenleri, özel eğitim ve rehberlik öğretmenleri 
için kurs verildi. İstanbul genelinde 25 hizmet içi kurs açıldı. 595 öğ-
retmen hizmet içi kursa katılım sağladı.

Özel Eğitim Uygulamaları Kursu 
 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim okullarında, özel 
eğitim sınıflarında hastane sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kap-
samındaki öğretmen ihtiyacı norm fazlası veya ücretli öğretmenlerin 
görevlendirilmesi ile yapılmaktadır. Görevlendirilen norm fazlası öğ-
retmenler veya ücretli öğretmenlerin özel eğitim alanındaki farkında-
lıklarını, bilgi,  beceri ve yeterliliklerini artırmak eğitim ve öğretim yılı 
boyunca karşılaştıkları sorunlarda ihtiyaç duydukları desteği sağla-
mak amacıyla hizmet içi kapsamında “Özel Eğitim Uygulamaları Kur-
su’’ düzenlendi. İstanbul genelinde geçen eğitim ve öğretim yılında 
186 kurs açıldı, 7529 kursiyer sertifika aldı. 2018 yılında ise kadrolu 
öğretmenler için 30 kurs açıldı. 1742 öğretmen ve ücretli öğretmenler 
için 28 kurs açıldı ve 1174 öğretmen kurs belgesi almaya hak kazandı.
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Özel Eğitim Projeleri

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bö-
lümü 2017-2018 Eğitim Öğretim yılın-
daki “Tut Elimden Birlikte Başaralım”, 
“Tablet Uygulamaları”, “Müzikle Öğre-
niyorum”, “Hayata Merhaba” gibi pro-
jeleri ile dikkat çekti.

Tut Elimden Birlikte Başaralım Projesi 
 Bu proje özel eğitim öğrencilerinin öğrenmelerini ko-
laylaştıracak şekilde oluşturulan bir materyal setidir. 30 kutu 16 
modülden oluşmaktadır. İstanbul’da, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
özel eğitim okullarında görev yapan alanında uzman özel eğitim 
öğretmenlerinden oluşan bir komisyon kuruldu. Materyal projemi-
zin materyal setleri ile diğer hazırlanan materyal setleri arasında 
önemli farklar var. İlk olarak projemizin içerisinde materyal setleri-
nin kullanımının işlevsel ve anlaşılırlığı kolay olması ve de alan dışı 
ücretli öğretmenlere yol gösterici olması açısından hazırlanmış bir 
kılavuz kitap bulunmaktadır. Kılavuz kitapta hem materyal setlerine 
yönelik analizler, hem de öğretim ve etkinlik önerileri yer almakta-
dır. 

Tablet Uygulamaları 
 Bu proje özel eğitim alanında android ve windows tabanlı 
mobil teknolojiler ile daha görsel, daha işitsel ve daha örneklendi-
rilebilen öğretim tekniklerinden oluşmaktadır.  Özel eğitim alanında 
eğitim teknolojilerini kullanarak teknolojik işlem ve kaynakların 
öğretime yardımcı olmasını, performans geliştirmek için tasarlan-
masını, en hızlı en ekonomik biçimde revize edilmesini sağlayarak 
sürdürebilirliğini maksimuma çıkarıp özel eğitimde uygulanması 
sağlanmıştır.

Video Model Olma 
 Bu proje ile özel eğitim alanında, Millî Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı resmi okullarda eğitim hizmeti veren öğretmenler, ücretli özel 
eğitim öğretmenlerinin eğitimi, velilerin bilgilendirilmesi hedeflendi. 
Özel eğitimde eğitim veren kadrolu ve ücretli öğretmenler, normal 
gelişim gösteren öğrencilerin okullarındaki öğretmenler, veliler ve 
öğrenciler özel gereksinimli öğrenciyle karşılaşan eğitimcinin, bu 
öğrencilere karşı eğitim verirken özel eğitimde kullanılan yöntem 
ve teknikleri model alarak dersi etkin bir şekilde işler hale getir-
mesi sağlandı. Okuldan eve gelen çocuğuna velinin EBA’yı açarak 
dersi evde tekrarının sağlanmasını destekledi. Bu proje video model 
olma yöntemini de kapsadığı için,  öğretmenlere farklı becerilerin 
de öğretimi yaparken bir yol gösterici niteliğinde bir ışık olması he-
deflendi.
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Müzikle Öğreniyorum
 Müzikle Öğreniyorum Projesi, özel eğitim öğrencilerinin 
farklı alandaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrenmelerini kolay-
laştıracak ve öğrenmeyi zevkli hale getirecek beceri, becerilerin 
analizlerine paralellik gösterecek şekilde oluşturulan şarkılar, şar-
kılara bağlı olarak oluşturulan hikâyeler, 5N1K soruları, sıralama 
kartları, boyama kitabı, görsel okuma setlerinden oluşacak şekilde 
hedeflendi.

 Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı  özel eğitim okullarında 
görev yapan alanında uzman özel eğitim öğretmenleri ve müzik 
öğretmenlerinden oluşan bir komisyon kuruldu. Özel eğitim öğ-
rencilerinin eğitim ortamlarında uyum davranışını desteklemek için 
müzikle eğitimin etkileri konusunda araştırma yapılarak, müziğin 
eğitim ortamında yardımcı araç olarak kullanılmasının amaçlandı. 
Bununla birlikte özel eğitim öğrencilerine disiplinlerarası gelişimin 
desteklenmesini sağlamak için toplumsal uyum becerileri dersin-
den 20 beceri seçildi ve bu 20 becerinin analizlerine paralellik gös-
terecek şekilde şarkılar yazıldı. ‘Diş Fırçalama’ becerisi için yazılan 
şarkı sözleri bestelenerek kayıt haline getirildi. Oluşturulan kayıt ile 
bir pilot uygulama yapıldı. Öğretmen öğrenci ile bu beceriyi çalışır-
ken öğrencinin eğlendiği, eğlenirken öğrenmenin daha kısa sürede 
gerçekleştiği ve öğrencinin derse daha etkin şekilde katılarak dik-
katini derse verdiği sürenin arttığı gözlemlendi.

Projeye Nasıl Devam Edecek?
 Müzikle Öğreniyorum Projesi’nde yazılan şarkı sözleri 
yeni dönemde bestelenerek kayıt haline getirilmesi kararı alındı. 
Çocuğun derste işlediği beceriyi müzik dersinde de uygulamalı ola-
rak işlemesi hedeflendi. Bu 20 beceriye ilişkin hikâyeler yazılması 

hedeflenerek, hikâyelere bağlı olarak 5N1K soruları oluşturulması 
planlandı. Beceri analizlerine uygun şekilde sıralama kartları, boya-
ma kitabı oluşturulması planlandı. Oluşturulan hikâyelerle görsel 
okuma çalışmaları da eklenilmesi gerektiği düşünüldü. Bu oluştu-
rulan şarkılarla özel eğitimde yardımcı müzik kitabı oluşturulması-
nın daha sonrasında ise animasyon şeklinde çizgi film oluşumunun 
sağlanarak beceri öğretiminde etkililiğin artırılması hedeflenmek-
tedir. 

Broşür Projesi
 Özel eğitim ve rehberlik alanlarında öğrenci, öğretmen ve 
velilere yönelik 3 kategoride bilgilendirme ve farkındalık artırmak 
için özel eğitim ve rehberlik alanında birbirinden farklı konuda 67 
adet broşür hazırlandı. Hazırlanan bu broşürler ilçelerimizde bulu-
nan Rehberlik Araştırma Merkezlerine dağıtımı sağlandı.  

Hayata Merhaba Projesi
 Hayata Merhaba Projesi, engelli oldukları için üretime 
katkı sağlayamayacakları düşünülen bireylerin eğitim ve rehabili-
tasyonla güçlendirilen kabiliyet ve enerjilerinin üretime dönüştürül-
mesi projesidir. Bu proje, çalıştığı iş ortamında zevkle çalışan, aynı 
zamanda hayat boyu öğrenen “her engellinin yapabileceği en az bir 
iş vardır” temel ilkesinden yola çıkan Toyota sistemini uygulayarak 
iş ortamında ve yaşamında mutlu, kendini gerçekleştiren ülkemizin 
kalkınmasına destek olacak engelli bireylerimizin istihdamını sağ-
layacak korumalı işyerleri oluşturulması projesidir.
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Özel Eğitim Öğrencileri Sanatla Buluştu

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve 
İstanbul Modern Sanat Müzesi arasında 
imzalanan ve bu kapsamda Özel Eğitim 
Proje Uygulama Protokolü’yle görme, işit-
me ve zihinsel engelli öğrencilerin müzede 
sanat eğitim programlarına katılımı sağ-
landı.

 İstanbul’un tüm ilçelerindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı özel eğitim okullarındaki öğrencilerin müze ortamında sa-
natla buluşmasını amaçlayan proje protokolü İstanbul Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve İstanbul Modern arasında imzalandı. 7-16 yaş arası 
görme, işitme ve zihinsel engelli öğrencilerin İstanbul Modern’de 
sanat eğitim programlarına katılmasını hedefleyen projeyle bin ço-
cuk ve genç sanatla buluştu.

 2018 yılında yaklaşık 1000 engelli öğrenci, İstanbul Mo-
dern Sanat Müzesi’nde sergilenen sanat çalışmalarını görerek, do-
kunarak ve hissederek bu çalışmaları yapan sanatçıların yaşamları 
hakkında bilgi edindiler. Öğrenciler, renk, doku, çizgi gibi temel sa-
nat öğelerini tanıyarak ve bu öğeleri sözel ve görsel iletişimlerinde 
kullanabilecek. Sanat çalışmaları gerçekleştirerek psikomotor be-
cerilerini de artıracak olan öğrenciler, okulda öğrendikleri kavram-
ları sanat uygulamalarıyla somutlaştırarak pekiştirebilecek. 

Müze Ortamında Sanatla Buluşmak
 Protokolün hayata geçmesinin önemine değinen İstan-
bul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci; “Sanatın merkezi 

olan İstanbul’da özellikle özel eğitim alan engelli öğrencilerimizin 
modern sanat müzesindeki sanat eğitim programlarına katılmaları 
onların kişisel gelişimine ve çevrelerine büyük katkı sağlayacaktır. 
Özel eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerimizin İstanbul Modern’in 
onlara özel olarak geliştirdiği sanat programlarına katılımları ama-
cıyla imzaladığımız protokolün önemli olduğunu düşünüyorum. 
Özel eğitim alan öğrencilerimizin okul dışına çıkarak bir müze or-
tamında sanatı yaşayıp deneyimlemelerini sağlayan bu değerli ça-
lışmanın örnek bir çalışma olduğunu özellikle vurgulamak isterim” 
dedi.

İstanbul Modern’in Sosyal Projeleri 
 Dokunduğum Renk: 7-18 yaş arası görme engelli ço-
cuklara yönelik düzenlenen Dokunduğum Renk Projesi etkinlikleri;  
uzman eşliğinde sergi gezisi, özel tasarlanan eğitim araçlarının 
kullanılarak sanat yapıtlarının incelenme çalışması, resim atölyesi, 
heykel atölyesi, müzik atölyesi, drama atölyesi, hareket atölyesi ve 
film gösterimlerini kapsıyor. 

 Buluşma: 12-18 yaş arası zihinsel engelli çocuklara yö-
nelik düzenlenen proje etkinlikleri; uzman eşliğinde sergi gezileri, 
portre kavramına görsel odaklanan resim atölyesini, görsel ve işit-
sel eşleşmelerle yürütülen motif atölyesini ve kolaj tekniğini ele 
alan Karton Kent Atölyesi’ni kapsıyor. 

 Sanatın Sözleri: 4-15 yaş arası işitme engelli çocuklara 
yönelik düzenlenen Sanatın Sözleri Proje etkinlikleri; uzman eşli-
ğinde sergi gezileri, masal tasarım, duvar resmi çalışmaları gibi 
atölye uygulamalarını içeriyor. Proje ayrıca 16 yaş ve üzeri arası 
işitme engelli 15 genç ile oluşturulan orkestra çalışmalarını da 
kapsıyor. 
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Sarıyer İlçesi Okullarına Ziyaret

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Şehit Uğur Taşçı İlkokulu ve Ortaokulu ile Şehit Fatih Satır 
Anadolu Lisesini ziyaret etti.

 Ziyaretlerde İstanbul Valisi Vasip Şahin’e İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman 
Bilgin ve Sarıyer İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Melek Yaşar eşlik etti.
 
 Okulları gezerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Şahin ve İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci öğrencilerle ve öğretmen-
lerle bir araya geldi.
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Sudanlı Eğitimcilerden İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret

 Eğitim-Bir-Sen ile Sudan Öğret-
menleri Meslek Birliği’nin Türkiye’de or-
taklaşa düzenlediği İdari Liderlik Eğitim 
Programı münasebetiyle ilimizde bulunan 
Sudan İl Müdürleri ve Meslek Birliği Yö-
neticilerinden oluşan heyet İstanbul Millî 
Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

 Ziyarette, Sudan İl Müdürleri ve Meslek Birliği Yöneticile-
rinden oluşan heyete İstanbul’u tanıtan video gösteriminden sonra 
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün projeleri ve çalışmaları hak-
kında bilgi verildi.

 Eğitim-Bir-Sen’in çok önemsedikleri bir sivil toplum ku-
ruluşu olduğunu belirten İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:

 “Daha önce yapmış oldukları İslâm ülkelerindeki sendi-
kaları bir araya getirme organizasyonlarının bir sonucu olarak bu 
faaliyeti şimdi Türkiye’de sizleri misafir ederek gerçekleştiriyorlar. 
Bu anlamda da İslâm ülkelerinin sendikalarının ve sivil toplum ku-
ruluşlarının işbirliği yapması bir araya gelmesi ve tecrübe paylaşı-
mının çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

 Bu çalışmanın her iki ülkenin eğitim alanında çalışan 
insanlarını bir araya getirdiğini ve eğitim teşkilatları açısından da 
tecrübe alışverişi yapılmış olduğunu vurgulayan Yelkenci, sözlerini 
şöyle tamamladı:

 “Ümmet çerçevesinde düşündüğümüzde Müslüman 
kardeşlerimizin yaşadığı bütün ülkeler bizim için çok önemli. Afri-
ka ayrıca önemli… Afrika içinde Sudan güncel durumu itibariyle de 
geçmişi itibariyle de bizim için çok önemli bir dost. İnanıyorum ki 
bütün dünyanın Afrika’ya çok büyük borcu var. Biz kardeşlik huku-
ku içinde karşılıklı alışverişle beraber bu çalışmaları daha büyüte-
rek devam ettirme cehdi ve gayreti içinde olduğumuzu belirtmek 
isterim. Bu düşüncelerle siz meslektaşlarıma tekrar hoş geldiniz 
diyorum ve yapabileceğimiz herhangi bir hizmet olursa Sudan için 
de bunu ortaya koymaya çekinmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. 
Biz de Sudan’dan öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyor, si-
zin de zengin bir gönülle burada olduğunuzu biliyoruz. Tekrar hoş 
geldiniz sefa getirdiniz.”

 Sudan’daki eğitim sistemini anlatarak sözlerine başlayan 
Sudan Öğretmenleri Mesleki Genel Birliği Başkan Yardımcısı Taha 
Fadellah Halefa, şöyle konuştu:
 “Türkiye’nin Afrika’daki çalışmaları için Sudan Afrika’nın 
kapısıdır. Türkiye’nin Afrika’daki çalışmalarını destekliyoruz. Eğitim 
alanında Türkiye ve Sudan’ın arasındaki idari ilişkilerin de gelişme-
sini isteriz. Bu ilişkileri en fazla geliştiren iki ülke arasındaki ortak 
eğitim çalışmalarıdır. Çok teşekkür ediyoruz.”

Sarıyer İlçesi Okullarına Ziyaret
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Sultan II. Abdülhamid Hân’ın Dersaadeti

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür A.Ş. tarafından Sultan II. Abdülha-
mid Hân’ın vefatının 100. sene-i devriye-
si anma etkinlikleri kapsamında “Sultan 
Abdülhamid Hân’ın Dersaati” konulu bir 
panel düzenlendi. 

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Prof. 
Dr. Nil Sarı, Prof. Dr. Cezmi Erarslan, TAÇ Vakfı Başkanı Dr. Sinan 
Genim’in katıldığı panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Vahdettin 
Engin üstlendi. İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, 
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin bugünkü eğitim teşkilatını, 
düzenini ve sistemini ortaya koyacak bir hazırlık yaptığını belir-
terek, ‘‘II. Abdülhamid Hân’ın bu nizamnamedeki şartları hayata 
geçirmesiyle kurulmuş olan eğitim teşkilatı bugün kullandığımız 
eğitim teşkilatının temelidir.’’ dedi.

 Yelkenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ta-
rafından Sultan II. Abdülhamid Hân’ın vefatının 100. yılı dolayısıyla 
düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Sultan 
II. Abdülhamid Hân’ın Dersaadeti” panelinin  ‘‘Sultan II. Abdülhamid 
Hân’ın Dersaadeti’nde İmar, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Politikalar’’ 
başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, Sultan II. Abdülhamid’in 
eğitim politikalarını anlattı.

II. Abdülhamid ve Türk Modernleşmesi
 II. Abdülhamid Hân’ın anlaşılması için o dönemin şart-
larının bilinmesi gerektiğini belirten Yelkenci; “II. Abdülhamid dö-

nemi Türk modernleşmesinin meyvelerini vermeye başladığı bir 
dönemdir. Türk modernleşmesinin askeri ihtiyaçlardan doğduğunu 
tespit edecek olursak, bu ihtiyaçların öncelikle mühendislik ve tıp 
eğitiminde askeriyenin, ordunun ihtiyaçları noktasında belirmesi 
bugünü de eğitim alanında büyük bir yansımayı beraberinde getir-
di.’’ diye konuştu.

 Sultan Abdülhamid dönemi öncesi modernleşme ha-
reketleri ve eğitim konusuna değinen Yelkenci, bu sürecin askeri 
alanda Mühendishane-i Bahri Hümayun ve Berri Hümayun ile Gül-
hane Askeri Tıp Akademisinin kurulmasıyla başladığını ve devam 
ettiğini aktardı.

 1869’da ilan edilen Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin 
yapmaya çalıştığı yeniliklerin ve düzenlemelerin Abdülhamid Hân 
dönemine nasip olduğunu belirten Yelkenci, şunları söyledi:
‘‘Sultanı anlamak noktasında bizim o zihinsel bariyer diye bahsetti-
ğimiz hususun birçok noktada karşımıza çıktığını, aslında modern 
insanın bir hastalığı olan geçmişini reddetmesi nedeniyle, bugü-
nün Abdülhamid Hân dönemine ne kadar benzediğini düşünecek 
olursak, zihinsel bariyerden kaynaklanan vakit kaybını yaşamamış 
olsaydık bugün yine aynı sorunlarla uğraşmıyor olacaktık. Dolayı-
sıyla II. Abdülhamid Hân döneminin eğitim alanında da bu şekilde 
düşünmek ve anlamak gerekiyor.’’

II. Abdülhamid Hân’ın Kurduğu Eğitim Teşkilatı 
 Yelkenci, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin ilköğreti-
mi zorunlu hale getirdiğini ve Darülfünun’un kurulmasını öngördü-
ğünü belirterek, şöyle devam etti:
 ‘‘Darülmuallim’in yani öğretmen yetiştiren okulların 
kurulmasını öngörüyor. Nizamname bugünkü eğitim teşkilatını, 
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düzenini ve sistemini ortaya koyacak bir hazırlık yapıyor. II. Abdül-
hamid Hân’ın bu nizamnamedeki şartları hayata geçirmesiyle ku-
rulmuş olan eğitim teşkilatı bugün kullandığımız eğitim teşkilatının 
temelidir. Bu noktada eğitim iptidailer, rüştiyeler, idadiler ve sulta-
niler şeklinde yapılandırılıyor yani ilkokul, ortaokul, lise noktasında 
idadi ve sultanileri görüyoruz. Sultanileri bugün eğitim sistemimiz-
de bulunan proje okulları gibi adlandırabiliriz.’’

 Sultan Abdülhamid’in tahta çıktığı ilk yıl ilan edilen Ka-
nun-i Esasi’yle ilköğretim ve temel eğitimin zorunlu hale getiril-
diğinin altını çizen Yelkenci, 1879’da kurulan İstatistik Kalemi’yle 
eğitimle ilgili sayısal verilerin toplandığını ve eğitim politikalarının 
bu sayısal verilere dayanılarak geliştirildiğini söyledi.

 Yelkenci, büyük öğretmen okulunun II. Abdülhamid Hân 
zamanında kurulduğunu vurgulayarak; ‘‘Darülmuallimat yani kız 
öğretmen okulu da bu dönemde kuruluyor. Sultan Abdülhamid, 
kızların eğitimine ne kadar büyük önem verdiğini burada görüyo-
ruz. Sadece İstanbul’da değil taşrada da Darülmuallimler kurulu-
yor.’’ ifadelerini kullandı.

II. Abdülhamid Hân’ın  Cumhuriyet Dönemine Etkileri
 Tanzimat’la yoğunlaşan eğitimde, kolay ve etkili yeni usul 
arayışları başladığını anlatan Yelkenci, Usulü Cedid yani eğitimde 
yeni yöntemler meselesinin çok basit direnişlerle karşılaştığını ve 
Abdülhamid Hân’ın bu konuda baskıcı değil tedrici bir yaklaşım 
sergilediğini vurguladı.

 Osmanlı Devleti’nin geleneksel okullarla modern okul-
lar arasındaki çatışmayı çözemediğini belirten Yelkenci, sözlerini; 
‘‘Bu noktada medreseyi ve geleneksel okulları reform edemediği 
için devlet, mektepleri açmaya karar veriyor. Çünkü vakıflara ait 
geleneksel okullarda vakıf senetlerine dokunulamıyor. Bu da Türk 
eğitim sitemindeki ikili yapının oluşmasına ve bu ikili okul siste-
minden mezun olanların birbirine muhalif olmasına sebep veriyor. 
II. Abdülhamid Hân, modern eğitim sisteminin temelini atarak mo-
dern okulların kurulmasını ihya etmiş oldu. Cumhuriyeti ve cum-
huriyetin eğitim sistemini kuranlar, II. Abdülhamid Hân’ın açtığı 
okullarda yetişti.” diyerek tamamladı.

II. Abdülhamid Hân Anlaşılamadı
 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan da II. Abdülhamid Hân’ın Os-
manlı Devleti’nin son dönemindeki en iyi siyasetçisi, en yalnız ve 
anlaşılamamış adamı olduğunu ifade etti.
 
 Abdülhamid Hân’ın Osmanlı’yı yaşatma çabasının 33 yıl 
sürdüğünü aktaran Eraslan, şöyle konuştu:
 ‘‘İstanbul’da sosyal alanda yaptıklarını izah etme nokta-
sında, ortaya koyduğu politika II. Abdülhamid Hân’ın hem ülkenin 

sosyal yapısının öncekilere nispetle çok daha müsait hale geldiği 
hem de dünya şartlarının değişmeleri bu tarafa doğru yönlendirdiği 
bir mahiyet arz ediyor. Dünyanın geneline baktığınızda Türk İslâm 
ülkeleri ve Müslüman memleketler arasında artık bağımsız bir si-
yasi yapı yok. Bu çerçevede II. Abdülhamid Hân’ın İslâm birliği siya-
setini hayata geçirmesi ve gerek içeride gerek Osmanlı’nın dünya 
Müslümanları ile olan ilişkilerinde din kardeşliği ile dini hassasiyeti 
ve Osmanlı’nın hilafet makamının sahibi olduğunu, dolayısıyla da 
İslâm âleminin hamisi olduğu düşüncesini hayata geçirmek söz 
konusu olmuştur. Bu politikayla aradan geçen 100 yıla rağmen bu 
coğrafyada bu toplumsal yapı nedeniyle de yine aynı politikalar aynı 
eksenden beslenen politikaların iş yapabildiğini görmek Sultan Ab-
dülhamid’in bu noktadaki fikri isabetlerini bize gösteriyor.”

Abdülhamid Hân’ın Sağlık Politikaları
 İstanbul Ünversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hatice Nil Sarı ise Sultan II. Abdülhamid Hân’ın Os-
manlı tarihinde ilk defa tıbbiye mezunlarının ihtisasını yapabileceği 
eğitim hastanesinin bağımsız olarak yapılmasını sağladığını belirt-
ti. Abdülhamid Hân’ın sağlık politikaları hakkında bilgi veren Sarı, 
şunları kaydetti:
 ‘‘Abdülhamid Hân eğitime çok önem verdi. Yeni bilgilerin 
toplanıp, memlekete getirilmesi en büyük arzusuydu. Hem yurt 
dışından önemli bilim adamları getiriyor hem de buradan bilim in-
sanlarını dışarıya yolluyordu. Eskiden Avrupa’da bir buluş yapıldığı 
zaman bize bir nesil sonra gelirdi. Fakat Abdülhamid Hân dönemin-
de aylar içinde geldi. Kuduz aşısı öğrenilerek, Osmanlı’da yapıldı. 
Milletine çok düşkündü. Dünyanın en eski çocuk hastanelerinden 
biri olan Hamidiye Etfal Hastanesini kurdu. Burada da aşı üretili-
yordu. Kadınlar için doğumhaneler açtı.’’

 Türkiye Anıt Çevre Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ) Baş-
kanı Dr. Sinan Genim de II. Abdülhamid Hân’ın imar politikaları ile 
ilgili görsel bir sunum yaptı.

Sultan II. Abdülhamid Hân’ın Dersaadeti
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Şehit Mehmet Güder İmam Hatip Lisesi Millet Kütüphanesi’nin Açılışı
 15 Temmuz Şehitler Platformu tara-
fından Şehit Mehmet Güder İmam Hatip 
Lisesi’ne yaptırılan Millet Kütüphanesi’nin 
açılışı Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 
tarafından yapıldı.

 Açılış törenine, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanı 
sıra İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 15 Temmuz Ga-
ziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve Şehit Mehmet Güder’in oğlu 
İbrahim Güder katıldı.

 Kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Yılmaz, kütüpha-
neyi gezdi. Yılmaz, açılışın ardından burada yaptığı konuşmada, 15 
Temmuz’u anlamanın ve anlatmanın şehitlere ve gazilere olan bir 
borç olduğunu belirterek; “Eğer bunu ihmal edersek şehitlere ve 
gazilere karşı olan sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmemiş 
oluruz.” dedi.

 15 Temmuz’un uluslararası güçlerin piyonu bir yapının 
darbe girişimine karşı milletin kendi iradesine, hakkına, hukukuna, 
seçtikleri aracıyla yönetilme hakkına sahip çıktığı muhteşem ve eş-
siz bir gün olduğunu dile getiren Yılmaz; “15 Temmuz bu milletin 
Çanakkale’de olduğu gibi yedi düveli arkasına almış bir güce kar-
şı canı, kanı pahasına bedenini siper ederek ‘dur’ dediği destansı 
mücadelenin adıdır. 15 Temmuz, Kut’ül Amare Zaferi’ni ve Medine 
Müdafaasının günümüzdeki devamıdır. 15 Temmuz Türk demokrasi 
tarihinde milletin eliyle yazılan bir destandır.” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz direnişinin Türk demokrasi tarihinde bir ilk olduğunu 
vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: “15 Temmuz, bir darbe oldu-
ğunda bu milletin evinden bile çıkamayacağını zannedenlerin bu 

milleti tanımadığını gösterildiği gündür. 15 Temmuz Allah’ın kulları-
nı Allah adına, Allah düşmanları hesabına aldatmanın son bulduğu 
gündür. Bu coğrafyada haşhaşilerin geçmişte olduğu gibi bugün de 
dosta düşmana gösterildiği gündür. 15 Temmuz milletin tankını, 
topunu, silahını gasp edenlere karşı milletin her bir ferdinin mem-
leket kadar yüreğiyle silahsız da karşı koyabileceğinin gösterildiği 
gündür. 15 Temmuz İstiklal Harbi’nde olduğu gibi bu milletin millî 
mücadele ruhundan hiçbir şey kaybetmediğinin gösterildiği gün-
dür. 15 Temmuz yedi düvelin çağdaş versiyonlarına ve onun azap 
kabul etmez uşaklarına karşı verilen istiklal ve istikbal mücadele-
sinin günüdür. 15 Temmuz 21. yüzyılda bu milletin hiçbir hain güce 
asla boyun eğmeyeceğinin ve son kale Türkiye’nin tahkim edildiği 
gündür. 15 Temmuz yeni Türkiye’nin temellerinin atıldığı gündür. 15 
Temmuz yeniden büyük Türkiye’nin tescillendiği gündür. 15 Tem-
muz hak yolda Allah’ın kalplerine cesaret verdiği, korkuyu unut-
turduğu bir halkın tankın namlusunda cenneti gördüğü gündür. 15 
Temmuz Türkiye’nin masum, mazlum ve mağdur milletlere umut 
olmasını kabullenemeyen güçlere bunun taşeron kullanarak da en-
gellenemeyeceğinin gösterildiği gündür. 15 Temmuz bundan sonra 
darbe yapmayı düşünenlere bu milletin bir daha izin vermeyece-
ğinin, milletin töresinin bozulamayacağının gösterildiği gündür. 15 
Temmuz’u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz 
gazilerimizden ve şehitlerimizden Allah razı olsun.” 15 Temmuz 
şehitlerinin isimlerini okullarda yaşattıklarına dikkati çeken Yılmaz, 
derslerde de ilkokuldan liseye kadar 15 Temmuz Darbe Girişimini 
müfredata aldıklarını hatırlattı.

Değerler Eğitiminin Önemi
 Bazılarının “Değerler eğitimi ne oluyor?” diye sorduklarını 
aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: “Bilin ki değerler eğitiminde de bir 
aksama yoktur. Değerler eğitimi de hakkıyla evlatlarımıza veriliyor. 
Eğer değerler eğitiminin verilmediğini düşünen varsa 15 Temmuz 
gecesine baksın. 7’den 77’ye herkes uçaklar, helikopterler, tanklar 
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ve silahların karşısına biraz sonra canlarını da verebileceğini bilerek, 
birçoğu da abdest alarak sokağa çıktı. Birçoğu ‘dönemem’ diye çıktı. 
Bir insanın en değerli varlığı canıdır. Canını dahi bu ülkenin değerleri, 
bağımsız yaşaması ve işgale uğramaması için bir terör örgütünün 
başkasının piyonları olaraktan irademizin üzerine söz söylememesi 
için sokağa çıktılar ve 251 şehidimiz, 2 binin üzerinde de gazimiz 
oldu. Bu milletin evladına değerler eğitiminin verildiğini göstermek 
için bundan başka delile gerek var mı? En çok şehit cenazesine ka-
tılmış bir kardeşinizim. Kırklareli Kofçaz ilçesinin nüfusu 500 ama 
bir şehit cenazesi kaldırdık 5 bin kişiyle. Bir şehit cenazesini Sivas 
merkezde 50 bin kişiyle kaldırıyoruz. Şehit babasına ‘Sen bunları ta-
nır mısın’ diyorum. Hiçbirisini de tanımaz. Yağmur yağar, karda, ça-
murda bütün öğrenciler de gelir. Çünkü biliyorlar ki bu şehit ben bu 
ülkeden özgür, bağımsız yaşayayım diye en büyük fedakârlığı yapı-
yor. İnsanların onun yapmış olduğu bu fedakârlık karşısında bir te-
şekkür ifadesini göstermesi lazım. Katılanlar bizim gençlerimiz, ço-
cuklarımız, lisedeki ortaokuldaki öğrencilerimiz, bundan daha güzel 
değerler eğitimi olabilir mi? Yine bir öğrenci okulun kapısına geliyor, 
hava da yağmurlu. Yağmurun altında İstiklal Marşı’nın duyduktan 
sonra çakılı kalıyor, bir adım dahi ileri atmıyor. Müdür, ‘Evladım niye 
içeri girmedin’ diyor. ‘Yağmur yağarken gitseydim ben şehitlere, 
bayrağa, İstiklal Marşı’na karşı saygısızlık yapmış addederdim ken-
dimi’ diyor. Bundan daha büyük değerler eğitimi olur mu?” Eğitimde 
çok büyük bir mesafe aldıklarını ve bunda öğretmenlerin büyük bir 
payı olduğuna işaret eden Yılmaz, Türkiye’de ulaşımdan sağlığa her 
alanda kat kat hizmet yapıldığını fakat o yapılan hizmetlerden çok 
daha fazlasının eğitimde yapıldığını vurguladı.

Eğitimin Kalitesi 
 Türkiye’nin daha önce ilkokuldaki derslik ihtiyacını gider-
mek için kaynağı olmadığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: “Ağrı, 
Bitlis, Hakkari’de derslik başına düşen öğrenci sayısı 90 kişiden 
22’ye indi. Türkiye genelinde bu sayıyı 36’dan 24’e düşürdük ama 
İstanbul’un özel konumunda dolayı bu sayı 30’lar civarında. Dolayı-
sıyla çok büyük bir mesafe kat ettik. İkili eğitim çok daha fazlaydı, 
onu bayağı azalttık. 58 bin derslik ihtiyacımız var ki, ikili eğitimi orta-
dan kaldıralım. Daha kaliteli bir eğitimi evlatlarımıza vermek için. 47 
bin dersliğimizin de şu anda inşa halinde olduğunu belirteyim. Ara-
da az bir fark kaldı. En çok zorlanacağımız yerlerden biri İstanbul. 
Türkiye’nin diğer geri kalan yerlerini çözebiliriz diye düşünüyorum. 
İstanbul’da bazen arsa bulabilmek mümkün olmuyor. Ankara’dan 
arsa gönderebilmek de problemi çözmüyor. İnşallah birlik beraber-
lik içerisinde Allah bu milletin birliğini, dirliği daim eylesin, ağız ta-
dını bozmasın. 2019 yılı sonunda ve sonrasında evlatlarımıza bizim 
aldığımız eğitimden çok daha kaliteli bir eğitimi vereceğiz. Bundan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

 Türkiye’nin bugününün dünden, yarınının da bugünden 
daha iyi olacağını dile getiren bakan Yılmaz, sözlerini, “Bu ülkenin 
yoksullukla ve cehaletle savaşı var. Yoksullukla ve cehaletle sava-
şını kazanırsa istiklal de istikbal de bizim olacaktır.” diye tamamladı.

TALIS Uygulaması
 Ülkelerin uygulamakta oldukları 
eğitim politikalarını öğrenmeye yardım-
cı olmayı, ülkelerarası analiz sağlayarak 
ülkelerin karşılaştıkları benzer sorunları 
belirlemeyi amaçlayan TALIS, İstanbul 
Millî Eğitim Müdürlüğü, Öğretmen Yetiş-
tirme ve Geliştirme Şube Müdürlüğü tara-
fından organize edildi.

 TALIS (Teaching and Learning International Survey) 
Uluslarararası Öğretme ve Öğrenme Anketi ülkelerin uyguladığı 
eğitim politikalarını öğrenmeye yardımcı olmayı, ülkelerarası ana-
liz sağlayarak ülkelerin karşılaştıkları benzer sorunları belirlemeyi 
amaçlayan bir anket çalışmasıdır. TALIS, OECD tarafından yönetil-
mekte olup 46 ülke uygulamaya katıldı.

 TALIS, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, Öğretmen Ye-
tiştirme ve Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından organize edildi. 
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü AR-GE görevlileri Bayram Gay-
gusuz, Mehmet Aydın, Sedat Kula tarafından süreç yürütüldü. Bu 
süreçte öğretmen eğitimleri, öğretmenlere anketlerin ulaştırılması 
ve uygulanması aşamasında gerekli tedbirler alınarak sürecin ve-
rimli bir şekilde tamamlanması sağlandı

 TALIS uygulaması sürecinde İlkokul (ISCED-1), Ortao-
kul (ISCED-2), Lise (ISCED-3), PISA-TALIS toplamda dört düzeyde 
farklı anket uygulaması gerçekleşmiştir. Toplamda 102 okulda an-
ket uygulaması gerçekleştirildi. Bu anket uygulamasına okullar-
da bulunan öğretmenler ve okul müdürleri katıldı. Öğretmenlere 
derse girdikleri sınıfların seviyeleri ile ilgili sorular soruldu, okul 
müdürlerine ise okul ile ilgili anket soruları yönlendirildi.

Şehit Mehmet Güder İmam Hatip Lisesi Millet Kütüphanesi’nin Açılışı
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Sertifika Töreni

 Kadına yönelik şiddetle mücadele 
il eylem planı kapsamında İstanbul Millî 
Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Üniversi-
tesi’nin ortaklaşa düzenlediği toplumsal 
cinsiyet eşitliği eğitimi sertifika töreni ya-
pıldı.

 Sertifika törenine; İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, 
İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi Müdürü Doç. Dr. Elif Hobikoğlu ve öğretmenler ile akademis-
yenler katıldı.
 Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi ile kadına yönelik şid-
detin önlenmesi, şiddetin sürdürülmesinde önemli bir etmen olan 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerinin ve sonuçlarının kav-
ranması, bireysel olarak eşitsizliğin ortadan kaldırılması için yapı-
labileceklerin içselleştirilmesini sağlamak amaçlanıyor.

 Eğitim sonunda öğretmenlerden toplumun, cinsiyetlere 
yüklediği yargıları fark edip, öğrencilerine bu kalıp yargılardan ba-
ğımsız kendi potansiyellerini gerçekleştirecekleri eğitim öğretim 
ortamı sunmaları hedefleniyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitiminin Amacı
 Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi sertifika töreninde ko-
nuşan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, sözlerine 
şöyle başladı:
 “Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin amacı elbette ki 

kadına yönelik şiddeti engellemek… Cinsiyeti doğuştan getirilen 
özellikleri itibariyle tanımlıyoruz ama yüzyıllar boyunca oluşturulan 
toplumsal yargılar üzerinden oluşturulan bir realite de var. Bu top-
lumun üyeleri olarak bunların bir kısmını kadının önünde bir sorun, 
bir engel, kocaman bir cam tavan oluşturduğunu ve psikolojik bazı 
sorunlar doğurduğunu hepimiz beraberce görüyoruz. Bunlar aynı 
zamanda kadına yönelik şiddetin önemli sebeplerinden. Bunları or-
tadan kaldırdığımızda, kadına yönelik şiddeti de ortadan kaldırabil-
miş olacağımızı düşünüyoruz. Bunu ortadan kaldırabilmemizin de 
ancak eğitimle mümkün olacağını ve bu eğitimi verecek kişilerin 
de eğitiminin çok önemli olduğunu söylemek gerekir.”

 Yelkenci; “Toplumsal cinsiyet nedir? Toplumsal cinsiyetin 
tanımı nedir? Toplumsal cinsiyetin, cinsiyetle bir ilişkisi var mıdır? 
Toplumsal cinsiyet nasıl bir süreçtir? Toplumsal cinsiyet ve eğitim 
ilişkisi nedir? Toplumsal cinsiyet eğitim süreciyle nasıl yeniden 
üretilir? Toplumsal cinsiyetin güçle ve şiddetle ne gibi bir ilişkisi 
vardır?  Toplumsal cinsiyetin şiddeti besleyen kanalları nelerdir?” 
gibi sorular çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini ver-
diklerini söyledi.
 Sadece bu eğitimlerle yetinmediklerini belirten Yelkenci, 
sözlerine şöyle devam etti:
 “Bunun yanında eğitim ortamlarında yani okullarımızda 
bazı standartları oluşturarak bu amaca yönelik çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu noktada toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı okul 
standartları genel itibariyle insan haklarını, çocuk haklarını, kadın 
haklarını esas alan hak temelli bir çerçeve olarak karşımızda dur-
maktadır. Okul popülasyonunun tümünü yani öğrenci, öğretmen, 
veli, yönetici, servis şoförü, kantin çalışanı aklınıza kim geliyorsa 
bütün hepsini kapsayan bir çerçevedir aynı zamanda.”
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirmek
 Okulun toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmesine reh-
berlik eden uygulamayı kolaylaştırdığını vurgulayan Yelkenci, aynı 
zamanda okulun kendini değerlendirmesine de olanak sağlayaca-
ğını ifade etti.

 Yelkenci, okul standartlarının; sınıf içi uygulamalar, eği-
tim materyallerinin konu, metin ve görselleri, öğrencilerin ders 
dışı etkinliklere katılımı, öğretmenlerin tutum ve davranışları, veli 
ile olan ilişkiler, mesleki, eğitsel ve bireysel rehberlik hizmetleri ve 
cinsel istismar başta olmak üzere şiddet ve zorbalığı önleme ko-
nularında geliştirilmiş standartlar olduğunu kaydetti.

 Bu standartları sağlama gayreti ile beraber aynı şekilde 
devam edecek olan eğitimlerimizde de bu konuda kısa sürede çok 
yol kat etmek istediklerini belirten Yelkenci, sözlerini şöyle tamam-
ladı:
 “Kadına yönelik şiddet cümlesini kurmak bile istemiyo-
ruz. Gündemimizde hiçbir şekilde olmasını arzu etmediğimiz bir 
durumdur. Hepimizin tabi ki başta kendimizi koyuyoruz bu işin 
merkezine annesi, eşi, kız çocuğu var. Bunun kendi etrafımızda 
olduğundaki tepkimiz, bu noktadaki hassasiyetimiz bizim bu ko-
nudaki çalışmalarımızı belirliyor. O yüzden ülkemizin gündeminden 
kadına yönelik şiddet gibi bir konuyu en kısa sürede kaldırmak 
düşüncesiyle ve gayretiyle çalışmalar yapıyoruz. Hepinizi tekrar 
saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.”

Kadınlarımız, Çocuklarımız, Yaşlılar ve Engelliler
 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitimini önemsedikleri-
ni vurgulayarak sözlerine başlayan İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mahmut Ak, şunları kaydetti:
 “İstanbul Üniversitesi olarak sahip olduğumuz birikimi ve 
insan kaynağından oluşan kapasitemizi tüm kurumlarla paylaşma 
duyarlılığı içerisindeyiz. Birçok kurumla ortak iş yapma tecrübesi-
ne de sahibiz. Burada da bu tecrübenin ne kadar yararlı olduğunu 
somut olarak da görmüş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz zaman biz üniver-
sitemizde esasında 4 guruba karşı daha çok sorumluluğumuzun 
olduğunun farkındayız. Bunu da değişik vesilelerle araştırma ve 
çalışmalarla veya programlar tertipleyerek de yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Bunların başında hiç şüphesiz ki kadınlarımız, çocuk-
larımız, yaşlılar ve engelliler gelmekte.”

 Türkiye’deki 65 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık 7 milyon 
800 bininin yaşlılardan oluştuğunu ve İstanbul’da 1 buçuk-2 milyon 
arasında yaşlı kitlenin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ak, sözlerine 
şöyle devam etti:
 “Bu toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminde sadece iş ha-
yatındaki kadınlarımızı değil, esasında daha sonra bizleri yetiştiren 
ama belki bizim hizmetlerimize ihtiyacı olan kadınlarımızı da dü-
şünmekte fayda var. Biz, üniversitemiz içerisinde bir laboratuvar 

kurduk İstanbul Kalkınma Ajansı çerçevesinde. Bununla yaşlıla-
rımızın teknolojiyi kullanmalarını veyahut teknolojileri kullanarak 
yaşlıların hayatlarını tanzim etmeyi amaçlıyoruz. Burada yine bu 
aldığınız eğitimin neticesi gündemimizde olması hiç şüphesiz ki 
sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum.”

 İstanbul Üniversitesi’nin bu eğitimin paydaşı olmama-
sının tesadüf olmadığını ifade eden Prof. Dr. Ak; “ Baktığımız za-
man Türkiye ortalamasının üzerinde bir kadın nüfusuna sahibiz ve 
bu anlamda da bir duyarlılık içerisindeyiz. İşte 25 yılı aşan kadın 
çalışmaları, yüksek lisans programımız ve yine burada üretilen 
çalışmaların yayınlandığı kadın araştırmaları dergimiz ve kadın 
çalışmaları araştırma merkezimiz bunu kanıtlıyor. Önce kadınların 
karşı karşıya kaldıkları sorunları tespit etmek sonra bu adımların 
çözümlerin neler olabileceğinin arayışı içerisindeyiz.” dedi.

 Buradaki eğitimin sadece çalışan kadınlar olarak değil, 
hem genç nesil bakımından hem de yaşlı kadınlar bakımından da 
bir imkân olduğunu belirten Prof. Dr. Ak, sözlerini şöyle tamamladı:
 “İstanbul kendi başlı başına cazibe merkezi, İstanbul’daki 
birçok değer Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu anlamda üni-
versitemizdeki kadın mevcudu yanında Türkiye İstanbul’daki özel-
likle yükseköğretimdeki kadın sayısı bakımından da Türkiye orta-
lamasının üzerindedir. Mesela bizim üniversitemizde kadın çalışanı 
yüzde 57’si idari personel bakımından, öğrencilerimiz açısından da 
yüzde 53’ü kız öğrencilerimizdir. Daha güzel olan tarafı da İstan-
bul’da 30 bin uluslararası öğrenci var. Bu 30 bin uluslararası öğren-
cinin 3200’ü Suriyeli öğrencidir. Bu öğrencilere baktığımız zaman 
yüzde 40’ı kız öğrencilerden oluşmaktadır. Yani İstanbul ve İstan-
bul’daki kurumlar uluslararası kadınlar bakımından da emniyetle 
gelinecek ve buradan feyz alınacak şehir ve kurumlar olarak görül-
mektedir. Bu yönüyle de sizlerin aldığınız sertifika eğitimi ve tabiî 
ki sahip olduğunuz bizzat birikimleriniz, burada kadın erkek bütün 
nüfusumuzun huzur içerisinde, güven içerisinde ve kendi birikim-
lerini tüm topluma sunacak bir özgüvenle yaşayabileceklerinin bir 
göstergesidir. Bu vesileyle Bu programın ortaya çıkmasına öncü-
lük eden Millî Eğitim Müdürlüğümüze ve bunu il kalkınma planı-
na alınmasındaki çabasına ve bu eğitimde eğitici olarak yer alan 
üniversite mensuplarına, bu fikre katılarak destekleyen siz değerli 
meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu atılan tohu-
mun karşılıksız olmayacağını ve çok yakın zamanda sonuçlarının 
alınacağına olan inancımı belirterek herkese saygılar sunuyorum.”
Törende konuşmaların ardından katılımcılara toplumsal cinsiyet 
eşitliği eğitimi sertifikaları verildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Sertifika Töreni
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Trafik Eğitimi Destek Çalışması

 İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı ile birlikte 
yürüttüğü projenin hedef kitlesi; anaoku-
lu öğrencileri, ilkokul 4. sınıf öğrencileri, 
ortaokul 5. sınıf öğrencileri ve özel eğitim 
gereksinimi olan öğrencilerdir.

 2006 yılında başlayıp bugün itibariyle yılda ortalama 100 
bin öğrenciye hizmet veren proje ile okullarımızda verilen trafik 
eğitimine destek olmak maksadıyla teorik ve uygulamalı olarak 
trafik eğitimi verilmektedir.

 Bu bağlamda 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılına kadar 
Topkapı trafik eğitim parkurunda verilen eğitim desteği, içerisinde 
bulunduğumuz eğitim öğretim yılı itibariyle Bağcılar ve Sancakte-
pe parkurlarının da hizmet vermeye başlamasıyla daha geniş bir 
kitleye hitap eder hale gelmiştir. 

 İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İBB Ulaşım Daire Baş-
kanlığı ile birlikte yürüttüğü projenin hedef kitlesi: anaokulu öğren-
cileri, ilkokul 4. sınıf öğrencileri, ortaokul 5. sınıf öğrencileri ve özel 
eğitim gereksinimi olan öğrencilerdir.

Projenin Amacı
 Projenin amacı, trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralla-
rın uygulamaya geçirilmesinde bilinçli yeni nesiller yetiştirmek, 
öğretim programları ile ilişkilendirerek öğrencilerimizin trafik bilgi 

ve becerilerinin arttırılmasını sağlamak, trafik kurallarına uymayı 
davranış haline getirmektir. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 
tüm ilk ve ortaokulları kapsayan bir çalışma programı hazırlana-
rak trafik eğitimine destek amacıyla valilik oluru alınmıştır. Alınan 
olur neticesinde tüm ilçe millî eğitim müdürlükleri bilgilendirmeler 
yapılmış ve eğitim parkına okullarımız en az bir hafta öncesinden 
aranarak davet edilmektedir.

Proje Kapsamındaki Etkinlikler
 Trafik Eğitim Parkları; idari bina, modern sınıflar, hastane 
okul, konukevi, garaj, gözetleme kulesi, alışveriş merkezi gibi küçük 
yapıların yer aldığı minyatür bir şehir planı şeklinde tasarlanmıştır.  
Yatay ve düşey trafik işaretleri, sinyalize kavşaklar, yaya geçitleri, 
üst geçitleri içermekle birlikte tamamen tüm özürlü gruplarına uy-
gun şekilde dizayn edilmiştir. Burada özürlülere uygun akülü ara-
balar ve simülasyon cihazları kullanılarak trafik kurallarına duyarlı 
ve geleceğe bilinçli nesiller yetiştirmeyi hedefleyerek, öğretirken 
eğlendiren ve trafik eğitimini şölen havasına çeviren animatörler, 
uzman eğitimciler ve trafik polisleri eşliğinde ileri tekniklerle in-
teraktif trafik eğitimi verilmektedir. Tüm özürlü grupları bu parkta 
eğitime alınarak,  projenin arazide getirdiği tüm yenilikler teorik ve 
uygulamalı olarak gösterilmektedir.

 Sinyalize kavşaklarda özürlülerin geçişlerini düzenleyen 
projemizin oryantasyon ve mobilite eğitimi kapsamına alınması 
için projenin getirdiği yeniliklerin trafikten arındırılmış bir alanda 
modelinin yapılmasının trafik güvenliği açısından çok önemli oldu-
ğu görülmüştür.
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Türkiye 1.Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası İstanbul Finali

 Bilecik’teki Türkiye 1. Akıl ve Zekâ 
Oyunları Turnuvasında ilimizi temsilen 
katılacak 6 oyun dalının 7 kategorisinde-
ki birincileri belirlemek üzere İBB Fatih 
Spor Kompleksinde İstanbul finali yapıldı.

 Türkiye 1.Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası için Bilecik 
Valiliği, Bilecik Millî Eğitim Müdürlüğü, Tüm Akıl ve Zekâ Oyunla-
rı Federasyonu, Bilecik Belediyesi iş birliği ile 2017-2018 öğretim 
yılında, Türkiye geneli resmi/özel tüm 9-14 yaşları arasındaki öğ-
rencilere yönelik; öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları 
problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmalarını sağla-
mak amacıyla 81 ilimizde müsabakalar düzenleniyor.

 İstanbul Finaline, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu Başkanı 
Şaban Kurt, Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu yetkilileri, mü-
sabakaya katılacak öğrenciler, öğretmenler veliler katıldı.

 Türkiye 1. Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası İstanbul Fi-
nalinde İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, şöyle 
konuştu:
 “Gayet kendinden emin yarışmacılarımız var. Bu yarış-
malar, bu yaşlarda gelişmekte olan düşünme becerilerinizin hızlı 

ve sağlıklı bir şekilde aynı zamanda hayal gücünüzün gelişmesi-
ni de sağlayacak. Siz zaten bunun farkındasınız ki buradasınız. Bu 
organizasyonda bulunmanız hem cesaretinizi hem de bu konudaki 
kararlılığınızı gösteriyor. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi sunuyo-
rum, büyük başarılar diliyorum. Asıl başarınız burada olmanız. Zaten 
hepiniz çok başarılı olduğunuz için buradasınız. Finallere çıkacak ol-
mak bunun sadece bir sonucudur. Bu programda emeği geçenlere 
başta Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt 
Bey olmak üzere yardımcım ve mesai arkadaşlarıma, hakemle-
rimize ve sizlere çok teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını 
diliyorum.”

 6 oyun branşında 7 kategoride gerçekleşen turnuvalar 
neticesinde dereceye giren öğrenciler ve okulları şöyle:

Mangala Oyunu 9-11 yaş kategorisinde
1.Havva Dilara Küçükikiz- Cahit Zarifoğlu İlkokulu
2.Ceren Şentürk- Değişşim Çağı Koleji
3.Hüseyin Kayra Sağman- Ali Yalkın Ortaokulu

Mangala Oyunu 12-14 yaş kategorisinde
1.Yusuf Evin- Millî Eğitim Vakfı Ortaokulu
2. Nisa Nur Çivi- İvat Turhan Ortaokulu
3.Rabia Beyza Yeşil- Hasbahçe İmam Hatip Ortaokulu

Trafik Eğitimi Destek Çalışması
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Kulami Oyunu branşında
1.Mustafa Aslan- Süleyman çelebi Ortaokulu
2.Kıvanç Kahvecigil- Lütfi Bonat Ortaokulu
3.Melike Doğan- Zübeyde Hanım Ortaokulu
Pentago Oyunu branşında
1.Serhat Keskinkılıç- Kamiloba Beyazlar Ortaokulu
2.Halit Efe Ergat – Zübeyde Hanım Ortaokulu
3. Fatih Han Taş – Oruç Gazi Ortaokulu

Q-Bitz Oyunu branşında
1. Mahmut Ensar Demirci – Atatürk İlkokulu
2. Fatih Efe Değirmenci -4.Murat İlkokulu
3. Emirhan Madenci – Namık Kemal İlkokulu

Reversi Oyunu branşında
1. Ramazan Çaltekin – Hasbahçe İmam Hatip Ortaokulu
2.Bilal Gültepe – Zübeyde Hanım Ortaokulu
3.Elanur Güner – Hasan Ali Yücel Ortaokulu

Equilibrio Oyunu branşında
1. Elif Alkaya – Arif Nihat Asya İlkokulu
2. Elif Nur Elbasan – Burak Reis İlkokulu
3 Sudenaz Akdeniz – Abdurrahman Nermin Bilimli İlkokulu

 

 Dereceye giren finalistlere ödüllerini, İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu 
Başkanı Şaban Kurt, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nu-
rettin Aras, Zekâ Oyunları Federasyonu Başkan Yardımcısı Serkan 
Aziz Ceyhan, Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu Eğitim Koordi-
natörü Hasan Gök, Bilfen Yayın Gurubundan Uğur Yazıcı, Mangala 
Oyunu Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Asaf Ceyhan, Fatih Spor 
Kompleksi Tesis İşletme Amir Yardımcısı Fatma Güney, Ümraniye 
Zübeyde Hanım Ortaokulu Müdür Yardımcısı Muammer Karabıçak 
verdi.
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Uluslararası Özel Sporcular Atletizm Şenliği

 12. Uluslararası Özel Sporcular 
Atletizm Şenliği, Üsküdar Belediyesi, İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul 
Gençlik Spor Müdürlüğü ve Marmara 
Üniversitesi iş birliğiyle Marmara Üniver-
sitesi Spor Akademisi Kampüsünde dü-
zenlendi.

 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılan şenliğe, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Sa-
lih Pınar katıldı.

 Yarışmadaki katılımcıların barış güvercinleri olduğunu 
belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 
şunları söyledi:
 “Sevgili gençler biz inanıyoruz ki sporla birlikte her engel-
li aşmaya devam edeceksiniz. Her birinizin yeni bir başarı öyküsü 
yazma potansiyelinizin olduğunu görüyoruz. Engeller kaldırıldığın-
da, özel çocuklarımıza imkân verildiğinde neleri başarabildiklerini 
hep birlikte izliyoruz.”

 Bugün özel eğitim alan engelli çocukların sayısının 336 
bine ulaştığını vurgulayan Bakan Kaya şöyle devam etti:
 “Biz her bir engelli çocuğumuzun en iyi şekilde eğitim 

alarak, sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde yer almasını isti-
yoruz. İktidara geldiğimizde 5 bin 777 engelli memurumuz vardı. 
Bugün 55 bini buldu. Önümüzdeki 6 ay içinde 2 bin 500 engelli kar-
deşimizin daha atamasını gerçekleştireceğiz.”

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, şen-
liğe Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Filistin, Bosna Hersek ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen misafirler ile Türkiye’nin 
25 ilinden katılımcıları selamladı.

 Millî Eğitim Müdürü Yelkenci; “İstanbul’da özel eğitim 
alanında 46 bini kaynaştırma eğitiminde olmak üzere 10 bin 500’ü 
özel eğitim sınıflarında, 9 bin 500’ü de 106 özel eğitim kurumunda 
toplamda yaklaşık 65 bin öğrencimize hizmet veriyoruz.” dedi.

Altyapıdan Sonra Eğitimin Niteliğine Eğilmek
 Gelinen noktayı yeterli görmediğini dile getiren Yelkenci, 
sözlerini şöyle tamamladı:
 “Üsküdar’da büyük destekleriyle altyapıdan sonra eğitim 
niteliğine eğilmiş olmamızın en büyük göstergesi olan bu şenliği 
ve benzeri organizasyonları bize büyük destek vererek yapan çok 
kıymetli Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’e huzurlarınızda te-
şekkür ediyorum. Şenliğinizin hayırlı ve güzel geçmesini diliyor, 
tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, günümüzde 
sosyal belediyeciliğin çok önemli olduğunu belirterek; “Üsküdar 
Belediyesi olarak özellikle dezavantajlı kesim dediğimiz engelliler, 
yaşlılar ve çocuklarla birlikte daha yaşanılabilir bir Türkiye olma 
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adına her tür etkinliği yapmak için seferberlik düzenlemiş durum-
dayız.” dedi.

 Şenlikte konuşan Türkmen, 11 yıl önce başlayan etkin-
liğin dalga dalga büyüyerek Türkiye’nin sınırlarını aşan bir boyuta 
ulaştığını söyledi.

 Etkinliğin uluslararası bir boyut kazandığını dile getiren 
Türkmen; “Altı ülkeden katılımcılarla birlikte ilk kez Uluslararası 
Özel Sporcular Atletizm Yarışması adı altında bir etkinliğe bürün-
müştür ki bizim için ayrı bir zenginlik, ayrı bir mutluluk vesilesidir.” 
dedi.

Daha Yaşanılabilir Bir Türkiye
 Türkmen, sosyal belediyeciliğin önemine işaret ederek; 
“Artık günümüzde sosyal belediyecilik, belediyeciliğin en önemli, 
vazgeçilmez yüzü olmuştur. Üsküdar Belediyesi olarak özellik-
le dezavantajlı kesim dediğimiz engelliler, yaşlılar ve çocuklarla 
birlikte daha yaşanılabilir bir Türkiye olma adına her tür etkinliği 
yapmak için seferberlik düzenlemiş durumdayız. Engelli yavrula-
rımızın mutluluğunu, neşesini ve ailevi huzuru arttırmak üzere bu 
güzel etkinliği düzenlemiş bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

 165 okuldan 2 bin 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 
şenliğe; Romanya, Bosna Hersek, Filistin, Bulgaristan, Makedonya 
(Üsküp), KKTC olmak üzere 6 ülkeden 60 öğrenci, 25 ilden 47 okul 
ve 340 engelli öğrenci ile İstanbul’un 39 ilçesinden öğrenciler katıl-
dı.
 Şenlikte, görme, işitme, zihin, down, bedensel engelliler, 
otizm olmak üzere altı engel grubunda yarışma düzenlendi.

 Şenliğin açılışında Üsküdar Belediyesi engelli mehter ta-
kımı gösteri yaparken, Yeditepe İşitme Engelliler Okulu da işaret 
diliyle İstiklal Marşı’nı okudu.
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Validebağ Mustafa Necatibey Öğretmen Huzurevi Ziyareti

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, Üsküdar Validebağ Mus-
tafa Necatibey Öğretmen Huzurevindeki 
emekli öğretmenleri ziyaret etti.

 Ziyarette konuşan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, 
İstanbul’un 3 milyon öğrencisine, 165 bin öğretmenine, 6.500 oku-
luna hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

 Yaz tatiline girerken emekli öğretmenleri ziyaret etmek 
istediğini dile getiren Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:
 “Öğretmenin kıymetini takdir etmek mümkün değil, ken-
di çocuğuna yapmadığı fedakârlığı öğrencisine yapıyor dolayısıyla 
devlet ne yapsa azdır öğretmenine. Burası tarihi bir yer aynı za-
manda, Ancak mekânlar ne kadar güzel olursa olsun orayı anlamlı 
kılan içerisindeki insanlardır. Burayı anlamlı kılan sizlerin olması… 
Bizim emekli öğretmenlerimiz Türkiye’nin bugününe, geleceğine 
çok önemli katkılarda bulundukları için anlamlı burası. Buraya 
gelirken sevinerek geliyorsam siz burada olduğunuz için. Çünkü 
sizler benim öğretmenlerimin öğretmenlerisiniz belki. Bizim için 
kıymetiniz çok büyük. Sizlere borcumuzu hiçbir şekilde ödeyeme-
yiz.”
 Sosyolojinin değiştiğine, sosyoloji değiştikçe bazı şeyle-
rin de o sosyoloji içindeki yerinin değiştiğine dikkat çeken Yelkenci; 
“Belki bugünleri de arıyor olacağız çünkü öğretmenin yaptığı şeyi 
öğrenci başka yollarla yapmaya başlayınca, öğretmenin yeri de 
değişecek. Değişen küresel dünyada farklılaşan değerler, yerelde 
bizim sosyolojimizin farklılaşması gibi birçok etken var. Ama hiçbir 

zaman öğretmenin tamamen sistemden çıktığı bir durum olmaya-
caktır. Elbette biraz farklılaşır. Örneğin şimdi öğretmenler öğrenci-
lerle daha arkadaş gibiler.” dedi.

 Üsküdar Validebağ Mustafa Necatibey Öğretmen Huzu-
revi sakinlerinden Celal Sağlam; “Bizim sizlerin sevgisine ihtiya-
cımız var, sizler ilgi gösterince daha mutlu oluyoruz. Bizi en çok 
mutlu eden, varlığınızı bize hissettiren sizin gibi insanların, sevdiği-
miz meslektaşlarımızın bizi ziyareti. Bu tür ziyaretler bizim için çok 
önemli, bizi çok mutlu ediyor. Daha önce Nabi Avcı ve Başkanımızın 
Eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi gelmişti hatta Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen bizi Boğaz’da geziye götürmüştü bizim için 
unutulmaz anlardı. Yine bekleriz, bu ziyaretinizden unutulmaz bir 
öz kalacak içimizde.” dedi.

 Yelkenci, emekli öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Daha 
önce de zaman zaman ziyaret eden Yelkenci; “Hepimiz sizin hizme-
tinizdeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.
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Yemekte Denge Projesi

 Yemekte Denge Projesinin mater-
yalleri ve eğitim uygulama rehberi üzerine 
eğitim almış 7.500 öğretmen projede görev 
almakta olup, İstanbul ilimizde 50 pilot 
okulumuz proje kapsamında bulunmakta-
dır. 
 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında Gaziantep, İstanbul, 
Trabzon ve İzmir’de toplam 40 ilkokulda 8-11 yaş arasındaki 20 bin 
öğrenci ve ebeveyne ulaşılan projede bugüne gelindiğinde, İstanbul, 
İzmir, Trabzon, Gaziantep,  Kayseri, Antalya, Sinop, Erzurum, Aydın, 
Kahramanmaraş’ın bulunduğu 10 ilde yaklaşık 1 milyon öğrenci, 
öğretmen ve ebeveyne ulaşır durumda.

 Proje, sağlıklı beslenme tabağını referans alarak çocuk-
lara, “Dengeli bir şekilde her şeyi yiyebilirsin, tek yapman gereken 
dengeyi nasıl kuracağını bilmek” mesajının verilmesini öğretiyor.  

 Yemekte Denge Projesinin işleyişinde eğitimci eğitimi 
modeli esas alınıyor. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanju Besler ve Sabri Ülker Vakfı yönetici-
leri tarafından MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce belirlenen 
il koordinatörleri genel beslenme bilimi ve 32 hafta süren eğitim 
programı hakkında eğitim alıyor. 

 Eğitim alan il koordinatörleri,  her bir pilot ilde yer alan 
seçilmiş okul sorumlusu müdür yardımcısı ve rehber öğretmenin 
eğitimini üstleniyor. Rehber öğretmenler daha sonra öğrencilere 
eğitimi aktarıyor. 

 Bugün itibariyle bu model üzerinden Yemekte Denge 
Projesinin materyalleri ve eğitim uygulama rehberi üzerine eğitim 
almış 7.500 öğretmen projede görev almakta olup, İstanbul ilimizde 
50 pilot okulumuz proje kapsamında bulunmaktadır. 

 Proje dâhilinde her yıl projenin uygulanmakta olduğu 
okullarımız arasında öğretmenlere yönelik “iyi uygulamalar yarış-
ması” ve öğrencilere yönelik “dengeli besleniyorum resim yarışma-
sı” düzenlenmekte ve dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerimiz İl 
Millî Eğitim Müdürümüzün de katıldığı törende ödüllendirilmektedir.

2 Nisan Otizm Farkındalık 
Günü Etkinliği

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’n-
de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kap-
samında stant açılarak etkinlikler düzen-
lendi.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, açılan 
standı ziyaret ederek 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü Etkinliği hak-
kında bilgi aldı ve mavi kurdele takarak “Mavi kurdele tak otizme 
mavi ışık yak” kampanyasına destek verdi.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve ziyaretçiler 
farklı renkte boyalarla panoya el baskısı çalışması yaparak bireysel 
farklılıklara dikkat çektiler. Ayrıca mavi kurdele takarak “Mavi kur-
dele tak otizme mavi ışık yak” kampanyasına destek verdiler.
 
 Stantta otizmin tanımı, özellikleri ve otizmde erken eğiti-
min önemini vurgulamak için İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünce 
tasarlanan afişlerle bilgilendirme çalışması yapıldı.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı, Yenikapı Avrasya Sanat ve 
Gösteri Merkezi’nde düzenlenen prog-
ramla kutlandı.

 Programa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komuta-
nı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Bakırköy Cumhuriyet 
Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Avusturalya Türkiye Dostluk Grubu Baş-
kanı Chris Hayes katıldı. Ayrıca 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı 
Tuğgeneral Özgür Tör, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, 
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin yanı sıra çok sayıda öğretmen, öğ-
renci ve vatandaş yer aldı.

 Yenikapı’daki Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi’ndeki 
program, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunul-
ması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yel-
kenci, sözlerine şöyle başladı:

 “Yine bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na 
kavuşmanın sevinci ile Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü-
ne hızla yaklaştığımız bu günlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kuruluşunun 98. yıl dönümünü idrak ediyor olmanın mutluluğunu 
milletçe hep beraber yaşıyoruz. Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı’nın dayanağı da olan TBMM’nin açılışı bu 
yönüyle her yıl 23 Nisan gününde ve haftasında milletimize büyük bir 
sevinç, çocuklarımıza da ancak küçük yüreklerin sahip olabileceği 
büyük bir coşkuyu yaşatmaktadır.”

 Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, milletimizin 23 Nisan 
1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak kendini yönetme ira-
desini ortaya koyduğunu vurguladı. Yelkenci; “Bu yönüyle bu millî 
irade, 1808’de Senedi İttifak ile başlayıp 1876’da Kanuni Esasi’nin ka-
bulü ve 1923’te Cumhuriyetin ilânı ile günümüze kadar devam eden 
iki yüz yıllık bir tarihi gelişim sürecinde yani demokrasi tarihimizde 
çok önemli bir eşiktir.” dedi.

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, üç fark-
lı bayramın doğal bir şekilde birleşmesiyle bugün ki şeklini aldığını 
belirten Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:

 “23 Nisan Bayramı, Hâkimiyeti Milliye Bayramı ve Çocuk 
Bayramı. En nihayetinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklarımıza hedi-
ye etmiştir. O günlerde çocuk bayramının amacı, çocukların birkaç 
gün eğlendirilmesinden ziyade, toplumun farklı çocuk sorunları ile 
ilgilenmesinin sağlanmasıydı. Büyük savaşlardan çıkmış genç ve 
tahsilli nüfusunu kaybetmiş yeni Türkiye’de çocuk ölümlerinin azal-
tılarak nüfus artışının desteklenmesi de önemli bir amaçtı.”

 Bugün o sorunlardan kurtulmuş ve güçlü bir Türkiye ola-
rak dünya üzerindeki yerini almış bir şekilde ve büyük bir kararlıkla 
farklılaşan sorunlarla uğraşıldığına değinen Yelkenci, şöyle konuştu:
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 “Bu noktada bu bayramların çocuklarımızın daha nitelikli 
eğitim almasının sağlanması, sağlık sorunlarının en aza indirilme-
si, onların hayal güçlerinin desteklenmesi ile ülkemizin etrafında 
yaşanan büyük olaylardan olumsuz bir şekilde etkilenen çocukla-
rın da yaralarının sarılmasına vesile olmasını sağlamak başta orta-
ya konan misyonun bir devamı olarak ele alınmalıdır. Türkiye Cum-
huriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan, 
kendisinin de arzu ettiği gibi Türk çocuklarının bayramı olmaktan 
öteye geçerek farklı bir derinlik ve anlam kazanmış, dünyaya uza-
tılan eller sayesinde dünya çocuklarının da önemli bir günü haline 
gelmiştir. Bu durumu, uzun zamandır çocuklarımızın bu bayramı 
dünyadan gelen yaşıtlarıyla yani dünya çocuklarıyla beraber kutla-
malarında gözleyebiliyoruz. Böylece bir araya gelen çocuk yürek-
ler, dünyanın daha güzel bir gezegen haline gelmesi için büyük bir 
umut olarak karşımızda durmaktadırlar.”

 Geleceğimizin teminatının sevgili çocuklarımız olduğunu 
dile getiren Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş günü, bağımsız-
lığımızın sembolü, istiklâlimize giden yolun başlangıcı; milletimizin 
mukaddesi ve çocuklarımızın sevinci, millî egemenliğin en öz ifa-
desi, 98. yıldönümünü idrak ettiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu kutlu günde bu toprakları 
bize vatan kılan Sultan Alparslan’dan Sultan Fatih’e, Sultan Süley-
man’dan II. Abdülhamit Han’a ne kadar büyüğümüz varsa hepsini 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Türkiye Cumhuriyetini kurarak 
yine bu topraklarda güçlü bir şekilde kalmamızın yolunu açan Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet, minnet ve şük-
ranla yâd ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle siz yüce Türk mille-
timizi saygıyla selamlarken, sevgili çocuklarımızın da muhabbetle 
gözlerinden öpüyorum, saygılarımla.”

 Daha sonra İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nce 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde dü-
zenlenen “Çocukların Rüyası” başlıklı yarışmada şiir dalında birinci 
olan Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokulu öğrencisi Çağan Fidan, 
şiirini okudu.

 Üsküdar 3. Selim İlkokulu Zeybek ve Ümraniye TEV Zahi-
de Zehra Garring Ortaokulu Kafkas halk oyunları ekipleri ayrı ayrı 
gösteri sundu. Kompozisyonda birinci olan Buse Parlar’ın sunu-
mundan sonra il genelinde gerçekleşen yarışmada dereceye giren 
öğrencilerin ödülleri verildi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, resim yarışması birincisi Beyoğlu Na-
mık Kemal İlkokulu öğrencisi Kübra Yeltek’e, şiir yarışması birincisi 
Kadıköy Teksan Ortaokulu öğrencisi Çağan Fidan’a ve kompozis-
yon birincisi Bakırköy Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu öğrencisi 
Buse Parlar’a ödüllerini takdim etti.

 Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ise aynı 
yarışmalarda ikinci olan Bayrampaşa Naci İlbey İlkokulu öğrencisi 
Sabber Su Aydoğan’a, Fatih Cibali Ortaokulu öğrencisi Ayşegül Nur 
Acar’a ve Sultançiftliği Ortaokulu öğrencisi Gülşah Belen’e hediye-
lerini verdi.

 Yarışmada resim dalında üçüncü olan Şile Üvezli Yıldız 
Aytaman Ortaokul öğrencisi Hatice Terzi, şiirde yarışması üçün-
cüsü Tuğsa Orhan Ortaokulu öğrencisi Elif Demir ve kompozisyon 
üçüncüsü Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Hayat Nur 
Aydemir ise hediyelerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden aldı.

 Hediye dağıtım töreninden sonra Ümraniye Yavuz Selim 
Ortaokulu’nun “Tarihe Yön Veren Kahramanlar” isimli drama göste-
risini sahnelendi. Anadolu’nun farklı bölgelerinin kıyafetlerini giyen 
çocuklar, o yörelere özgü halk oyunları örneklerini sunarak renkli 
görüntüler oluşturdu.

 Program, sahnede toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ziyareti

 Şile Necda Moralıgil Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Barış Yıl-
dırım, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin koltu-
ğuna oturdu.

 Ziyarette konuşan 6. sınıf öğrencisi Barış Yıldırım; “Bugün 
Türk Milleti’nin yönteme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli ve büyük günü biz çocuk-
lara armağan ederek, biz çocuklara ve gençlere ne kadar büyük 
önem ve hassasiyet verdiğini ortaya koymuştur.” dedi.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, öğ-
rencilerle kısa bir süre sohbet ederek öğrencilerin 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

 Şile Necda Moralıgil Ortaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı münasebetiyle İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’yi ziyaret etti.
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4. İstanbul Hayat Boyu Öğrenme Şenliği
 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenen İstanbul Hayat Boyu 
Öğrenme Şenlikleri’nin dördüncüsü Sulta-
nahmet Meydanı’nda 9-11 Mayıs tarihleri 
arasında gerçekleştirildi.

 Şenlikte kent genelinde faaliyet gösteren 44 Halk Eğitim 
Merkezi ve 2 Olgunlaştırma Enstitüsü olmak üzere 46 Hayat Boyu 
Öğrenme Kurumu, öğrenme etkinliği, kısa atölye çalışmaları ve 
sahne gösterileri düzenledi.

 Üç gün devam eden şenlikte, 2017-2018 Eğitim Öğretim 
yılının birinci döneminde düzenlenen 63 alan ve bin 170 dalda 38 
bin 946 kurstan yararlanan 832 bin 131 kursiyerin el emeği eserle-
rini sergilendi.

 4. İstanbul Hayat Boyu Öğrenme Şenliği açılış programı-
na, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve birçok vatandaş katıldı.

 Şenliğin açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
öğrenmenin doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreç oldu-
ğunu hatırlattı.

 Teknolojinin gelişmesiyle küçük yaştaki çocukların dahi 
çok hızlı öğrendiklerini ve öğrenmenin artık örgün eğitimin inhisa-
rında olmaktan çıktığını belirten Şahin; “Son yıllarda bu çok daha 
farklı boyutlara ulaştı. Artık yaygın öğretim ve öğrenim, hayat boyu 
öğretim ve öğrenme evrildi. Her an ve her fırsatta öğrenmek zo-
rundayız. Bilginin bu kadar hızla üretildiği, geliştiği, arttığı ve çabuk 
bir şekilde sanayiyi, ekonomiyi ve toplumu etkilediği bir dünyada 
bundan geri kalmak mümkün değil. Geri kalan, bırakın olduğu yer-
de kalmayı, neredeyse uçurumdan yuvarlanmak gibi bir akıbetle 
karşı karşıya kalır.” dedi.

 Bunun için hem millet hem de devlet olarak çok ciddi 
atılımlar yapmak zorunda olunduğunun altını çizen Şahin; “Ham-
dolsun bu bilinç devletimizin her kademesinde var ve buna göre 
politikalar üretiliyor. Bu sebeple zaten devletimiz son 15-20 yıldır 
bütçedeki en büyük payı eğitime ayırmaktadır. Altyapı noktasında 
da epey ilerleme kaydedildi. İstanbul’da derslik ortalamamız 30’lara 
ulaştı. Dolayısıyla bu konuda hem devlet hem de millet olarak fiziki 
altyapıya sağladığımız desteğin üstüne katma değer üretmemiz 
lazım. Bu da sürekli öğrenme ile olur. Her gün yeni bir bilgiyi edin-
meyle olur.” diye konuştu.

 İnsanların ‘Ben okuldan mezun oldum, diplomamı aldım, 
işim gücüm de var’ deyip oturma imkân ve fırsatlarının olmadığını 
hatırlatan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:
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“Büyük Önderimiz (Hazreti Muhammed), ‘Beşikten mezara kadar 
ilim öğrenin’ demiyor mu? Dolayısıyla her bir bireyimiz hiç vakit 
israf etmeden, öğrenme ve bilgiyi geliştirme, becerileri arttırma 
performansı içerisinde olmak durumunda. Bir taraftan okullarımız 
diğer taraftan üniversitelerimiz, sayı olarak çoğaldı. Gelecek adına 
çok güzel işaretler var ama bizim, özgün bilgiyi mutlaka kendi-
mizin üretmesi şart. Şunu da ifade etmeden geçmemek gerekir. 
Okuma-yazma bilme konusunda İstanbul, bu yıl geçen yıla göre 
5 kat bir gayret içerisinde. Geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde 10 
bin vatandaşımıza okuma-yazma öğretirken, bu yılın aynı döne-
minde 50 bin vatandaşımıza okuma-yazma öğretmişiz. Hedefimiz 
sene sonuna kadar 100 bini aşmak. 2019 yılı sonuna kadar da 
İstanbul’da okuma yazma bilmeyen vatandaşımızın kalmamasını 
amaçlıyoruz.”

 Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Mü-
dürü Mehmet Nezir Gül de yediden yetmişe hangi dönemde olursa 
olsun her yaşta ve her çağda özel mekân aramaksızın her vatan-
daşa hizmet verdiklerini belirtti.

 Gül; “Bizler her an için yeni şeyler öğrenmenin, öğren-
diklerimize yeni şeyler katlamanın gerekliliğine inanan insanlarız. 
2017 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 7 milyon 34 bin vatandaşımız, 
‘bilgilerime yeni şeyler katmak zorundayım. Kendimi hem mesleki 
hem de kültürel anlamında bilgimi, görgümü arttırmak zorunda-
yım’ düşüncesiyle bakanlığımızın çalışmalarına katıldı.” ifadelerini 
kullandı.

 Beşikten mezara öğrenmeyi öğütleyen, öğrenme fırsatını 
nerede bulursa bulsun öğrenmeyi öğütleyen bir iklimin mensupları 
olduğumuzu ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelken-
ci; “Millî Eğitim Bakanlığı çalışmalarında Türkiye’mizin genelinde 
gerek kendini geliştirmek için, gerekse meslek edinmek için ya-
pılan bu çalışmalara katılan ve bu fırsatları en iyi şekilde değer-
lendiren insanlar olarak ülkemizin geleceğine çok büyük bir katkı 
sunduğumuzu özellikle ifade etmek isterim.” dedi.

 Yelkenci, İstanbul’da 44 Halk Eğitim Merkezi, 2 Olgunlaş-
ma Enstitüsü ile beraber her yıl yaklaşık 1 milyon kursiyere açık 
öğretim alanında, okuma-yazma seferberliği alanında, meslek 
edindirme kursları alanlarında hizmet verdiklerini dile getirdi.
Yelkenci, 4. İstanbul Hayat Boyu Öğrenme Şenliğinin yapılan ça-
lışmaların sonuçlarını değerlendirmek ve İstanbul halkıyla paylaş-
mak üzere düzenlediklerini belirtti.

 Törende, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ve Değerli Eşleri Hanımefendi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde ve 
himayelerinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği’nde eğitim 
gören ve başarılı olan bazı kursiyerlere belgeleri verildi.

 Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekipleri Art-
vin yöresi halk oyunu gösterisini sunduktan sonra şenliğin kurde-
lesi kesildi.

 Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdü-
rü Mehmet Nezir Gül ve İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci açılan stantları gezerek öğretmenlerden, usta öğreticiler-
den ve kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı.

4. İstanbul Hayat Boyu Öğrenme Şenliği
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Mülteci Çocuklar İçin Kapsamlı 
Eğitim Modeli Projesi

 Towards Inclusive Education For 
Refugee Children başlangıç toplantısı 7-8-
9 Mart  2018 tarihlerinde İstanbul Millî 
Eğitim  Müdürlüğünün ev sahipliğinde  
gerçekleştirildi.

 Avrupa Komisyonunca sosyal içerme başlığı altında KA3 
programı çerçevesinde Avrupa genelinde kabul edilen 20 projeden 
Türkiye’yi temsil eden tek proje olan   Mülteci Çocuklar İçin Kap-
samlı Eğitim Modeli Projesi müdürlüğümüz kordinatörlüğünde 5 
ülke ortaklığında yürütülmektedir.

 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlayan proje, üç yıl boyunca 
iyi örneklerin toplanarak kapsamlı bir eğitim modeli geliştirmeyi 
hedeflemekteler. Projenin ilk açılış toplantısı 1-2 Mart 2018 tarih-
lerinde Belçika’nın Brüksel kentinde Avrupa Komisyonu ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi. Kabul edilen 20 proje koordinatörünün  davet 
edildiği  toplantıda projenin uygulamasında esas Kabul edilen yasal 
sorumluluklar hatırlatıldı ve genel bilgilendirmeler yapıldı. 

 7-8-9 Mart 2018 tarihlerinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü-
müz ev sahipliğinde  5 ülkeden 8 proje ortağı  Türkiye’ye davet edi-
lerek projenin genel açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda proje genel 
hatlarıyla anlatılarak çalışma takvimi oluşturuldu.

İstanbul’da Tekli Eğitime Geçiş 
Süreci

 4 Mayıs 2018’de “İstanbul Stratejik 
Eğitim Yatırımları Planlaması ve Temel 
Eğitimde Normal Eğitime Geçilmesi Ça-
lıştayı” düzenlendi.

İstanbul’da Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Ak-
pınar, İnşaat Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman, İstanbul Millî 
Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Tüysüz, İl Millî Eğitim Yatırımdan 
Sorumlu Şube Müdürleri, İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile 4 Mayıs 
2018’de “İstanbul Stratejik Eğitim Yatırımları Planlaması ve Temel 
Eğitimde Normal Eğitime Geçilmesi Çalıştayı” düzenlendi. 

 Çalıştay kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinden 12 İlçe-
sinde tamamen tekli eğitime geçildiği, 18 ilçenin ise büyük ço-
ğunlukla tekli eğitime geçtiği, geriye kalan 9 ilçe için tekli eğitime 
geçiş çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Müsteşar Yardımcısı Turan 
Akpınar, İnşaat Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman, İl Millî Eğitim 
Müdür Yardımcısı Harun Tüysüz İlçe Millî Eğitim Müdürleriyle ayrı 
ayrı toplantı yaparak, ilçelerdeki okul ihtiyaçlarını, mevcut okul ya-
tırımlarını ve yapılabilecek yeni yatırımları görüştüler.
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Engelliler Haftası Etkinlikleri

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlü-
ğü’nün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası 
kapsamında düzenlediği etkinliklerin ilki 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

 Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen et-
kinlikte Türkiye’de ilk defa görme engelli öğrencilerle işitme engelli 
öğrenciler ortak koro çalışması gerçekleştirdi. Üsküdar Türkan Sa-
bancı Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu görme engelli öğren-
ciler korosu ve Fatih Mimar Sinan İşitme Engelliler İlkokul ve Or-
taokulu işitme engelli öğrenciler ritim grubu beraber performans 
sergiledi. Bakırköy Yeşilköy Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ve 
Kadıköy Hayriye Kemal Kusun Özel Eğitim Uygulama Okulu öğren-
cileri gösteriler sundu.

 Programa, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yel-
kenci, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, öğrenciler, öğret-
menler ve veliler katıldı.

Empati Bizim İçin Önemli Bir Değer
 Bu program vesilesiyle engelli öğrencileri daha iyi anla-
ma yolunda belki kendimize daha büyük faydası olacak adımları 
atmış olacağız sözleriyle konuşmasına başlayan İstanbul Millî Eği-
tim Müdürü Yelkenci, şunları kaydetti:

 “Engelli öğrencilerimiz veya engelli bireylerimiz açısın-
dan meseleye baktığımızda diye bir cümle kuramıyoruz çünkü 

onlar açısından meseleye bakamıyoruz. Hani empati bizim için 
önemli bir değerdir. Karşımızdakinin yerine kendimizi koyarak, işte 
neler hissedildiğini anlamaya çalışırız. Bir işçinin yerine kendimi-
zi koyarak, bir köylünün yerine kendimizi koyarak, bir yöneticinin 
yerine kendimizi koyarak yaşadıkları zorlukları anlamaya çalışırız. 
Ama engelli bireylerin yerine kendimizi koyup da onları anlama yo-
lunda maalesef çok imkânımız yok.”

 Otizmli çocukların genel bir yakıştırmayla engelli olduk-
larını söyledik ama yıllar sonra içlerinden dâhilerin çıktığının görül-
düğünü ifade eden Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:
“Bizim engelli diye tarif ettiğimiz bireylere göre biz nasılız? Biz 
onların hissettiklerini, onların anlayabildiklerini kavrayabiliyor mu-
yuz? Bu konuda kendimizi merkeze koyuyoruz ama aslında bun-
dan vazgeçmemiz gerekiyor. Tekrar söylemeliyim ki, bu meseleye 
bakış noktasında geliştirmemiz gereken yönümüz onları anlama-
ya çalıştığımız onlara yardımcı olabildiğimiz kadar, onlarla hemhal 
olabildiğimiz ölçüde insanlığımızı tamamlamış olacağız.”

 Onları anlayabilmenin onlarla hemhal olabilmenin en-
gellilerden daha çok bizim ihtiyaç duyduğumuz bir haslet olduğunu 
belirten Yelkenci; “Zihnimde hiçbir ayrım hissetmiyorum. Herhangi 
bir tanımlama yapmıyorum. Bunun bir nimet olduğunu düşünüyo-
rum ve engelli bireylerle hele ki engelli öğrencilerimizle bir araya 
geldiğimde farklı bir şey yapıyor olarak değil normal bir şekilde, 
büyük bir mutlulukla onlarla beraber oluyorum. Bunun bütün eği-
tim sistemimize özel eğitim alanında çalışan bütün öğretmenle-
rimize, yöneticilerimize yansımasını temenni ediyorum. Böylelikle 
çocuklarımıza en güzel şekilde yaklaştığınızın farkındayım değerli 
meslektaşlarım. Çok güzel işler yapıyorsunuz.” dedi.
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Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz
 İstanbul’da özel eğitim alanında hem kurum sayısı olarak 
hem öğrenciye verilen hizmet olarak hızlıca büyüdüklerini dile geti-
ren Yelkenci sözlerini şöyle tamamladı:
 “Bunda öğretmen ve yönetici arkadaşlarımın katkısı bü-
yük, bunu siz yapıyorsunuz daha doğrusu. Biz sadece eğer yardı-
ma ihtiyacınız olursa elinizden tutmaya çalışıyoruz. Sizin yaptığınız 
çalışmalar çok değerli ama bunun bizim kendi iklimimizde, kendi 
değerlerimizde ahlak dünyamızda, inanç dünyamızda zaten var 
olan dinamikleri kullanarak beraberce geliştirmemiz gerektiği-
ni özellikle ifade ediyorum. Bu düşüncelerle gerek sene boyunca 
gerek bu program için emeği geçen mesai arkadaşlarımı ve siz 
değerli meslektaşlarımı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bir büyük 
teşekkür de velilerimize çünkü velilerimizin bu noktada neler ya-
şadıklarını, neler yaptıklarını kendileri bizden daha iyi biliyor. Sevgili 
çocuklarımıza onları çok sevdiğimi özellikle söylemek istiyorum. 
Bizim için çok önemlisiniz sevgili çocuklarımız ve önemli olmaya 
devam edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizi saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum.”

 Program sonunda etkinliklere katılan engelli öğrencile-
re hediyelerini veren İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci,  fuaye 
alanında açılan özel eğitim okulları resim sergisini ziyaret ederek 
eserlerin sahibi öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti ve çalış-
malar hakkında bilgi aldı.
 Yelkenci, engelsiz parkurda gözleri kapatılarak farkın-
dalık oluşturma adına empati çalışmasına destek vererek görme 
engelli bireylerin neler hissettikleri hususunda kendi deneyimlerini 
katılımcılarla paylaştı.

 Ayrıca İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, 10-16 Mayıs En-
gelliler Haftası kapsamında ikinci etkinlik olarak “Engelleri Sevgiyle 
Aşıyoruz” sloganıyla Kapalıçarşı’da yürüyüş gerçekleştirildi.
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İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü İftarı

 İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, Millî Eğitim Müdürlüğü 
personeliyle iftar programında bir araya 
geldi.

 Boğaz turu şeklinde düzenlenen iftar yemeğine, Bakanlık 
Müşaviri Dursun Ali Taşçı, Bakanlık Maarif Başmüfettişi Hakan Ka-
rada, Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve personel 
katıldı.

 İftar öncesi İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, perso-
nelle bir araya gelerek sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. İl Millî Eği-
tim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin konuşmasıyla başlayan İftar 
programı, ney dinletisi, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sema gösterisiyle 
devam etti.

 İftar programında konuşan İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Yelkenci, herkesin Ramazan-ı şerifini tebrik ederek sözlerine baş-
ladı. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde belki en güzel şeh-
rinde, Boğaziçi’nde beraberce bu programı gerçekleştireceklerini 
belirten Yelkenci, sözlerine şöyle devam etti:
 “Sene boyunca hep birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 
Elbette ki emeklerinizin karşılığı hiçbir şekilde ödenmez bunu sami-
miyetle ifade ediyorum. Bayramlarda, Ramazanda veyahut değişik 
programlarda, öğretmenler gününde bir araya gelerek en azından 
bir vesileyle beraber olmak ve hislerimizi paylaşmak noktasında 
fırsatlar buluyoruz. Türkiye’nin en önemli şehrinde, memleketi-

mizin en önemli işi olan eğitimi yani çocuklarımızın yetiştirilmesi 
vazifesini beraber yapıyoruz. Sahadaki öğretmenlerimize ciddi bir 
lojistik destek sağlayarak onların bu işi daha güzel yapması nokta-
sında İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapıyoruz. 
Çocuklarımız için en güzelini yapmaya çalışan öğretmenlerimize 
bizler de elimizden gelen desteği veriyoruz.”

 Eğitimciliğin zor bir meslek ve öğretmenlerin üzerinde 
büyük bir yük olduğunu vurgulayan Yelkenci, şöyle konuştu:
 “Bu yükü biz yöneticiler, veliler, siyaset ve kamuoyu oluş-
turuyor. Öğretmenlerimize hakikaten yardımcı olmamız şart. Bir 
eğitimci olarak da bunu özellikle ifade etmemiz gerekiyor. Ama 
sizler eğitimci hassasiyetiyle çalışan öğretmenlerimize yine bir 
eğitimci bakış açısıyla yardımcı oluyorsunuz. Bundan sonra da ça-
lışmalarını bu hassasiyetle devam edeceğinizi düşünüyorum.”
Boğazın yapısından ve tarihinden bahseden Yelkenci, sözlerini şöy-
le tamamladı:

 “Bugün burada beraberce inşallah güzel ve keyifli bir if-
tar yapmış olacağız. Her ne kadar Bakanlık Merkez Teşkilatı veya 
Taşra Teşkilatı gibi bir ayrımımız olsa da aynı binada çalışıyoruz 
misafir demek istemiyorum, aramızda bulundukları için hem Ba-
kanlık Müşavirimiz Dursun Ali Taşçı Hocamıza hem de Başkanımız 
Hakan Karada Beye çok teşekkür ediyorum.
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2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Kapanış Programı

 Sultanbeyli Nene Hatun İlkokulu´n-
da gerçekleştirilen, 2017-2018 Eğitim Öğ-
retim yılı ikinci dönem kapanış törenine, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin´in yanı sıra İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mev-
lüt Uysal, İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci, Sultanbeyli Kayma-
kamı Metin Kubilay, Sultanbeyli İlçe Millî 
Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, öğretmen, 
öğrenci ve veliler katıldı.

 Törende konuşan İstanbul Valisi Vali Şahin, eğitimin do-
ğumdan mezara kadar sürdüğünü belirterek, eğitimi belirli yıllara, 
dönemlere hapsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

 Vasip Şahin; “Eğer biz insanı özüne uygun bir şekilde ye-
tiştiremezsek ona yüklediğimiz bilgiler lehine değil aleyhine olur. 
Ama iyi insana verdiğimiz bilgiler hem kendisine hem insanlığa 
faydalı sonuçlar üretmesine vesile olur.” dedi.

 Eğitimin asıl amacının iyi insan yetiştirmek olduğunu 
vurgulayan Şahin; “İyi insan yetiştirmenin üstüne bilgili insan, do-
nanımlı insan yetiştirmektir amaç. Eğer biz insanı özüne uygun bir 
şekilde yetiştiremezsek ona yüklediğimiz bilgiler lehine değil aley-
hine olur. Ama iyi insana verdiğimiz bilgiler hem kendisine hem in-

sanlığa faydalı sonuçlar üretmesine vesile olur. İyi insan erdemli ve 
ahlaklı insandır. İyi insan değerlerine, inançlarına ve tarihine saygılı 
ve bağlı insandır.” diye konuştu.

Esenlik Toplumu Haline Gelmek
 Öğrencileri karneleri için tebrik eden Şahin, alınan notlar-
dan bağımsız olarak tüm çocukların başarılı olduğunu kaydetti. Vali 
Şahin, çocuklara şu öğütlerde bulundu:
 “İstiyoruz ki hepiniz iyi yetişmiş olun. Birbirinizi sevin, bir-
birinize saygı duyun. Başkalarının hakkına, hukukuna saygı göste-
rin. Bu önce arkadaşlar arasında başlar. Önce ailede başlar. Ailede 
anne-babanıza karşı saygılı olun. Kardeşlerinizi şefkatle kucakla-
yın. Göreceksiniz ki her şey mükemmel olacak. Aileniz ve arka-
daşlarınızla olan saygı bütünlüğü dış çevrenize de yansıyacak. Siz 
saygın birey olarak toplumda yer alacaksınız. Bu değerleri bu yaş-
ta edindiğimizde yaşamış olduğunuz toplum da esenlik toplumu 
haline gelecek. Sizler bizim yaşadığımız dünyadan daha güzel bir 
dünyada yaşayacaksınız. Bu bizim size borcumuz. Sizlerden sonra 
yaşayacak kişiler de sizin hazırladığınız çok daha güzel bir dünyada 
yaşayacaktır. Onun için eğitim sürecini çok iyi değerlendirmemiz 
lazım.”
 Öğretmenlere de teşekkür eden Şahin, öğretmenliğin 
sevgi mesleği olduğunu kaydetti.
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ise öğrenci-
leri tebrik ederek yaz tatili döneminde geçmişin muhasebesini ve 
geleceğin hesaplarını yapmalarını istedi.

 Büyükşehir Belediyesi olarak okulların yanında olmaya 
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çalıştıklarını ifade eden Uysal; “Yaz döneminde okulların elden ge-
çirilmesinden tutun, konferans salonu ve okul bahçelerine kapalı 
spor salonu yapılmasına kadar eğitime destek olmaya çalışıyoruz. 
Şu ana kadar 185 okulumuzun bahçesine kapalı spor salonu yap-
tık. Bahçesi müsait olan okul bahçelerine yapmaya devam edece-
ğiz. Belediyelerimizin sizler için hazırladığı kamplar var. Oralara da 
gidebilirsiniz.” şeklinde konuştu.
 
 Bir eğitim yılının daha sonuna geldiklerini belirten İstan-
bul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, söyle konuştu:
 “Başta öğrencilerimiz olmak üzere fedakârca çalışmala-
rıyla sevgili yavrularımızı yarınlara hazırlayan öğretmen ve yöneti-
cilerimize, velilerimize iyi bir tatil dilerken, tüm camiamıza, sağlık, 
mutluluk ve başarılar diliyorum. Sevgili öğrencilerim, yaşamış ol-
duğunuz karne heyecanınıza ben de yürekten katılıyor, sizlerle bir-
likte aynı heyecanı yaşıyorum. Unutmayınız ki aldığınız karne size 
bazı hususlarda ipuçları sunacak bir araçtan fazlası değildir. Önemli 
olan bu vesile ile eksiklerinizi görmeniz, yarınlarınızı tasarlayabil-
meniz ve disiplinli bir şekilde çalışmayı başarabilmenizdir.”

Bir İmkân Olarak Tatil
 Ülkemizin geleceği olan öğrencilere güvenin tam oldu-
ğunu belirten Yelkenci,  sözlerine şöyle devam etti:
 “Sizleri düşünen, inceleyen, sorgulayan, eleştiren, analitik 
düşünebilen, teknolojiyi üreten ve yöneten, okumayı bir kültür hali-
ne getirmiş ve aynı zamanda ahlaki değerleri özümsemiş insanlar 
olarak görmek bizim en büyük temennimizdir. Bazı öğrencilerimi-
zin karnelerinde arzu etmedikleri notlar olabilir. O öğrencilerimizin 
de önümüzdeki eğitim-öğretim yılında düzenli ve planlı bir çalış-
mayla istedikleri sonuçları alacağına inanıyorum. Koca bir eğitim 
yılını güzel bir karne ile taçlandıran öğrencilerimizi de yürekten 
kutluyor, hepinize hayat boyu başarılar diliyorum. Tatilinizi dinle-
nerek, çok kitap okuyarak, seyahat ederek, yeni yerler keşfederek, 
yeni insanlar tanıyarak, sanat ve sporla meşgul olarak geçirmenizi 
arzu ediyorum. Sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu tatiller diliyorum.”
Eğitim ve öğretim yılı boyunca yarınların teminatı öğrenciler için 
göstermiş oldukları üstün gayretten dolayı tüm öğretmenleri ayrı 
ayrı tebrik ettiğini dile getiren Yelkenci; “Gençlerimizi yarınlara ha-
zırlarken verdiğiniz emek her türlü takdire şayandır. Öğrencilerimi-

zin bir yandan millî ve manevi değerlerimizi kuşanmalarını sağlar-
ken diğer yandan bilişsel gelişimleri ve akademik yolculuklarında 
onlara sağladığınız büyük katkılardan dolayı sizlere yürekten te-
şekkür ediyorum. Ülkemizin maddi ve manevi anlamda kalkınması 
ancak sizlerin gayreti, emeği ve özverili çalışmalarınız ile yetiştirdi-
ğiniz öğrenciler sayesinde olacaktır. Sizler olmasanız asla başara-
mayacağımızı biliyoruz. Bir meslektaşınız olarak sonuna kadar hak 
ettiğinize yürekten inandığım tatilinizi en güzel şekilde geçirmenizi, 
tatilin verdiği fırsatla öğrencilerimizle dinamik bir şekilde buluşma-
nızı diliyorum.” dedi.

Geleceğimizin Güvencesi Çocuklarımız
 Velilere karnenin her şey olmadığını, başarının birden 
fazla etkene bağlı olduğunu göz önünde bulundurarak çocuklarını 
karne notlarına göre değerlendirmemeleri gerektiğini vurgulayan 
Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:
 “Notları ne olursa olsun çocuklarınızın nottan daha de-
ğerli olduğunu onlara hissettiriniz. Çocuklarımız, bizim hayattaki 
en değerli varlıklarımızdır. Sizlerin de bu bilinçle her zaman olduğu 
gibi geride bıraktığımız eğitim ve öğretim yılında da çocuklarınızın 
yanında olduğunuzu ve ne kadar emek verdiğinizi biliyoruz. Gele-
ceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve 
en iyi şekilde yetişmeleri hepimizin ortak hedefidir. Bu düşünceler-
le 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının kapanması vesilesiyle tekrar 
bütün camiamıza teşekkür ediyor, Millî Eğitim Bakanlığımızın po-
litikaları doğrultusunda, Sayın Valimizin liderliğinde yeni eğitim ve 
öğretim yılına hep beraber kavuşmayı diliyorum.”

 Konuşmaların ardından 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin karne 
heyecanını paylaştığı program öğrencilerin şiir okuyup halk oyun-
ları gösterisi sunmalarıyla devam etti. Protokol üyeleri daha sonra 
özel öğrenci, anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerine karnelerini verdi.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Kapanış Programı
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Ortaokular Arası Münazara Yarışması Finali

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye 
Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul’un ortakla-
şa düzenlediği “Ortaokullar Arası Münazara 
Yarışması”nın finali Cemal Reşit Rey konser 
salonunda yapıldı.

 Ortaokullar Arası Münazara Yarışması’nın finaline, İstanbul 
Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul 
Şubesi Başkanı Fatih Coşar, Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul Şubesi Orta-
okullar Koordinatörü Ahmet Yakup Gökçe, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.

 Ortaokullar Arası Münazara Yarışması finalinde konuşan İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, sözlerine şöyle başladı:
 “Bu münazara yarışmalarının sizlere hem davranış hem de 
akademik olarak güzel hasretleri kazandırmasını diliyor ve böylesi gü-
zel bir organizasyon fikrini ortaya atıp bizimle beraber gerçekleştirme 
gayretinden dolayı Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul Şubesi Başkanı Fatih 
Coşar’ın şahsında bütün ekibini tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Bu 
yarışmaya katılma cesareti gösteren her öğrencimi canı gönülden kut-
luyor ve onların gözlerinden öpüyorum.”
 Münazara yarışmalarında konuların yarışmacı ekiplerin istek-
leri dışında kura çekilerek belirlendiğini vurgulayan Millî Eğitim Müdürü 
Yelkenci; “ Öğrenciden o düşüncede olmasa da o düşünceyi savunması 
istenir. Münazaralarda esas olan yarışmacının inandığı veya inanmadığı 
o düşünceyi teknik bakımdan nasıl savunup, nasıl tartıştığıdır. Burada 

puanlanan odur. O yüzden meseleyi bu şekilde ele almamız gerektiğini 
hatırlatmak isterim.” dedi.
 Tartışmaların adabımuaşeret çerçevesine dikkat çeken Yel-
kenci, sözlerine şöyle devam etti: 
 “Münazaraları yaparken takım taraftarlığı şeklinde değil, 
karşımızda bizim gibi bir arkadaşımızın olduğunu bilerek ve onun dü-
şüncelerine saygı göstermeyi öğrenerek, gülümseyerek, siz öyle diyor-
sunuz biz böyle diyoruz şeklinde değil, aslında sizin düşüncenize saygı 
duyuyoruz ama bizim düşüncemiz budur tavrını karşınızdakine hisset-
tirerek yapmak çok önemlidir. Bunları öğreniyorsanız, bu münazaralar 
çok önemlidir. Münazara adeta iki takım taraftarı gibi karşı karşıya gelme 
şeklinde cereyan ederse bu bizim istediğimiz bir şey değildir. Gördüm ki 
bu üçüncülük ve  dördüncülük münazarasında her iki ekibimiz de birbir-
leriyle saygı çerçevesinde, konularını ve düşüncelerini tartışarak müna-
zarayı sona erdirmişlerdir.”

 Öğrencilerin burada birbirine tahammül etmeyi, birbirine saygı 
duymayı, birbirinden istifade etmeyi öğrendiklerini belirten Yelkenci, söz-
lerini şöyle tamamladı:

 “Bu düşüncelerle tekrar TÜGVA’ya, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyemize, bu yarışmada görev alan, öğrencilerimizi yetiştiren ve onları 
buraya kadar getirip bu yarışmanın düzenlenmesinde en büyük göre-
vi üstlenen öğretmenlerimize,  değerli zamanlarından bize ayıran Jüri 
Başkanı Erol Erdoğan ve üyelerine ve siz sevgili öğrencilerime yürekten 
teşekkür ediyorum.”

 İstanbul’da 30 ilçe ve 175 okulun katıldığı yarışmada, Gazios-
manpaşa Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu birinci, Bayram-
paşa Mehmet Akif İnan Ortaokulu ikinci, Büyükçekmece İmam Hatip 
Ortaokulu üçüncü, Tuzla Tezer Taşkıran Ortaokulu ise dördüncü oldu.
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İstanbul’un Fethi ve Panorama Yarışması Finali

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 
A.Ş.’nin birlikte bu yıl yedincisini düzen-
lediği, “İstanbul’un Fethi ve Panorama 
1453” konulu resim ve kompozisyon ya-
rışmasının ödül töreni, Panorama 1453 
Tarih Müzesi’nde gerçekleştirildi.

 Ödül törenine İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yel-
kenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal 
Kaptaner ve Kültür A.Ş. yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda misafir katıldı.

 Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katıldığı törende, re-
sim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye la-
yık görülen resimler açıklandı. Eserler, Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin 
fuayesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

 Fethin 565. yıldönümü münasebeti ve Fatih Sultan Meh-
met’in müjdelenmiş şehri fethettiği 1453. yılına ithafen müzeyi ziyaret 
eden 565. kişi Vildan Hakim ile 1453. kişi olan Endonezya vatandaşı Ak-
bar Mevlana’ya fetih tablosu hediye edildi.

 Ayrıca kutlamalar kapsamında tüm gün boyunca müzeyi zi-
yaret eden herkese bir yüzünde Fatih’in tuğrası, diğer yüzünde ise mü-
zenin siluetinin yer aldığı “hatıra parası” takdim edildi.

 İstanbul’un fethi yıldönümü münasebetiyle bir arada bulun-
maktan çok mutlu olduğunu ifade eden Yelkenci, şöyle konuştu:

“Bizim bir araya gelmemize vesile olan Kültür A.Ş. yönetimine, Pano-
rama 1453 Müzesi yönetimine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. 
Kompozisyon ve resim yarışmalarına katılan öğrencilerimizi de canı 
gönülden tebrik ediyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum.”

 Fethin sadece bir şehri ele geçirmekten ibaret olmadı-
ğını vurgulayan Yelkenci; “Fethi yapabilmek için öncesinde büyük 
bir ahlaki, manevi ve ilmi hazırlık yapmış olmak gerekiyor. Bir şeyi 
kafanıza koyduğunuz zaman ona ahlaken, manen ve ilmen ha-
zır olmanız gerektiğini bileceksiniz. O hedefe ulaştıktan sonra ise 
onun hakkını vereceksiniz. O nimete yakışan bir şekilde hareket 
edeceksiniz” dedi.

 İstanbul’u fethe hazırlanırken ve sonrasında neler ya-
şandığına dair kısa bir tarihi hikâye anlatan Yelkenci, konuşmasını 
şöyle tamamladı:
 “Hem Balkanlarda hem İstanbul’da hem de fetih yaşa-
nan diğer yerlerde,  Hıristiyanlar Avrupalılarla aynı dinden olma-
larına rağmen, Osmanlı’nın adaletini tercih edilmiştir. İşte bu fethe, 
manen hazır olmak ve fetihten sonrasını inşa edebilmekle alakalı 
bir şeydir. Bundan dolayı fetih dediğimiz zaman İstanbul’u büyük 
askeri başarıyla ele geçirmeyi değil, fetih öncesini ve fetih sonra-
sını bileceksiniz. Bu düşüncelerle tekrar bu yarışmayı yedi yıldır 
beraberce düzenlediğimiz Kültür A.Ş. Genel Müdürümüz Kemal 
Kaptaner şahsında bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Öğren-
cilerimizi hem resim alanında hem de kompozisyon alanında ya-
rışmaya katılma cesareti gösterdikleri için kutluyorum ve teşekkür 
ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi de ayrıca tebrik ediyo-
rum. Bütün öğrencilerimin gözlerinden öpüyorum. Onları yetiştiren 
öğretmenlerimize de canı gönülden teşekkür ediyorum.”

Ortaokular Arası Münazara Yarışması Finali
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Şampiyonlardan Yelkenci’ye 
Ziyaret

 Ödül töreni öncesi konuşan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdü-
rü Kemal Kaptaner; “İstanbul’un Fethi’ni çok anlamlı bir mekânda; 
Panorama 1453 Müzesi çatısı altında, bu töreni yapmak gerçekten 
çok anlamlı ve çok değerli bir hatıra. Özellikle bugün dereceye gi-
rerek ödül alan tüm öğrenciler için ömür boyu unutulmayacak bir 
anı. Tabii ki biz bugün güzel resimler çizen, başarılı kompozisyonlar 
yazan öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Ama daha önemlisi, onların 
bu yarışmaya katılarak elde ettikleri farkındalık. Fatih ile ilgili, fetih 
ile ilgili edindiklerini daha da yakından algılamaları önemli. Dola-
yısıyla böyle yarışmalar ve etkinlikler düzenlemekteki amacımız 
sadece onların yeteneklerini ödüllendirmek değil; fetih konusunu, 
fetih kavramını genç dimağlarına unutulmaz bir şekilde nakşet-
mek ve kazımak.” dedi. 

 Türkiye Atletizm Federasyonu tara-
fından düzenlenen Puanlı Atletizm Türkiye 
Şampiyonasında derece elde eden Başakşe-
hir İbrahim Koçaslan Ortaokulu öğrencileri 
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci’yi ziyaret etti.
 Okul müdürünü ve öğrencileri çalıştıran öğretmenlere te-
şekkür eden İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ba-
şarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Spor, sanat ve kültürel faa-
liyetlerin eğitimi tamamlayan ve hatta eğitimin ayrılmaz bir parçası 
olduğunu vurgulayan Yelkenci, şöyle konuştu:

“ Matematik dersi ne kadar önemliyse sportif çalışmalarımızı organize 
ettiğimiz Beden Eğitimi dersi, sanat zevkimizi geliştiren Görsel Sanat-
larla Müzik dersi de o kadar önemlidir. Çünkü biz insanız, insanın çok 
yönü var Allah öyle yaratmış. Zihni melekelerini geliştirmek ve ileride 
bilimsel ve akademik çalışmalara hazır olmak için bazı alanları öğ-
renmesi gerekir insanın ama bir de insanın ruhu var. O ruhu besleyen 
sanat. Bunun yanında bedenimizi de çalıştırmamız gerekiyor bunu da 
sporla yapıyoruz. Tüm bu yönleriyle insanın beslenmesi gerekiyor. O 
yüzden sınava hazırlanmak için sadece Matematik, Fen Bilimleri ve 
Sosyal Bilgiler derslerine çalışmak bizi her yönüyle yetişmiş insan 
yapmaz. Bu noktada okul müdürünüz ve  öğretmenleriniz önemli bir 
adım atmışlar sizleri atletizm alanında çalıştırarak güzel bir seviyeye 
getirmişler.”

 Sportif başarıların önemli olduğunu belirten Yelkenci, İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürü olarak öğrencilerinin başarılarıyla gurur 
duyduğunu ama daha çok gurur duyacağı hususun onların sportif fa-
aliyetlerini devam ettirmeleri olduğunu söyledi.

 Yelkenci, öğrencilerin bedenlerini zinde tutmak için Beden 
Eğitimi dersi yanında okullar arası müsabakalarla ilerde ise kulüpler 
sayesinde sporla ilgilenmek için her zaman bir gerekçeleri olacağını 
ifade etti. Bir öğretmen olarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yel-
kenci; “ Sakın ola ki sporu bırakmayın. Lisede, üniversitede, iş hayatın-
da spor yapmaya devam edin çünkü bu bizi tamamlayan bir şey.” dedi.

 Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Yelkenci, bir 
süre öğrencilerle sohbet etti.

 İnşallah çocuklarımız gelecekte birer Fatih olur diyen 
Kaptaner; organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve 
eğitim camiamıza çok teşekkür ediyorum diyerek sözlerini nokta-
ladı.
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