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SUNUŞ

Ülkemizin ve dünyanın umudu olan gençlerimizin gelecek çağın bölgesel ve 

küresel problemlerine çözüm üretebilecek şekilde yetişmesi zarureti, bizleri her 

geçen gün biraz daha sorumlu kılmaktadır.

İstanbul adına çok verimli geçen 2014-2015 Eğitim öğretim yılını geride bıraktık. 

2015- 2016 dönemine bu sorumluluğun bilincinde olan ve yeni bir gayretle baş-

layan ARGE ekibimiz ile birlikte gerek ilimizde gerek ülkemizin her köşesinde 

uygulanabilecek; yöneticilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz ve ailelerini daha 

iyi bir gelecek için yetiştirmek adına özgün projeleri yürütmeye, her gün yeni 

projeler üretmeye devam ediyoruz.

Biliyoruz ki; günü kurtarma derdinde olanlar geleceklerini kaybetmeye mah-

kumdur.

Dr. Muammer YILDIZ

İl Milli Eğitim Müdürü
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STRATEJİK PLAN

         2015-2019 STRATEJİK PLANIMIZ YAYINLANDI

Bakanlığımız 2015-2019 STRATEJİK Planlama çalışmaları 2013/26 sayılı Genelge ve Eki Hazırlık 
Programı ile başlatılmış olup 10-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Anadolu ve Avrupa yakasında düzen-
lenen eğitimlerde 39 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekiplerine 5 gün süren 
toplam 30 saatlik Stratejik Plan Hazırlama Semineri verildi.

24 Şubat-21 Mart 2014 tarihleri arasında 39 İlçe MEM Stratejik Plan Hazırlama Ekibi, bünyelerinde 
yer alan Okul ve Kurumların Stratejik Plan Hazırlama Ekibi üyelerine (2’şer üyeye) Stratejik Plan 
Hazırlama Semineri düzenlendi. Bu çalışmada resmi okul ve kurumlardan katılan toplam 5434 kişiye 
Stratejik Plan Hazırlama Semineri verildi. 

16 Nisan 2014 tarihinde İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde görev yapan şeflerle bir günlük Stratejik 
Plan Hazırlama Çalıştayı yapıldı. İl Müdürümüz Sayın Dr. Muammer YILDIZ’ın katılımıyla, 15 Ekim 
2014 tarihinde İlçe Millî Eğitim Strateji Geliştirme Şube Müdürleri, SP Hazırlama İlçe Koordinatörleri 
ve İlçe Strateji Geliştirme Bölümü  şeflerine yönelik toplantı yapıldı. 

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı, Sayın İl Mil-
li Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ başkanlığında toplanan Stratejik Planlama Üst Kurulu 
kararıyla onaylandı. Valilik Makamı’nın 29/07/2015 tarihli ve 7595240 sayılı onayıyla yürürlüğe girdi. 



İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BÜLTENİ / OCAK 2016 / SAYI - 4
5

PROJELERİMİZ

“SAĞLIKLI YAŞAM PROJESİ”
 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Mapfre Vakfı, ARPR İletişim Danışmanlık arasında “Sağlıklı Yaşam 
Proje” protokolü 12 Ekim 2015 Pazartesi günü imzalandı.
“Sağlıklı besleniyoruz, obeziteyi yeniyoruz! Göreve hazır mısınız çocuklar?”sloganıyla yola  çıkan “Sağlıklı 
Yaşam” projesiyle minik öğrencilerimiz geleceğe sağlıkla yürüyecek.
.Sağlıklı Yaşam Projesi protokol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, Mapfre Vakfı 
Müdürü Türkiye Sorumlusu Necla AKSOY, ARPR İletişim Danışmanlık Kurucu Ortağı Serap GÖKÇEBAY, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Timur TUĞRAL, Mapfre Vakfından Pınar GÖKGÖZ 
GÜMÜŞ, Öykü Şeyda ARSLANOĞLU, ARPR İletişim Danışmanlık Proje ekibi, İl Milli Eğitim AR-GE Birimi 
üyeleri katıldı.
Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen ve tüm okullarda 
uygulanacak olan “Obeziteyle Mücadele ve Fiziksel Aktivitenin Artırılması” Programının kapsadığı ilkeleri 
desteklemek,6-7 yaş grubu öğrencilerin, dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanısıra düzenli egzersiz yapmanın 
önemi hakkında bilgilenmelerini sağlamak, bilinçli bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen proje, aynı zamanda obez-
itenin görülme sıklığının azalmasına destek olmayı amaçlamaktadır.
Sağlıklı Yaşam Projesi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 39 ilçede 125 okulda uygulanacak olup; 
İlkokul 1. ve 2. sınıflarda sağlıklı, dengeli beslenme ve hareketli yaşamın önemi öğrencilerimize kazandırılacak.
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Proje içeriğinde ; 
•	 Süper Kahvaltı; çocukları sağlıklı ve besleyici bir kahvaltı hazırlama sorumluluğunu almaya teşvik 
etmektedir.
•	 Hop Hop Besinler; çocuklara temel besin kaynaklarını öğretmeyi hedeflemektedir.
•	 Besin Piramidi; çocuklara sağlıklı beslenmeyi oluşturan besin gruplarını ayırt etmeyi öğretmektedir.
•	 Aktivite Piramidi; çocuklara sağlıklı olmak için yapmaları gereken egzersizleri öğretmektedir.
•	 Güç ve Enerji; çocuklara sağlıklı beslenmenin yanı sıra fiziksel aktivitelerin ve sporun önemini 
anlatmaktadır.
•	 Yemek Spor Rap; gerçekleştirilen tüm etkinliği bir şarkı ile tekrar ederek sağlıklı beslenme ve sporun 
önemini vurgulamaktadır.
Belirtilen başlıklar; interaktif uygulama yöntemleri ve görsel eğitim materyali ile desteklenerek 
çocuklarımızla paylaşılacaktır.

İnteraktif çalışmaların sonrasında, öğrencilere yönelik çalışma kitapları ve öğretmenlere yönelik hazırlanmış 
öğretmen kitabı dağıtılacaktır. Öğrenciler, dağıtılan kitaplar ile etkinlikte deneyimledikleri bilgileri 
pekiştirebilecektir.

Program içeriğinin 6-7 yaş grubuna uygun olduğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından 
değerlendirilerek onaylanmıştır. Program tamamen MAPFRE Vakfı (FUNDACIÓN MAPFRE) tarafından fi-
nanse edilmekte olup okullarımıza, öğrenci ve velilerimize herhangi bir maddi yükümlülük getirmemektedir.

SAĞLIKLI YAŞAM 
PROJESİ

SAĞLIKLI YAŞAM 
PROJESİ

SAĞLIKLI YAŞAM PROJESİ
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3 KUMBARA İLK SERÜVENİNE “KIRMIZI KUMBARA” ADIYLA BAŞLADI

Çocuklarımıza tasarruf bilinci kazandımayı amaçlayan “Kırmızı Kumbara” projesi ile 2014 eğitim yılının 
sonuna kadar pilot bölge İstanbul’da toplam 50 bin çocuğa ulaşılması planlanlandı. İstanbul eğitimlerinin  
yanında, gelecek yıl yine Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinde belirlenen yedi ilde, her ilde 7’şer olmak üzere 49 
okulda da öğrenci ve eğitimci eğitimi yapılması öngörülüyor.

İkinci adımda proje “Harçlık Gezegeni” adıyla sürdürüldü.  2011-2012 eğitim-öğretim yılı içerisinde Beşiktaş 
Lütfi Banat İlkokulundan Finansal Okuryazarlık Semineri, Borsa İstanbul Gezisi, Ağaç dikme, panayır pilot 
uygulaması gerçekleştirildi. Pilot uygulamasında alınan sonuçların verimli ve faydalı olması neticesinde Milli 
Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye çapında uygulanması yönünde çalışmalar başlatıldı.
2013 yılında ise “3 Kumbara” olarak devam etmiştir. Türkiye’ye model olması amacıyla oluşturulan 3 Kumbara 
Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı 2017’ye kadar devam edecektir. Hedef 500.000 finansal okuryazar 
çocuktur.
3 Kumbara finansal okuryazarlık eğitim programı; ilkokul 4.sınıf  öğrencilerinin harçlıklarını yönetebilmeleri 
için bilinç oluşturmak, paranın amaç değil araç olduğunu öğretmektedir. Öğrencilerin hayallerini hedefe, 
hedeflerini plana dönüştürebilmeleri, istek, ihtiyaç, birikim, tasarruf gibi kavramları öğrenmeleri ve bütçe 
yapabilmelerini sağlamaktadır. ”Kumbara demek bir amaç doğrultusunda para biriktirilen yer demektir.”  
Bu düşünceden hareketle çocukların harçlığını yönetebilmesi ve para konusunda doğru alışkanlıklar edine-
bilmeleri için; Birikim, Paylaşım ve Harcama kumbaralarıyla 3 Kumbara ismini almıştır.
Ayrıca proje kapsamında tasarruf bilincini içeren interaktif tiyatro sunumları ile çocuklarımıza Birikim, 
Paylaşım ve Harcama bilinci oluşturma hedeflenmekte.

3 KUMBARA PROJESİ
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4. İSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLİK SANAT BİENALİ AÇILIŞI YAPILDI

İlk olarak İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve “İstanbul Çocuk ve 
Gençlik Sanat Bienali”, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın 2010 yılında sürdürülebilir projeler 
çerçevesinde desteklediği ve halen devam eden tek projesi olan 4.İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 
açılışı  İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ’ın katılımıyla Beyoğlu sanat galerisinde gerçekleşti. 

18 Nisan - 23 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılması planlanan   Dördüncü 4. İstanbul Çocuk ve Genç-
lik Sanat Bienali; İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEGV, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kurumsal 
ortaklığında; Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Beyoğlu Belediyesi, İKSV İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı, Akbank Sanat, Şehir Hatları A.Ş, ENKA Vakfı, İSMEK, İBB Engelliler Müdürlüğü, İsveç Konsolosluğu, 
Hollanda Konsolosluğu, Doğuş Üniversitesi, SALT Galata gibi 40’ın üzerindeki kamu ve STK işbirliği ile 
çalışmalarını sürdürmektedir.
Açılış törenine İstanbul vali Yardımcısı Ahmet Hamdi USTA,İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr.Muammer 
YILDIZ, Beyoğlu  Belediye Başkanı Ahmet Misbah DEMİRCAN, PALETDER Yönetim Kurulu Başkanı Gazi 
Selçuk  ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
 
4.İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali İstanbul’da öğrenim gören 3 milyon öğrencinin, genelde de tüm 
Türkiye ve Dünya çocuklarının çağdaş sanatın içinde yer almaları,  oluşturdukları özgün sanatsal üretimleri-
ni, kamusal mekanlarda izleyici ile buluşturmaları için oluşturulan sanat organizasyonu kapsamında18 Nisan 
- 23 Mayıs 2016 tarihleri arasında plastik sanatlar disiplinlerinin güncel sanat uygulama ve düzenlemeleriyle 
sanatçı sunumu, performans, video gösterimi, atölye çalışmaları, panel, söyleşi, eğitim, sahne performansı ve 
konser gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

2016 yılının Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilecek 4. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin başlığı 
"Uyandırma Servisi, GÜNAYDIN!" olarak belirlendi. Bu tema ile amaçlanan, Türkiye´den ve yurt dışından, 
çocuk ve gençlerin farklı sanat disiplinlerinde (görsel sanatlar, film, dans, müzik, tiyatro, yeni medya...) 
yaratıcı ve bağımsız biçimde sanatsal üretimlerde bulunmaları amaçlanıyor.

4. İSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLİK SANAT BİENALİ
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ADIM ADIM DOĞA

ADIM ADIM DOĞA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile 
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve 
Botanik Parkı arasında ‘’Adım Adım Doğa 
İşbirliği Protokolü’’ 22.10.2015 Perşembe günü 
imzalandı.

Adım Adım Doğa İşbirliği Protokolü’’ imza 
törenine İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik 
Parkı Genel Müdürü Yücel YILMAZ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Timur TUĞRAL, 
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Eğitim Müdürü Gökmen AYDIN, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü AR-Ge Birimi üyeleri ve basın mensupları katıldı.
İlk olarak 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında yapılan protokol ile hayata geçirilen projenin ilk protokolünde Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 39 İlçemizde 3000 öğrencimiz yararlanmıştı.
2015-2016 Eğitim Öğretim yılında imzalanan Adım Adım Doğa İşbirliği Protokolü ile 39 ilçemizde 1250 oku-
lumuzun 50.000 öğrencisine Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkından ücretsiz yararlanma 
imkânı tanımış olacağız. Adım Adım Doğa İşbirliği Protokolü kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise 
öğrencileridir. Bir başka değişle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımızı kapsamaktadır.

‘’Adım Adım Doğa İşbirliği Protokolü’’ Milli Eğitim Bakanlığımızın İlk ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkin-
likler Yönetmeliği gereğince öğrencide yeni ilgi alanları oluşturmaya yönelik, öğrencilerin bilimsel ve sosyal alan-
larda gelişimlerine katkı sağlamak, çağdaş eğitime katkıda bulunmak ve toplum hizmetini amaçlamaktadır.

Ayrıca ‘’Adım Adım Doğa İşbirliği Protokolü’’ Biyolojik Çeşitlilik Hakkında Bilgilendirme, Nesli Tükenme Tehlikesi 
Altındaki Canlıların Korunması Hakkında Bilgilendirme, Uygulamalı Botanik Bilgilendirmesi, Doğadaki Canlıların 
Doğal Kamuflajı ve Çevremizdeki Canlılar Hakkında Bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenen 1250 okuldan 50.000 öğrencinin Darıca Faruk 
Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkını istedikleri zaman rezervasyon yaparak ziyaret etmeleri.
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, geziye katılan tüm gruplara, sınıf seviyesine uygun, 
öğretim programı ile ilişkilendirilmiş eğitim paketleri ile bilgilendirme yapılacaktır. Yani sınıf seviyesine uygun 
sunumlar gerçekleştirilecektir.

Ayrıca Okul Müdürlüklerimizin talep etmeleri halinde çevre kulüpleri, doğa ve çevrenin korunması ile ilgili faaliy-
etler, bitki ve hayvan türleri üzerine olan her türlü deney ve uygulamalar, biyoloji sınıflarının (dilediklerinde) her 
yarı dönemde iki derslerini Park’ta yapmaları ve ortaklaşa yürütülecek projelere (kompozisyon, resim, fotoğraf, 
duvar boyama, bilgi yarışmaları, bitki dikme, ağaçları etiketlendirme, tanıtım yazıları hazırlama vb.)ait talepler, 
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Müdürlüğü ile ortaklaşa mutabakatla yürütülebilecektir. 
Bu projelere katılan öğrencilerin, proje kapsamında, Park’a girişleri ücretsiz olacaktır.
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Aktif Çocuklar Projesi Devam Ediyor 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve 
Nike işbirliğiyle İstanbul’da ilköğretim öğrencilerine yönelik yürütülen Aktif Çocuklar 
projesinde 2015-2016 dönemi çalışmaları sürüyor. Belli bir spor dalına bağlı kal-
madan çocukları hareket etmeye alıştırmayı ve bunu yaşamlarının bir parçası haline 
getirmeyi amaçlayan proje, Ümraniye Birlik İlkokulu, Seyrantepe Süleyman Çelebi 
İlkokulu, Reşitpaşa Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu, Kıraç İlkokulu ve Ke-
merburgaz Ragıp Kutmangil İlkokulu’nda yürütülüyor. Aktif Çocuklar projesi için özel 
hazırlanan müfredatta, denge, farkındalık, el-ayak-göz koordinasyonu, kas hakimiyeti, 
kuvvet gelişimi, spesifik motorik kuvvetlerin gelişimi çalışmaları yapılıyor.

        AKTİF ÇOCUKLAR
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BESLENEBİLİRİM

BESLENEBİLİRİM PROJESİ

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A. Ş. İşbirliğinde yürü-
tülen Beslenebilirim Projesi 3. sınıf öğretmen, öğrenci ve velilerine yönelik olarak 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. Beslenebilirim, Nestlé’nin dünya çapında 70’e yakın ülkede 
yürüttüğü ve 6 milyona yakın çocuğa ulaştığı Nestlé Healthy Kids (Nestlé Sağlıklı Çocuklar) programının bir 
parçasıdır.
	 Projenin Hedefleri
•	 Öğretmenlerin kendi kurumlarındaki diğer öğretmenlerle bilgi paylaşımında bulunarak yeterli ve dengeli 
beslenme konusunda okul çapında bir farkındalık yaratmasını sağlamak.
•	 Öğretmenlerin, öğrencilerine yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak için ihtiyaç duyabil-
ecekleri kaynak bilgiyi, destek öğretim materyalleriyle sağlamak.
•	 Zincirleme bir davranış ve tutum değişikliği yaratabilmek için öğretmenlerin öğrencilerini, öğrencilerin 
de ebeveynlerini etkilemesi için araç ve yöntemler sunmak.
•	 Çocukların okul dışında bulundukları zamanlarda da yeterli 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 materyaller sunmak ve çocukların günlük 
fiziksel aktivitede bulunmalarını teşvik etmek.
•	 Web sitesi aracılığıyla, proje kapsamındaki tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin, Beslenebilirim araç ve 
yöntemlerine kolay erişimini sağlamak.
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•	 Yeterli ve dengeli beslenmenin gerekliliğini ve önemini sürekli gündemde tutmak, böylece gündelik 
yaşamın bir parçası haline gelmesine katkıda bulunmak.

	 Projenin Yararları
•	 Gelişimin erken döneminde kazandırılacak yeterli ve dengeli beslenme bilinci, sağlıklı nesillerin 
yetişmesine ve çeşitli hastalıklardan korunmaya katkıda bulunacaktır.
•	 Beslenebilirim’in Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye iş birliği ile hayata geçiriliyor olması, projenin 
hedeflerine yaygın ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır.
•	 Tüm hedef gruplar için özel olarak hazırlanan proje materyalleri, eğitimin ilgili tüm hedef grupları kap-
sayan bir yaklaşımla yürütülmesini sağlayacaktır.
•	 Ölçme-değerlendirme araçları, Veli Bilgilendirme Mektubu, Veli Bilgilendirme Sunumu, Beslenebilirim 
Çarkları gibi materyaller, eğitimin bütünsel ve ilgili tüm hedef grupları kapsayan bir yaklaşımla yürütülmesini 
sağlayacaktır.
•	 Öğrenci, veli ve öğretmen etkileşiminin, öğrencinin yeterli ve dengeli beslenmesi konusunda da işlemesi 
sağlanacaktır.
•	 Projeyle öğrenciler, yakın çevrelerinde yeterli ve dengeli beslenmeye ilişkin eksik ve yanlış bilgileri fark 
edecek, özellikle ebeveynlerinin ya da kendileri için rol model olabilecek kişilerin davranışlarını gözlemleyerek 
onları yönlendirebileceklerdir.
•	 Çocukların ailelerini olumlu yönde etkilemelerini sağlamak 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 olmaları gerektiğiyle ilgili farkındalıkları artacaktır.

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 73 ülkede uygulanan Healthy Kids programının Türkiye ayağındaki 
Dünya Şefler Günü Etkinliği 20 Ekim Salı günü İstanbul’da Bakırköy Kartaltepe İlkokulu’nda gerçekleşti. 90 
öğrencinin katıldığı etkinlikte Şef Ethem Aydemir ve Beslenme Uzmanı Ceren Sarı Batmaz sağlıklı beslenmenin 
ipuçlarını paylaştı. Dünya’nın ünlü şefleri tarafından hazırlanan sağlıklı ve birbirinden lezzetli yemekler çocuk-
larla birlikte yapıldı.
Çocukların yeterli ve dengeli beslenme konusunda farkındalıklarını artırmayı hedefleyen etkinliğe Bakırköy 
Kartaltepe İlkokulu öğrencilerinin büyük ilgi gösterdi. Şef Ethem Aydemir ile öğrenciler bir araya gelerek sağlıklı 
yiyecekler hazırladılar. Etkinlik bitiminde minik aşçılara evde de hünerlerini sergileyebilecekleri sağlıklı tarifleri 
içeren menü kitapçıkları, aşçı kepleri, önlükler, yine sağlıklı yiyeceklerin 7 rengi temalı eğlenceli posterler ve 
çıkartmalar dağıtıldı.
Beslenebilirim Projesi İstanbul ilimizde 5 ilçemizde 5 okulumuzda uygulanmaktadır.

BESLENEBİLİRİM
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ÇIK DIŞARIYA OYNAYALIM PROJESİ 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Aktif Yaşam Derneği’nin ortaklığında gerçekleştirdiğimiz "Çık Dışarıya Oynayalım Projesi" 
ile, ilköğretim okullarının bahçelerinde fiziksel aktivite olanağı sağlayan oyun alanları kurarak, öğrencilerin fiziksel 
hareketliliklerini artırmaya katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 
Çocukların gündelik yaşamlarında en uzun zamanı geçirdikleri okullarda, yaratıcılıklarını, iletişim becerilerini 
geliştirebilecekleri, hareket edip oyun oynayabilecekleri alanlar oluşturuluyor. Böylece, daha hareketli, daha sağlıklı 
bir toplumun yaratılmasına katkıda bulunmayı hedeflenmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda, farklı uzmanlık alanlarına sahip akademisyenlerin danışmanlığında, fiziksel aktiviteye 
dayalı geleneksel, yerel, bölgesel ve evrensel 1.000 kadar oyun incelendi. 

Proje kapsamında, günümüz çocuklarının eğlence ve algı dünyasının ışığında modernize edilerek tasarlanan oyun 
alanları okul bahçelerine çizilmiştir. Aşık, micoz gibi geleneksel oyunların, sek sek gibi evrensel oyunların ve twister 
gibi modern oyunların yanı sıra yön bulma, toplama çıkarma ve kelime türetme gibi konuların öğrenilmesini 
kolaylaştıran oyun alanları da matematik, İngilizce, coğrafya gibi branş derslerini eğlenceli hale getirmektedir.
Çık Dışarıya Oynayalım Projesi ilimizde 18 okulumuzda uygulanmaktadır.

Okullarda, yeni oyunlar geliştirecek, okul içi oyun faaliyetlerini yürütecek “oyun kulüpleri”nin kurulması teşvik 
edildi. Üniversiteli gönüllüler ilkokul öğrencilerinin oyun rehberleri haline getirilerek, ilkokullarda çocuklara “Çık 
Dışarıya Oynayalım” mesajıyla proje yürütülmektedir. 

ÇIK DIŞARIYA OYNAYALIM
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Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri İstanbul Bölgesi Ödül Töreni

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 3.sü düzenlenen İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen ‘’Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 
Ödülleri İstanbul Bölgesi Ödül Töreni’’ 27 EKİM Salı günü Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi ve Hizmetiçi 
Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirildi.

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri İstanbul Bölgesi  Ödül Törenine Milli Eğitim Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Daire Başkan Vekili Orhan ERGÜN, İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, Bakırköy 
Cumhuriyet Savcısı Fuat ARI, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul BİLİCAN, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet AKTAŞ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Murat ADALI, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Nesrin KAKİRMAN, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Uzmanı Ceyla AYGÜN, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin AKÇAY, Yenilikçilik ödülü almaya hak ka-
zanan projeleri hazırlayan okulların okul müdürleri, öğretmenleri, öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 
Birimi üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri, yenilikçi uygulamaların eğitim sistemine kazandırmayı, öğrenci ve 
öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkan sunmayı ve 2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri 
yakalamayı amaçlamaktadır. Yöneticilerimiz ile öğretmen ve öğrencilerimiz yenilikçi uygulamaları hayata 
geçirme bağlamında teşvik edilirken eğitim ortamlarımızın da kalitesi artırılmış olacaktır. 

EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİ PROJELER ÖDÜLLERİNİ ALDI
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Bu doğrultuda yapılmakta olan Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinin 3.sü gerçekleştirildi.
1- Öğretim yöntem ve teknikleri: Yenilikçi eğitim ve öğrenme program, yöntemlerin uygulanması, teknoloji ile 
desteklenmesi ve bilişim ürünlerinin kullanımı suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi,
2- Sanatsal, kültürel, sportif ve çevreci faaliyetler: Öğrencilerin sanat, spor, kültürel ve çevreci faaliyetlere katılımın 
artırılması, yarışmalar düzenlenmesi, okul bahçeleri, kütüphaneler, spor salonları, bilgisayar sınıflarının halka 
açılması; milli, manevi ve kültürel değerlerin korunup ge1iştiriImesi ve gelecek kuşaklara aktarılması; ağaçlandırma 
çalışmaları, geri dönüşüm faaliyetleri ve enerji verimliliği uygulamaları,
3- Okul idaresinin geliştirilmesi: Kalite, verimlilik ve etkinliğin artırılması, eğitim kaynaklarının çeşitlendirilmesi, 
öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili bürokratik işlem ve süreçlerin basitleştirilerek istenecek belgelerin asgariye 
indirilmesi ve hizmetlerin en kısa sürede sonuçlandırılması,
4- Eğitim öğretime erişim ve yönlendirme: Dezavantajlı öğrenci gruplarının eğitime erişim imkânlarının ve 
fırsatların artırılması(az gelişmiş bölgelerdeki kız öğrenciler, engelli bireyler, maddi yetersizliği olan öğrenciler 
vb.), öğrenci devamsızlıklarının azaltılması,eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi bakımından mesleki 
eğitimi yaygınlaştıracak stratejilerin uygulanması ve mesleki eğitime yöneltme faaliyetleri, rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık faaliyetleri.
5- Serbest kategori: Diğer dört kategorinin kapsamı dışında kalan faaliyetleri kapsayan ve Eğitim ve Öğretimde 
Yenilikçiliği amaçlayan projeler 5 kategoride başvuru yaptı.
 
2015 yılında eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve 
paylaşımının sağlanması amacıyla 2015/10 sayılı Genelge doğrultusunda gerçekleştirilen “Eğitim ve Öğretimde 
Yenilikçilik Ödülleri” ne ülke genelinde 5 kategoride 1047 başvuru yapılmıştır. Elektronik ortamda yapılan 
değerlendirmeler sonucu 123 çalışmaya saha ziyaretleri yapılmış ve saha ziyaretleri sonucunda 89 çalışma Bölge-
sel Birincilik Ödülü almaya hak kazanmıştır. İstanbul Bölgemizde ödül almaya hak kazanan 12 projemizin tanıtımı 
ve ödül töreni gerçekleştirildi. Yenilikçi uygulamaların eğitim sistemine kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlere 
daha iyi eğitim ve öğretim imkânlarının sunulması amacıyla  yürütülen başarılı çalışmalara verilen “Eğitim ve 
Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinin çalışmaların yerinde görülmesi açısından saha ziyaretleri gerçekleştirilerek saha 
ziyareti puanı ile ilk değerlendirme puanının aritmetik ortalaması alınarak ödüle esas puan belirlenmesi sonucun-
da 11 İlçemizde 12 proje sahibi kurumumuz ödüle layık görüldü.

EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİ PROJELER ÖDÜLLERİNİ ALDI
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Okullarda Fiziki Aktivitenin Artırılması İşbirliği Protokolü’’ imzalandı

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile 
Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ‘’Okullarda Fiziki Aktivitenin Artırılması İşbirliği Protokolü’’ imzalandı. 

Proje Kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 5-6 ve 7. sınıflarda seçmeli spor ve fiziki etkinlikler dersini 
açan okullardan aşağıda belirtilen şartları taşıyan veya gerekli düzenlemeyi yapacak olan okullarımız tespit 
edildi. 
a)	 Okullarda beden eğitimi dersinin ve “Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı” içerisinde 
bisiklet modülünün aktif işlenmesini sağlamak. 
b)	 Bisiklet kullanımına uygun asgari 40 x 25 m ölçülerinde açık ya da kapalı eğitim alanı oluşturmak. 
c)	 Eğitim alanı etrafında 130 cm yüksekliğin altında dikenli ya da sivri uçlu demir vb. tehlike yaratabilecek 
okul duvarı ya da çit gibi ayırıcı özellikte fiziksel bariyerlerin bulunmamasını sağlamak.
d)	 Eğitim alanının araç trafiği ya da araç park alanı ile ortak kullanılmaması ve fiziksel bariyer ile ayrılmış 
olmasını sağlamak. 
e)	 Eğitim alanının zemininde sabitlenmemiş kanalizasyon kapağı, su gideri kapağı ve ızgaraları, sivri 
ahşap ve/veya metal çıkıntı, direk gibi tehlike oluşturan unsurların bulunmamasını sağlamak. 
f )	 Eğitim alanında yüzeyin tercihen asfalt, beton, parke, çimen ya da sentetik kaplamaya sahip olmasını, 
toprak zemine sabit alanlarda zeminin düz ve sıkıştırılmış olmasını, zeminin taş, mıcır, plaj kumu, kaygan ze-
min kaplamaları, yağ, yaprak yığınları gibi frenleme kontrolünü güçleştiren özellikli malzemeler içermemesi ya 
da mümkünse eğitim öncesinde temizlenmesini sağlamak. 
g)	 Bu protokol kapsamında verilen bisikletlerin öğrencilerin kullanımına sunulmasını, okul içerisinde 
muhafazasını ve bisikletlerin gerekli bakımını sağlamak. 
h)	 Bisiklet kullanımında gerekli kişisel ve çevre güvenlik tedbirlerini almak. 
‘’Okullarda Fiziki Aktivitenin Artırılması İşbirliği Protokolü’’ kapsamında okullarımıza toplam 485 bisiklet 
temin ve teslimi gerçekleştirilmiştir. Proje protokolü devam etmekte olup proje kapsamındaki okul sayısı 
artırılarak projeden yararlanacak öğrenci sayısının artırılması planlanmaktadır.

OKULLARDA FİZİKİ AKTİVİTENİN ARTIRILMASI
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21. Yüzyıldan 65 Milyon Yıl Öncesine Ziyaret

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jurassic Land arasında öğrencilerin deneyim, gözlem, eğlenceye dayalı 
öğrenmelerini teşvik edecek Tarihin Derinliklerinden Günümüze Dinozorlar İşbirliği Protokolü” 1 Eylül 2015 
Salı günü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde imzalandı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jurassic Land arasında öğrencilerin deneyim, gözlem, eğlenceye dayalı 
öğrenmelerini teşvik edecek Tarihin Derinliklerinden Günümüze Dinozorlar işbirliği protokolü 1 Eylül 2015 
Salı günü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde imzalandı.

Protokol imza töreninde İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer YILDIZ, Jurassic Land adına Talya 
A.Ş. kurucu ortağı Figen Mengi TEKER, Jurassic Land İşletme Müdürü Ali Rıza ÜNLÜ, Jurassic Land Okul 
Ağırlama Sorumlusu Eda SOYMAN ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi üyeleri katıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Talya Eğlence, Müze ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. işbirliği ile 
öğrencilerimizin uluslararası otoritelerce dünyanın en iyileri arasında sıralanan ve ülkemizde benzeri olma-
yan kapsamda, birebir boyutlarıyla dinozor iskelet, rölyef ve fosillerinden oluşan geniş dinozor müzesi; gerek 
fantastik bir yolculuğu sembolleyen Türkiye’nin en büyük 4 boyut-6 efektli sineması, gerekse bir senaryo 
eşliğinde deneyimli rehberlerin, ana sınıfından lise son sınıfa kadar geniş bir yelpazede yaş grubuna uygun 
formatta anlatımlarıyla eşlik ettiği toplam 5 üniteden oluşan bilim merkezi turu ile soyları tükenmiş olan 
dinozorları inceleyerek onların yaşamları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 2011 yılında 
başlatılan işbirliğinin kapsamının genişletilmesi ile imzalanan protokol, sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı 5 
bin öğrencinin Jurassic Land’dan ücretsiz yararlanmasını, anaokulundan liseye kadar tüm okullara ziyaretler-
inde çeşitli avantajları sunulmasını ve öğrencilerin birtakım etkinliklerde Jurassic Land’ın platform olarak 
kullanılmasını içeriyor.

65 MİLYON YIL ÖNCE
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KAHVALTILI SABAHLAR, SAĞLIKLI YARINLAR PROJESİ 

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı, TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) 
ve Altıparmak Gıda San.ve Tic. A.Ş ile birlikte hayata geçirilen ve Türkiye genelinde  8 ilimizde 36 okulu-
muzda yürütülen “Kahvaltılı Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar” projesi 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Türkiye’de 
sadece İstanbul ilimizde belirlenen 4 ilçede ve 16 okulda uygulanacak olup proje kapsamında 6000 öğrenciye 
ulaşılması hedeflenmektedir. 

Önceki yıllarda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen ve tüm okul-
larda uygulanacak olan “Obeziteyle Mücadele ve Fiziksel Aktivitenin Artırılması” Programının kapsadığı 
ilkeleri destekleme düşüncesinden yola çıkılan proje ile Obeziteden korunma ve bu amaçla çocukluk çağında 
velilere ve öğrencilerimizde gerekli bilincin oluşturulması, öğrenci ve velilerin yeterli ve dengeli beslenmenin 
yanı sıra fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmesi, çocukların obeziteye neden olabilecek alışkanlıklardan 
uzaklaştırılması gibi ilkeler de hedeflenmektedir.
Kahvaltılı Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar proje protokolü imza töreni İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. 
Muammer YILDIZ ve TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Betül Hatice MERMERTAŞ’ın  katılımıyla gerçekleşti.
Araştırmalar; düzenli olarak kahvaltı yapan çocukların obez olma riskinin yapmayanlara oranla daha düşük 
olduğunu ortaya koymakta olup, kahvaltının çocuk sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra zihinsel ve 
fiziksel gelişimlerine de katkı sağladığı da bilinmektedir. 

Kahvaltılı Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar Projesi ile obeziteyi ve şişmanlığı doğrudan işaret etmeyen olumlu mesa-
jlar kullanılarak çocuklara kahvaltıyı sevdirmek, düzenli kahvaltı yapma alışkanlığını kazandırmak ve düzenli 
kahvaltı yapan çocukların da bu alışkanlığı yalnızca ebeveynlerinin yönlendirmesiyle değil, kendilerinin biz-
zat bilinçli şekilde sahiplenerek sürdürmesini sağlamayı amaçlanıyor. Proje kapsamında; sağlıklı gelişim için 
besleyici ürünlerle zenginleştirilen kahvaltının düzenli olarak yapılmasının önemini doğru mesajlarla ve uygun 
dilde hazırlanan eğlenceli bir çizgi film ile öğrencilerimize anlatılacaktır.

KAHVALTILI SABAHLAR
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MALTEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANAOKULU 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü arasında imzalanan Ana-
okulu İşbirliği Protokolü kapsamında Maltepe Sevgi Anaokulu açıldı. Maltepe Sevgi Anaokulunda Maltepe Açık 
Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde çalışan personel ve bu kurumun çevresinde yer alan vatandaşlarımızın okul öncesi 
eğitim çağındaki çocukları eğitim öğretim görecek.
Maltepe Sevgi Anaokulunun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim öğretim vermesini amaçlayan 
protokol 27 Ekim 2015 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, Maltepe Açık Ceza İnfaz Ku-
rumu Müdürü Ünal ŞAŞMAZ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Timur TUĞRAL’ın katıldığı 
törenle imzalandı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü arasında imzalanan Ana-
okulu İşbirliği Protokol imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ;
‘’İmzaladığımız işbirliği protokolü ile eğitim öğretim konusunda ülkemizin geleceği, teminatı sevgili çocuklarımıza 
bir Anaokulu daha hediye etmiş oluyoruz. Okul öncesi eğitim konusunda ülkemiz, Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz son derece hassas davranıyor ve okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Çünkü okul 
öncesi eğitim almış çocuklarımızın 1. Sınıfa adaptasyonu, sınıf ve okul kültürüne alışması, öğretmeni, okul idare-
cilerini tanımaları daha kolay oluyor. Ayrıca eğitim öğretim noktasında okul öncesi eğitim almış çocuklarımız belli 
bir temel bilgi seviyesine ulaşarak İlkokula gittiği için başarı oranı da artıyor. Çocuklarımız yararına yapılan her 
işbirliğinde, her projede, her çabada biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak samimi bir gayret gösteriyoruz. Eğitim 
öğretim sürecinde yaptığımız işbirliklerinin gül bahçesi güzel ülkemizin geleceğine yeni güller kazandıracağı bilin-
ciyle hareket ediyoruz.
Hayırseverlerimizle, derneklerimizle, vakıflarımızla ve Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürümüz Ünal bey 
gibi eğitim destekçisi, eğitim gönüllüsü kurum müdürlerimizle yükselen değer Türkiye’mizin, İstanbul’umuzun 
kalkınmasına bir nebzede olsa yardım edecek projeler protokoller yapmak bizi mutlu ediyor. Şundan kesinlikle 
eminim Maltepe Sevgi Anaokulumuzda minik yavrularımız sevgi ile büyüyecek, eğitim öğretim görecek, geleceğe 
ve okul hayatlarına ilk adımlarını atacak’’ dedi.

ANAOKULU İŞBİRLİĞİ
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OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

“OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ” 
PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİ YAPILDI

Müdürlüğümüz Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü tarafından geliştirilen “Okul - Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli“ 
projesi, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ahmet Erdem ve İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan tarafından hayata geçirildi.

İSO’da gerçekleştirilen ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Muammer YILDIZ’ın da katıldığı protokol imza 
töreninde, Mesleki ve Teknik Eğitim’den sorumlu Müdür Yardımcımız Sayın Serkan GÜR projenin sunumu yaptı. 
Gür “Amacımız İstanbul ilindeki mesleki ve teknik eğitim okullarının eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinim-
lerini karşılamak. Okul-Sanayi İş birliği Projesi kapsamında teknolojik iş birliği, deneyim paylaşımı ve istihdam 
odaklı iş birliği olmak üzere üç alanı eksene aldık. Milli Eğitim Bakanımızın son dönemde mesleki ve teknik 
eğitimle ilgili açıklamaları, mesleki ve teknik eğitim camiasını son derece memnun etmektedir. Sanayi odasının 
da böyle bir konuya sahip çıkması da bundan sonraki eşleştirmelerimiz açısından son derece önemlidir. Mesleki 
ve teknik eğitimden mezun olan öğrencilerimiz sanayinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bizler, meslek ve teknik 
eğitim camiası olarak öğrencilerimiz için ara eleman kavramını kullanmıyoruz. Çünkü yetiştirdiğimiz öğrenciler, 
işgücünü nitelikli insan gücünü temsil ediyorlar ve ana eleman olarak işletmenin bel kemiğini oluşturuyorlar. 
Meslek liselerimizin yetiştirdiği elemanlar olmadığında sanayi gerekli ekonomik kalkınmaya ulaşamayacağından 
öğrencilerimizi sanayinin ana elemanı olarak görüyoruz” dedi.
Protokol imza töreninde konuşan  Bakan Avcı, projenin hayırlı olmasını ve yeni bir model olarak örnek 
çalışmaların önünü açmasını temenni etti.

Mesleki eğitimin önemine dikkati çeken Bakan Avcı, özellikle sanayi kuruluşlarının mesleki eğitime doğrudan 
katılmasının Millî Eğitim Bakanlığı için çok önemli olduğunu vurguladı.
Proje için hazırlanan protokol çerçevesinde seçilen okul ve öğrencilerle ilgili bilgiler veren Bakan Avcı, sözlerine 
şöyle devam etti:
“Seçilen okullara, yeni teknolojiye uygun makine, ekipman ve donanım için işsizlik sigortası fonundan kaynak 
aktarılması sağlanacak. İş birliğine dahil edilen okullarda okuyan öğrencilere iş ve meslek danışmanları tarafından 
iş arama becerileri, görüşme ve mülakat teknikleri, danışmanlık ve rehberlik hizmeti de verilecek. Bu okullardan 
mezun olanlar işbaşı eğitim programından öncelikle yararlanacak. İşbaşı eğitim programı süresince katılımcının 
ücretini, genel sağlık sigortasını, iş kazası meslek hastalığı sigorta primini biz ödeyeceğiz. Programdan yararla-
nan öğrencilerimize işletme kadrosunda işe alındığında işveren payı sigorta prim desteği de verilecek. İProtokole 
arkadaşlarımız ´İstanbul modeli´ adını uygun bulmuşlar. İnşallah bu model çok başarılı olacak.” dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Avcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Erdem ve İSO Başkanı 
Bahçıvan tarafından imzalanan protokolle “Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli” projesi hayata geçirildi.
İmzalanan protokolle, mesleki eğitim kurumları ile sanayi ve sektör birlikleri arasında iş birlikleri sağlanarak 
arz talep uyumsuzluğunun giderilmesi, yönetimsel ve operasyonel yeni bir mesleki ve teknik eğitim modeli 
oluşturulması hedefleniyor.
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Bu proje mesleğine adanmış, öğretmenliği sadece bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen, öğrencisinin aklı 
kadar kalbine de dokunmayı gaye edinen öğretmenlerin; öğrencilerini evlerinde ziyaret etmeleri ana fikri 
etrafında şekillenmiştir.  Bu proje temelde iki hedef taşımaktadır. Tespit ve teşvik olarak özetlenebilecek bu 
hedeflerden ilki esasında kişisel çaba ve fedakarlıklarla ev ziyaretlerini zaten yapıyor olan öğretmenlerimizi 
tespit ederek çabalarının İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklendiğinin altını çizmek, ikinci 
olarak da mesleğe yeni başlayan veya ziyaret düşünen ama 
gerçekleştirmemiş olan eğitimcileri teşvik etmektir.

İstanbul genelinde uygulamaya konulan bu proje Üsküdar 
ve Tuzla ilçesinde uygulanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 
Ayrıca Sayın Valimiz Vasip Şahin beyefendinin de Malatya da ki 
görevi esnasında uygulanan bu proje okul veli bağını güçlendir-
erek öğrencilerin de akademik başarısını artırmıştır. 
Öğrencilerin evlerine veya velilerin işyerlerinde gerçekleşen bu 
ziyaretler aynı zamanda eğitim temposundaki yoğunluktan fark 
edilememiş problemlerin tespitine dolayısıyla da çözümüne 
de vesile olacaktır. Beraber içilen çaylar eşliğinde yapılan soh-
betler esnasında öğrencilerimizin gönül dünyasına yol alınacak 
ve uzun zamanlarını beraber geçirdikleri öğretmenlerini de bu 
dünyaya  dahil etmelerine imkan bulacaklardır.

Ev ziyaretleri esnasında yaşanan hoşluklar ve anılar proje 
sonunda bir araya getirilerek kitaplaştırılacaktır. Öğrenciler sadece sıralarda oturarak öğretmeni din-
leyen değil aynı zamanda kendine özgü yaşamlara sahip bireylerdir. Onların evlerine misafir olmak 
aslında hayat boyu gönüllerinde misafir kalmayı ve okul ötesine de ulaşmayı sağlayacaktır. Kırk yıllık bir 
hatır ile öğretmenlerimizin öğrettikleri daha etkili olacak bazen de ömür boyu süren öğrenme sürecinde 
öğretmenlerimizde yeni şeyler öğrenecektir.

MİSAFİRİM ÖĞRETMENİM

MİSAFİRİM ÖĞRETMENİM
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Mobilim Yollarda: Dene ve Keşfet Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, 
Eğlen Bilim Firması ile işbirliğinde Paris 2015 İklim Zirvesi çerçevesinde öğrencileri İklim Değişikliği 
konusunda bilinçlendirmek üzere yola çıktı ”Mobilim Yollarda: Dene ve Keşfet ” konulu etkinlik 
okullarımızda  5. ve 6. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bilimsel düşünmeyi destekle-
yici ve çevre konusunda duyarlılığı artırıcı bu etkinlikler öğrencilerimiz tarafından ilgiyle takip edilmiştir.

”Mobilim Yollarda: Dene ve Keşfet ” Projesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulları ziyaret ederek 30 farklı şehirde 
yaklaşık 18 bin öğrenciye ulaşmış ve fen biliminin en ilgi çekici ve ilham verici yönlerini öğrencilerle buluşturmuştur.

Öğrencilerimiz bu etkinlikte bilim gösterileri izleyerek ve bilim otobüsünde bulunan atölyelerde deneyler 
yaparak öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmışlardır. Ortaokullarda okutulmakta olan Fen ve Teknoloji dersi 
kapsamındaki bilimsel uygulamaların gezici laboratuvar ortamında öğrencilerin hizmetine sunulması amaçlanmış 
ve bu doğrultuda öğrenci, öğretmen, okul idarecilerimizin görüşleri dahilinde sonuç raporu hazırlanıştır. Proje 
kapsamında 5 ilçemizde 5 okulumuzda ”Mobilim Yollarda: Dene ve Keşfet ”  projesi uygulanmıştır.

MOBİLİM YOLLARDA: DENE VE KEŞFET 
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Okul Dostu Programı Proje Uygulama Protokolü imzalandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İBM, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği arasında ‘’Okul Dostu Programı 
Proje Uygulama Protokolü’’ İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ’ın makamında imzalandı.

Okul Dostu Programı kapsamında özel sektör gönüllülerinin, okullarda haftada bir saat serbest  etkinlikler dersi 
kapsamında öğrenciler ile buluşturulması, öğrencilerin serbest etkinlikler derslerinde yaratıcı düşünme, kendini 
ifade etme, iletişim kurma, kitap okuma becerileri ve çevresel farkındalıklarını geliştirilmesi ve böylelikle 2023 
vizyonu doğrultusunda üst düzey öğrenim becerilerinin ve 21. yy becerilerini geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda ilimizde 16 ilçemizde belirlenen 50 okulumuzda proje uygulamalarının gerçekleştirilmesi hedeflen-
mektedir. Proje protokolü ile 5 ayrı uygulama ön görülmektedir.

Meslek Tanıtımları: Çocuklarla olumlu rol modellerini buluşturarak, çocukların kişisel becerilerini fark etmeleri, 
kariyer ve meslek edinme konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.

IBM Düşünme Meraklısı Mühendisler: Mühendislik becerileri ve meraktan yola çıkarak yapılan uygulamalar ile 
meslek seçiminde kendi kişiliğini iyi tanımaları, kişisel becerilerini, yeteneklerini, ilgi alanlarını iyi bilmeleri ve 
meslekler hakkında araştırarak bilgi sahibi olmalarının önemini kavratmak için hazırlanmış bir programdır.
İngilizce Konuşma Kulüpleri: Çocukların dil öğrenimlerine katkıda bulunmak ve interaktif katılım ile 
öğrendikleri dili kullanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Meraklı Kitaplar: İlköğretim 3. 4. ve 5. sınıf (9-11 yaş) çocuklarda kitap okumaya dair heyecan, merak ve ilgi 
uyandırarak, çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacı ile hazırlanmıştır. Çocukların hayal güçlerinin ve 
yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunmak da projenin nihai hedeflerinden biridir.
Çevreci Penguenler: Küresel ısınma, çevresel problemler ve doğanın korunması konusunda çocukların 
farkındalık kazanmalarına destek olmak amaçlamaktadır.

Proje kapsamında yapılması planlanan eğitimlerin interaktif uygulama yöntemleri ve görsel eğitim materyali ile 
desteklenerek özel sektörde çalışan gönüllüleri aracılığıyla çocuklarımızla paylaşılması hedeflenmektedir. 

OKUL DOSTU PROGRAMI PROJESİ
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Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi İstanbul'da

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin ‘Kültür ve Olimpik Eğitim Komisyonu’ tarafından Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 
Projesi’ sunumları genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmeleri açısından önem taşımaktadır.
Akademisyenler, çocuk psikologları, komisyon üyeleri işbirliği ile titiz bir çalışmanın ürünü olan proje, profe-
syonel sunucusu ve sevilen maskotu ‘Oli’ ile spor kültürünü, Olimpiyat Oyunları’nı ve felsefesini, Fair Play’i, 
sağlıklı beslenmeyi, çevre duyarlılığını çeşitli videolar, çizgi filmler, küçük yarışmalar, renkli görsellerle inter-
aktif olarak anlatmaktadır.

17 Şubat 2006 tarihinden itibaren Türkiye’nin pek çok kentinde düzenlenen organizasyonlarda bugüne dek 
binlerce ilköğretim okulundan yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sunumlar her öğretim döne-
minde belli plan-program dahilinde yürütülmektedir.

Türkiye’de yapılması hedeflenen Olimpiyat Oyunları için Olimpizm ve spor kültürünü özümsemiş bilinçli 
gençliğin önemi büyüktür. Bu amaç doğrultusunda sürdürülen program, sunumlara katılan öğrencilerin 
yanı sıra beraberlerindeki öğretmenler, yöneticiler tarafından büyük ilgi ve takdir görmektedir. Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi, dünyada başka örneği bulunmayan projeyi her yıl belli bir fon ile desteklemektedir.
 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi sunumları 14 Aralık 2015 – 7 
Ocak 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM PROJESİ
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İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlık arasında Su Kaşifi Proje Proto-
kolü 08.12.2015 tarihinde imzalandı.

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 20 okulumuzda uygulanan Su Kaşifi Proje protokolü yenilendi. 8-14 yaş 
grubu öğrencilerin, dünyamızın su kaynaklarına yönelik tehditleri anlamalarını ve günlük hayatta su kullanımı 
konusunda bilinçlenmelerini sağlamak aynı zamanda iletişim ve takım çalışması faaliyetleri ile beraber 
eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma 
Danışmanlık arasında Su Kaşifi Proje Protokolü 08.12.2015 tarihinde imzalandı.
 
Su Kaşifi Proje Protokolü imza töreni İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ ve Mikado Sürdürül-
ebilir Kalkınma Danışmanlığı Kurucu Ortağı Serra TİTİZ’in katılımları ile gerçekleşti.İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Temel Eğitim Şube Müdürü Timur TUĞRAL, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı Proje Koordinatörü 
Şadan ERTEKİN MİS ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birim üyeleri törende hazır bulundu.

9 ilçemizden tespit edilen toplam 45 okulumuzda uygulanacak olan Su Kaşifi Projesi kapsamında 8-14 yaş 
grubu öğrencilerimizin sahip olduğumuz su rezervini bilinçli bir şekilde kullanma bilinci kazanmaları hedefle-
nirken aynı zamanda projenin uygulanacağı okullarımız sahip olacağı sanal su rezervini korumak için bir dizi 
aktivite ve grup çalışması gerçekleştirecektir.

Bunlara ek olarak, çok yönlü ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, yeteneklerini üst düzeyde kullanabilen, 
kendine güvenen, yetkin, toplumsal sorumluluk bilincine sahip çocuklar yetiştirmeye yönelik bir programda yer 
almalarını sağlamak da projenin asıl hedefleri arasındadır.

SU KAŞİFİ PROJE PROTOKOLÜ İMZALANDI
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SU KAŞİFİ PROJESİ

PROJENİN İÇERİĞİ ve ETKİNLİKLER

Her okul, sahip olacağı sanal su rezervini korumak için bir dizi aktivite ve grup çalışması gerçekleştirecektir. 
Program bir öğretmen eşliğinde bir grup öğrenci tarafından yürütülür. Okullar grupları ve katılımcı öğrenci 
sayısını belirlemekte serbesttir. Program, suyu esas alan dört görev alanını;

•	 Temiz Su

•	 Değerli Su

•	 Saklı Su

•	 Dünyamızın Suyu kapsamaktadır.
Belirtilen başlıkların herbirinin altında 5 etkinlik tanımlanmış ve bunlar www.sukasifi.org adresinde yer alan 
kaynak dokümanlarla desteklenerek çocuklarımızla paylaşılmaktadır. Program içeriği, Talim ve Terbiye Kurulu 
tarafından okullarımıza tebliği edilen ve uygulanan ders müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Program 
tamamen ücretsiz olup okullarımıza herhangi bir maddi yük getirmemektedir. Programın hedef kitlesi 8-14 
yaş grubu öğrenciler, bir başka deyişle ilkokul  3. ve 4. sınıf ile ortaokul 5. -6.- 7. ve 8. Sınıf öğrencileridir.
 
Proje kapsamında Proje bilgilendirme ve okul temsilcisi öğretmenlerin bilgilendirilmesi toplantılarının or-
ganize edilecektir. Proje bilgilendirme toplantıları Anadolu yakasında belirlenen okullarımız için 17.12.2015 
tarihinde saat 14.30-17.00 HSBC Genel Müdürlük Gayrettepe, Avrupa yakasında belirlenen okullarımız için 
18.12.2015 tarihinde saat 10.00-12.30 Düşler Akademisi (Alternatif Yaşam Derneği) Ataşehir’de düzenlendi.

•	 Projeyi uygulayacak eğitmenlerin kullanacağı tüm materyaller http://www.sukasifi.org/ adresinde 
Görev Alanları ve Etkinlikler başlıkları altında yer almaktadır. Uygulama için başka bir destekleyici materyale 
ihtiyaç bulunmamaktadır.

•	 Katılım Sertifikası: Programa katılan tüm öğrencilere UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı)  
sertifikası verilmesi planlanmaktadır.
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TFF-ÜLKER 13 YAŞ İSTANBUL OKULLAR LİGİ PROTOKOLÜ

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
ile TFF-Ülker 13 Yaş İstanbul Okullar Ligi protokolü imzalandı.

TFF´nin Riva´daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri´nde bulunan Orhan Saka 
Toplantı Salonu´nda gerçekleştirilen imza törenine ve İl Milli Eğitim Müdür Vekilimiz Şerafettin Turan 
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç katıldı.

39 İLÇEDEN TOPLAM 390 OKUL
Ülker´in desteğiyle futbolu tabanda yaygınlaştırma misyonu çerçevesinde protokolü imzalanan proje 
kapsamında, İstanbul´un 39 ilçesinden toplam 390 okulun katılımıyla 2003 doğumlu sporcular 
arasında, her okulun en fazla 18 müsabaka yapacağı bir lig oluşturulacak.

Projeyle, okullarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, eğitim-öğretim yılı içinde uzun süreli futbol 
oynamalarına imkan tanınması, futbol oynama olanağını fazla bulamamış çocukların da yapacakları 
maçlarla sporu bir alışkanlık haline getirmeleri hedefleniyor.

TFF-Ülker 13 Yaş İstanbul Okullar Ligi Protokolü İmzalandı
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü tarafından “Trafik 
kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilmesinde bilinçli yeni nesiller yetiştirmek” üzere; ilk ve 
ortaokullarımızdaki 4 ve 5. Sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verilmektedir.  Topkapı da bulunan Trafik Eğitim 
Parkı ve iki adet gezici trafik eğitim aracı ile yılda yaklaşık 150.000 öğrenciye ulaşılarak trafik eğitimi verilmek-
tedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm ilk ve ortaokulları kapsayan bir çalışma programı hazırlanarak 
Trafik Eğitimine Destek amacıyla Valilik Oluru alınmıştır. Alınan Olur neticesinde tüm İlçe Milli Eğitim Müdür-
lükleri bilgilendirmeler yapılmış ve eğitim parkına okullarımız en az bir hafta öncesinden aranarak davet 
edilmektedir.

Topkapı Şehir Parkı içerisine 6.500 metrekare alana inşa edilen bu park, 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 içer-
mekle birlikte tamamen tüm özürlü gruplarına uygun şekilde dizayn edilmiştir. Burada özürlülere uygun akülü 
arabalar 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 interaktif trafik eğitimi verilmektedir. Tüm özürlü grupları bu parkta 
eğitime alınarak,  projenin arazide getirdiği tüm yenilikler teorik ve uygulamalı olarak gösterilmektedir.

TRAFİK EĞİTİM DESTEK PROJESİ

TRAFİK EĞİTİM DESTEK PROJESİ
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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 olduğu görülmüştür. Bu amaçla toplumun her kesiminin trafik eğitimini 
alabileceği ayrıca projenin tüm unsurların yer aldığı modern bir trafik eğitim parkı yapılmıştır.

Trafik Destek Eğitimi projesi kapsamında ilk ve ortaokul 4 ve 5. sınıflarından 50 öğrenci getirmeleri istenmek-
tedir. Eğitim süresi, gelen öğrenci sayısıyla değişmekle beraber yaklaşık 2-3 saat arası sürmektedir ve gelen her 
sınıfa katılım sertifikası verilmektedir.

Parka gelen öğrenciler görevli eğitmen tarafından karşılanarak resim panosuna sıralanır ve sertifika resmi 
için animatör eşliğinde poz verir ve sınıfa alınır. Derste düz anlatımla ve görsellerle trafik eğitimi verilir. Soru-
cevap yöntemi kullanılarak bilen öğrencilerimize ödüller verilir ve derste eğitimciler tarafından emniyet ke-
merinin önemini anlatan kısa bir şov yarışması yapılır. Dersin ilk 30 dakikası Trafik Eğitimi şeklinde verilir. 
Sonrasında parkta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden görevli trafik polisleri öğrencilere görsel ve uygulamalı 
olarak 30 dakikalık trafik eğitimi verirler. Öğrencilere park içinde verilen pratik eğitim sonunda akülü araçlar 
kullandırılarak öğrendiklerinin uygulaması yaptırılır. Öğrenciler için bir sonraki aşama eğlence şeklinde eğitim 
verilmesidir. Animatörler tarafından öğrencilerimiz Dünyada ilk olarak tasarlanan Trafik Eğitim Labirentine 
alınarak Trafiğin bir labirent olduğu ve bu labirentte kurallara uyarak çıkışı nasıl bulmaları gerektiği mesajı 
verilir. 

Ayrıca parkta atölye çalışması da yapılarak eğitim alan öğrencilerimize hayal dünyalarını devreye sokarak 
resim yapmaları, şiir ve hikâye yazmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin yaptığı bu çalışmalar okulda bulunan 
panoda sergilenmektedir. Sahadaki eğitim ve eğlence bittikten sonra öğrencileri tekrar sınıfa alarak 30 dakikalık 
İlkyardım eğitimi teorik ve uygulamalı olarak verilir. Son olarak eğitim bittikten sonra öğretmenlerimize katılım 
sertifikası ile okul için materyaller verilir ve animatör görevli eğitmen tarafından öğrencilerimiz yolcu edilir.

Avrupa ve Anadolu yakasına hizmet veren 2 Adet mobil eğitim aracı trafik eğitim çalışmaları yürütmekte-
dir. Mobil trafik eğitim araçları ile parka uzak olan ve ulaşım zorluğundan gelemeyen ilk ve ortaokullara gi-
dilerek görevli trafik eğitmeni ve trafik polisi tarafından interaktif trafik eğitimi verilmektedir. Eğitmenimiz ve 
Trafik Polisimiz tarafından gidilen okulun 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine okulun konferans salonunda tüm gün 
dönüşümlü olarak teorik eğitim verilmektedir.
 

TRAFİK EĞİTİM DESTEK PROJESİ
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Mustafa USLU 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü 

Vakfı(SÜGAV) işbirliğiyle ilimizde 50 okulumuzda 

yürütülen Yemekte D enge Projesi Eğitici Eğitimi 

programı 17.11.2015 Salı günü Kozyatağı Hilton otelde 

gerçekleştirildi. 

Yemekte Denge projesi eğitici eğitimi programına 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ, 

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı(SÜGAV) Genel Sekreteri Begüm MUTUŞ, İl Milli Eğitim Temel Eğitim Şube 
Müdürü Timur TUĞRAL, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve 
Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hünkar KORKMAZ, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı(SÜGAV) 
Direktörü Ebru TİMUR, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı(SÜGAV) Proje Yönetim Ekibi üyeleri, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Üyeleri, Yemekte Denge Projesinin İstanbul’da uygulandığı 50 okulun idarecileri, okul koordinatör-
ler öğretmenleri ve basın mensupları katıldı.

Yemekte denge projesi İlkokullarımızda öğrenim gören çocuklarımızda dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmeyi 
esas alan bir eğitim projesidir. Ayrıca proje temel eğitim çağındaki çocuklarımızın fizyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli ve 
uzun bir yaşam sürdürmeleri için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın 2011 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğü Yemekte Denge Projesi 5’inci yılında Eğitimcinin Eğitimi programına başladı. Yemekte 
Denge Eğitim Projesi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. 
Dr. Tanju BESLER’in koordinatörlüğünde, uluslararası standartlardaki eğitim programlarından uyarlanarak geliştirilmiştir.

Proje dahilinde geliştirilen eğitim programının Türkiye’de ilkokul 2, 3 ve 4 sınıf düzeyinde mevcut derslerin öğretim 
programlarına uyarlanması ve öğretim materyallerinin sınıf düzeylerine göre geliştirilmesi Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hünkar 
KORKMAZ’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye genelinde 10 ilde uygulanan proje İstanbul ilimizde 50 okulda uygulanmaktadır. Proje kapsamında okul idarecileri-
yle, velilerle, öğretmenlerle, okul çalışanları ile yapılan işbirliği sayesinde bilinçli, sağlıklı ve dengeli beslenen bilinçlenen ve 
çevresini bilinçlendiren bir nesil yetiştirmek hedeflenmektedir. Proje kapsamında öğrencilerimize ‘’Dengeli bir şekilde her 
şeyi yiyebilirsin. Tek yapman gereken dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek.’’ ana mesajından hareketle 5 temel mesaj iletilmek-
tedir.

Yemekte Denge Projesi Eğitici Eğitiminde 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin algı, öğrenme düzeyleri ve müfredata göre ayrıştırılan 
eğitim materyalleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

YEMEKTE DENGE PROJESİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

YEMEKTE DENGE PROJESİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ YAPILDI
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“ÖNCÜ İMAM HATİP LİSESİ” VE “ÖNCÜ İMAM HATİP ORTAOKULU” PROJELERİ

“Öncü İmam Hatip Lisesi” ve “Öncü İmam Hatip Ortaokulu” projesi ödül törenine Din Öğretimi Genel Müdürü 
Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, DÖGM Daire Başkanı Mehmet Nezir Gül,  İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Mustafa Uslu, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Süleyman Gökçimen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Altı Anadolu imam hatip lisesi “Öncü İmam Hatip Lisesi”, dört imam hatip ortaokulunun da “Öncü İmam Hatip 
Ortaokulu” ödülü almaya hak kazandığı projenin ödül töreninde bir konuşma yapan Din Öğretimi Genel Müdürü 
Nazif Yılmaz, imam hatip okullarında akademik başarının yanında sosyal kültürel faaliyetlerin öneminin her geçen 
gün daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, imam hatip okullarının her konuda iyiye, güzele ulaşmayı hedeflemeleri ve 
öncü olmaları gerektiğini söyledi. 

Yılmaz, “Ülkemizin her tarafında, okullarımızda çeşitli faaliyetler yapılıyor ama bu faaliyetler İstanbul’da bir başka 
güzel oluyor. Okullarımızı kutluyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız da “Birçok projeyle İstanbul’un Türkiye’ye öncülük yaptığını belirterek 
“Bilim, kültür, sanat, spor ve mesleki alanlarda, geniş bir yelpazede yapılan bu çalışma ve değerlendirme oldukça 
değerli bir çalışmadır, okullarımız için önemli bir göstergedir. Bu yönüyle ödüllendirmeyi hak ediyor. 

Okullarımızın başarısını artmasında ve kurumsal kimlik kazanmasında oldukça önemlidir. Bu projeye katılan, derece 
almasalar bile yaptıkları çalışmaları görünür kılan bütün okullarımız tebrik ediyorum. Ödül alan okullarımızı kut-
luyorum. Projenin uygulanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” diyerek görüşlerini dile getirdi.

“Öncü İmam Hatip Lisesi” ve “Öncü İmam Hatip Ortaokulu” 
Ödülleri Sahiplerini Buldu
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“ÖNCÜ İMAM HATİP LİSESİ” VE “ÖNCÜ İMAM HATİP ORTAOKULU” PROJELERİ

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uslu ise proje 

hakkında bilgi verdiği konuşmasında projenin amacının “okul 

yönetimi, öğretmen, öğrenci, aile ve çevre işbirliğine katkı 

sağlamak, kurumsallaşma ve kurum kültürünü artırmaya yöne-

lik faaliyetler yapılmasına zemin hazırlamak, okullar arasında 

tatlı bir rekabet ortamı oluşturmak ve yerel imkânları kulla-

narak okullarda birtakım iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak” 

olduğunu ifade etti.

Okul müdürlerinin duygularını dile getirdiği konuşmaların ardından Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve İl Milli 

Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız tarafından diğer protokol mensuplarıyla birlikte ödül almaya hak kazanan okulların ödül-

leri verildi.

Başakşehir TOKİ Celaleddin Ökten AİHL Mehter Takımının gösterisiyle başlayan “Öncü İmam Hatip Lisesi” ve “Öncü İmam 

Hatip Ortaokulu” projesi ödül töreni, İstanbul AİHL Grup Fatihan Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından sunulan musiki ziyafeti 

ile sona erdi. Ödül töreninin sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Yüz otuz Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulunun başvurduğu projede altı okul “Öncü İmam hatip Lisesi”, dört 

imam hatip orta okulu da “Öncü İmam hatip Ortaokulu” ödülü almaya hak kazandı. Ödül almaya hak kazanan okul müdür-

lükleri plaket, sertifika ve bayrak ile ödüllendirildi.

“Öncü İmam Hatip Ortaokulu” ve “Öncü İmam Hatip Lisesi” Projeleri Nedir? 

“Öncü İmam Hatip Ortaokulu” ve “Öncü İmam Hatip Lisesi” projeleri, İstanbul’daki Anadolu imam hatip liseleri (-varsa- büny-

elerindeki imam hatip ortaokulları ile birlikte) ve bağımsız imam hatip ortaokullarında uygulanmak üzere hazırlanmış, ilk kez 

2014–2015 eğitim öğretim yılında uygulanmıştır. Proje ile ders programlarının yanında AİHL ve İHO öğrencilerinde görev / 

sorumluluk bilinci ile kendine güven duygusunu geliştirme, yeni ilgi alanları oluşturma, beceriler kazandırma hedeflenmektedir.

“Öncü İmam Hatip Lisesi” ve “Öncü İmam Hatip Ortaokulu” projeleriyle:

1- “Bilgi, kültür, sanat, spor ve meslek” alanlarında düzenlenen ilçe, il, yurt içi ve yurt dışı düzeydeki yarışmalara 

öğrencilerimizin katılımı,

2- Okulların, belirlenen kriterler çerçevesinde “bilgi, kültür, sanat, spor ve mesleki” alanlarda faaliyetler düzenlemesi teşvik 

edilmektedir.

İlki 2014-2015 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen projeye 130 AİHL ve İHO başvurmuş, proje dosyalarını teslim eden okul-

lardan 6 AİHL, “Öncü İmam Hatip Lisesi”;  dört İHO ise “Öncü İmam Hatip Ortaokulu” ödülünü almaya hak kazanmıştır. Ödül 

almaya hak kazanan okul müdürlükleri plaket, sertifika ve bayrak ile ödüllendirilecektir.

“Öncü İmam Hatip Lisesi” ve “Öncü İmam Hatip Ortaokulu” projelerine başvuran okullar resmi/özel kurum ve kuruluşlar 

tarafından resmi onay dâhilinde düzenlenen “bilgi, kültür, sanat, spor ve meslek” yarışmalarına katılmış aldıkları derecelere 

(birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon) il, yurt içi ve yurt dışı kategorisine göre puanlandırılmış, toplam 70 ve üzeri puan 

alan okullar projenin bir ayağını (Yarışmalar) geçme hakkı elde etmiştir.

Ayrıca şartnamede önerilen/belirlenen ve yerine getirilen çalışma ve kriterler de puanlandırılmış, toplam 70 ve üzeri puan alan 

okullar projenin ikinci ayağını (Etkinlikler) geçme hakkı elde etmiştir.  
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“ÖNCÜ İMAM HATİP LİSESİ” VE “ÖNCÜ İMAM HATİP ORTAOKULU” PROJELERİ

Proje değerlendirme kriterleri doğrultusunda okullarda gerçekleştirilen faaliyetlerin bazıları şunlardır:

1- Sene başında “Sosyal Etkinlikler Kurulu” oluşturulmuş, eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak “kültür, sanat, spor ve 

meslek alanındaki faaliyetleri” için takvim hazırlanmıştır. 

2- Okulun kültürel faaliyetleriyle ilgili olarak farklı konularda (okulun kendi çıkardığı yayınlarda yer alan haberler hariç) en 

az 5 (beş) haber (yerel-ulusal) yayın kuruluşlarında (bülten, dergi, gazete) yer almasını sağlanmıştır.

3- Çalışmaların % 80’i öğrencilere ait olmak üzere asgari seksener sayfalık okul dergisi yayınlanmıştır.

4- Okul kütüphanesine, (ansiklopediler hariç) en az 5.000 (beş bin) kitap temin edilmiş, okul kütüphanesinin düzenli ve 

aktif (her gün açık) kullanımını sağlanmıştır.

5- Okulda tiyatro ekibi, mehter takımı veya tasavvuf musikisi korosu kurulmuş, okulda ve çevre okullarda en az üç gösteri/

konser gerçekleştirilmiştir.

6- İstanbul içinde veya İstanbul dışında bir kardeş okul edinilmiştir. İmkânları yetersiz okul veya okulların kitap, araç-gereç 

ve ihtiyaçlarını karşılamak için en az 1 (bir) kampanya düzenlenmiştir.

7- Okul mevcudunun en az % 25’inin müzeler, tarihi ve dini mekânlar ile kültürel alanları ziyaret etmesini sağlanmıştır.

8- Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş ve dosyası tutulmuştur.

9- Huzurevleri, sevgi evleri, çocuk yuvaları gibi sosyal hizmet veren kurumları en az iki kez, öğretmenlerin rehberliğinde 

okulun öğrencileri tarafından ziyaret edilmiştir.

10- Okulun resmi internet sitesini aktif olarak kullanılmış, kültürel etkinlikler/yazılar ve haberlere düzenli olarak yer 

verilmiştir.

11- Yazarlar Okullarda Projesi çerçevesinde, okula en az dört yazar davet edilerek, öğrencilerle söyleşi yapmaları sağlanmıştır.

12- İmam hatip lisesi mezunu sanatçı, sporcu, iş adamı, akademisyen, bürokrat, bilim ve kültür insanlarından örnek nitelik-

teki en az dört şahsiyet okula davet edilerek öğrencilere konferans verdirilmiştir.

13- Dini gün ve gecelerden en az ikisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile işbirliği yapılarak velilere/halka 

yönelik etkinlikte bulunulmuştur… 

Bu çerçevelerde yapılan değerlendirmeler sonunda hem “Yarışmalar” ayağında hem “Etkinlikler” ayağında ayrı ayrı 
en az 70 ve üzeri puan alan okul müdürlükleri “Öncü İmam Hatip Lisesi” veya “Öncü İmam Hatip Ortaokulu” 
ödülünü almaya hak kazanmıştır.

2014-2015 öğretim yılında ödül almaya hak kazanan okullar şunlardır:  
Öncü İmam Hatip Ortaokulu kategorisinde:
* Bayrampaşa – Mobil İmam Hatip Ortaokulu
* Güngören – Güngören İmam Hatip Ortaokulu
* Küçükçekmece – TOKİ Şehit Çağlar Canbaz İmam Hatip Ortaokulu
* Ümraniye – Merkez İmam Hatip Ortaokulu
Öncü İmam Hatip Lisesi kategorisinde:
* Başakşehir – TOKİ Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
* Beyoğlu – Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 
* Fatih – Cibali Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi
* Fatih – İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi 
* Sancaktepe – Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
* Ümraniye – Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmekte, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için birtakım etkinlikler düzen-

lenmektedir. Din Öğretimi Şubesi olarak başlatılan ve yürütülmekte olan projeler:

1.  “Kur’an’ı Anlamaya Doğru” Bilgi Yarışması 

Mavi Sıla Yayınevi ile yapılan protokol kapsamında Anadolu imam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında okutulan Kur’an’ı Kerim 

derslerini daha etkili hale getirmek ve derse yönelik ilgi ve alakayı, Kur’an’ı Kerim bilgi seviyesini artırmak, Kur’an bilinci ve sevgisinin 

oluşmasına katkı sağlamak amacıyla çoktan seçmeli test şeklinde yarışma yapılacaktır. 

50 sorudan oluşan yarışmada her okuldan dereceye giren 3 öğrenciye ödüller verilecektir. 

1. a) Kur’an Üzerine Testlerle Alternatif Eğitim Çalışmaları -2 Cilt     b) Diyanet Yayınları Kur’an Yolu Tefsiri

2. a) Kur’an Üzerine Testlerle Alternatif Eğitim Çalışmaları -2 Cilt    b) Diyanet Yayınları Kur’an’ı Kerim Meali

3. a) Kur’an Üzerine Testlerle Alternatif Eğitim Çalışmaları -2 Cilt    b) Diyanet Yayınları Kur’an’ı Kerim Meali

2.  “İmam Hatipler İlk Kıblesi ile Tanışıyor” Seminerleri

Mirasımız Derneği tarafından, ilimiz Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin kişisel, dini ve ahlaki yönden gelişimlerini 

ve öğrencilerimizin kutsal mekânları tanımalarını sağlamak amacıyla “İmam Hatipler İlk Kıblesi ile Tanışıyor” başlığı altında Din Öğretimi 

şubesinin belirlemiş olduğu 70 Anadolu imam hatip lisesinde Mescid-i Aksa’yı ve kutsal mekanları tanıtıcı sunumlar gerçekleştirilmektedir. 

Seminerlere okul larımız yoğun bir ilgi göstermekte ve öğrencilerimiz bu seminerler sayesinde Kutsal mekânları tanıma fırsatı duyduklarını 

dile getirmekte, öğrencilerimizde bu seminerler neticesinde “Ben de Mescid-i Aksa için neler yapabilirim” anlayışı oluşmaktadır.

3. “Peygamberimizin Genç Arkadaşları” Kitap Okuma Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün direktifleri doğrultusunda İstanbul’da faaliyet gösteren İSTİMDER (İstanbul 

İmam Hatip Liseliler Derneği)’in İstanbul’daki imam hatip okullarında okuyan öğrencilerin okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, 

kültürümüze katkı sağlamak adına söz ve yazı varlığımızı geliştiren, okumayı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler olmaları ve mesleki 

gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla “Peygamberimizin Genç Arkadaşları” adlı bir okuma yarışması düzenlenmektedir.

 “Peygamberimizin Genç Arkadaşları Kitap Okuma Etkinliği Uygulama Esasları”nı kabul eden ve ihl.istmem.com üzerinden başvurusunu 

tamamlayan ilk 30 (otuz) okula 200 (iki yüz) kitap gönderilecektir. Öğrenciler bu kitaplardaki konulardan okullarında sınava girecek ve 

dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecektir.

4. “2. Amme Cüzünü Ezbere Okuma” Yarışması

İmam hatip ortaokulu öğrencilerimizi hafızlık eğitimi hususunda teşvik etmek amacı ile hafızlığın ilk basamağı sayılabilecek amme cüzünü 

ezberleyerek hafızlığa adım atmaları yönünde teşvik etmek ve başarı ile amme cüzünü ezberleyen öğrencilerimizi ödüllendirmek amacıyla 

Erensel Hafızlar Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte imam hatip ortaokulu 5.-6.-7. sınıf öğrencileri yarışacak.

15 Ocak 2016 – 11 Mart 2016 tarihleri arasında müracaatların yapılacağı yarışma, 21 - 25 Mart 2016 tarihlerinde sözlü olarak  

gerçekleştirilecek. Yarışmada dereceye girenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirleceği yarışmaya bu yı da geçen yıl olduğu gibi oldukça fazla 

talep olacağı düşünülmektedir. Yarışma sonunda dereceye girenlere şu ödüller verilecek:

1. Birinci olan öğrenci ve çalıştıran hocası ÜMRE’ye gönderilecektir.  2. İkinci olan öğrenci ve çalıştıran hocası ÜMRE’ye gönderilecektir. 

3. Üçüncü olan öğrenci ÜMRE’ye gönderilecektir.  4. Dört ile onuncu arasındaki öğrencilere çeyrek altın verilecektir.

Ödüller, 1 Nisan Çarşamba günü, saat: 10.00’da  İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde düzenlenecek Ödül Takdim Programında 

verilecektir.

DİN ÖĞRETİMİ ŞUBESİ HABERLERİ

DİN ÖĞRETİMİ ŞUBESİ HABERLERİ
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Orhan Kemal Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlik öncesinde programa katkı sunan kurumlar arasında bir proto-
kol da imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl başlatılan ‘yazarlar 
okullarda’ programından sonra en çok ilgi duydukları etkinliğin okullarda ‘İstanbul’ dersini müfredata koymaları 
olduğunu söyledi. Bu çalışmaları anlatırken İstanbul kitabının olmadığını hatırlatan bir medya mensubuna, 
İstanbul’u yaşayarak, gezerek, hissederek öğrenebileceklerini söylediğini nakleden Yıldız, bugün burada başlatılan 
‘İstanbul Kültürü Söyleşileri’nin bu çabaları destekleyen yeni bir etkinlik olarak kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. 
İstanbul Kültürü Söyleşileri’ni İstanbul’u yaşamak, İstanbul’u öğrenmek noktasında çok önemli bulduklarını kayd-
eden İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız İl Kültür Müdürlüğüne ve özellikle TYB İstanbul Şubesi’ne bu projeye 
katkılarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

İl Kültür Müdürü Nedret Apaydın da açılışta yaptığı konuşmada Kültür Müdürlüğü olarak ildeki kütüphane 
salonlarını kültüre özellikle İstanbul Kültürü’ne açmış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.
Programın sunumunu yapan Hüseyin Akın, İstanbul’da yaşamanın, edebiyatı hayatın içerisine sokmak, 
kaynaştırmak anlamına geldiğini belirterek, İstanbul’u yaşamak bilinçli bir hadise. İstanbul’u belki hoyratça gezebili-
riz ama İstanbul’u okumak pek aklımıza gelmez. Oysa İstanbul’u okumalıyız, mutlaka okumalıyız, dedi.    
İstanbul Kültür Söyleşileri’nin ilk programında Beşir Ayvazoğlu’nu konuk eden TYB İstanbul Şubesi Başkanı 
Mahmut Bıyıklı kültürel etkinliklerin kütüphane salonlarına taşınmasının önemli olduğunu kaydederek, kültürün 
eğitim üzerindeki etkilerine değinerek şunları söyledi:’İçinde yaşadığımız şehri tam olarak tanıma imkânımız yok. 
Şehrin her geçen gün yapılaşmaya kurban giden tarihi dokusuna sahip çıkmak, eski medeniyeti, yaşanmış tarihi 
bilmekle, okumakla olur. Bu mirasa sahip çıkmalıyız. İstanbul Kültürü Söyleşiler, bu manada bize çok şey katacak, 
kazandıracaktır.’ 
İstanbul deyince İstanbul’u caddelerine, sokaklarına kadar bilen birisi olan Beşir Ayvazoğlu’nun geldiğini ifade eden 
Mahmut Bıyıklı, İstanbul’u anlatan, konferanslar veren yazarımızın bu çabaları ile kültürümüze önemli katkılar 
sunduğunu belirterek, TYB İstanbul Şubesi olarak her zaman bu tür etkinliklere destek vermeye devam 
edeceklerini söyledi.         

İSTANBUL KÜLTÜRÜ SÖYLEŞİLERİ

TYB İstanbul Şubesi, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
düzenlediği ‘İstanbul Kültürü 
Söyleşileri’nin ilkinde gazeteci,
yazar Beşir Ayvazoğlu 
konuştu.

İSTANBUL KÜLTÜRÜ   
SÖYLEŞİLERİ
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İstanbul Kültürü Söyleşileri’nin ilk konuğu Beşir Ayvazoğlu, İstanbul’un tabiatı, kültürü, estetiği ile varlığını 
koruduğunu ifade ederek, bizim bu zenginliği yakından takip etmemiz, öğrenmemiz, tanımamız gerektiğini 
söyledi.

Ayvazoğlu, "Ayasofya'dan Beyazıt'a kadar yürüdüğünüzde dahi pek çok tarihi eser görebilirsiniz. Şehri kavramaya 
çalışmadan, şehir kendini ele vermez. Yahya Kemal, tarihi içinde yaşamış gibi anlatan bir şairdir. Adeta tayyi mekân 
(fizikötesi yolculuk) yapar, oradan anlatır. İstanbul'u yeniden yaşamak nasıl olur? Öğrenmekle hissetmekle olur. 
İlim, bilim, felsefe, her şey merakla olur. Merak etmeyen öğrenemez" diye konuştu.
Mahalle ve sokak isimlerinin, o bölgenin özelliğini ve yapısını ele verdiğini aktaran Ayvazoğlu, "Tarihle, kültürle 
bağımızın ne kadar zayıfladığını görmek için, mahalle ve sokak isimlerindeki bir takım değişikliklere bakabiliriz" 
dedi.

Beşir Ayvazoğlu, şehrin kültürünü muhafaza eden insanların koruması ve hayatlarının gelecek nesillere aktarılması 
gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"En ufak bir mezar taşına bile bu topraklardaki damgamız olarak bakmak lazım. Yani mezar taşları dahi gözümüz 
gibi korumamız gereken kültürel varlıklardır. Kültür, kendini mimari olarak dışa vurur. İstanbul'un hem talihi 
hem talihsizliği, ağırlıklı olarak ahşap dokuya sahip olmasıdır. Osmanlı, sonraki nesillerin kendi mimarisini ortaya 
koymaları için ahşap mimari yapılar inşa etmişler ama sonra gelenler üzerine beton döktüler. Ataların dinamik 
bir şehir anlayışı vardı. Yeniden inşa etmeye açık ama muhafaza edilmiyor, yok ediliyor. Tarihi yarımadayı yeniden 
planlamak ve inşa etmek gerekiyor. İstanbul hala var, o varlıktan hareket ederek, kültürünü yeniden inşa etmek 
mümkün. Bazı şehirler dişidir. İstanbul da dişi, doğurgan bir şehirdir. Kendi kendini üretebilir." 

İSTANBUL KÜLTÜRÜ SÖYLEŞİLERİ

İSTANBUL KÜLTÜRÜ SÖYLEŞİLERİ
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Akademisyen, yazar Nurettin Topçu, 
vefatının 40. yılı dolayısıyla, 
"Bir Entelektüel Olarak Nurettin Topçu 
Maarif Günleri"nde anılıyor.

Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda yapılan ilk törende, Gültepe 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Öğük ve 
öğrencileri, Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. 
Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik Nurettin 
Topçu fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.İl Milli Eğitim 
Müdürü Muammer Yıldız etkinliğin açılışında yaptığı 
konuşmada Nurettin Topçu’nun bu ülkenin yetiştirdiği 
önemli şahsiyetlerden birisi olduğunu kaydederek,derdi 
olan,dermanı olan,bilinçli bir entelektüel olan Topçu’ya 
daha yakından bakmalı,iyi değerlendirmeli,dedi.

Konuşmasında gençlere seslenen Yıldız,aydınların bir tesbihin taneleri gibi,her birinin teker teker okunması gerektiğini,hepsinin 
önemli olduğunu vurgulayarak ‘gençler,yeni Türkiye’nin içini,dolduracak olan sizlersiniz’ dedi.
Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır da Topçu'nun eğitim hayatında çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti:

"Kimi insanlar doğar, ölümüyle bütün yaşanmışlıkları silinir gider. Kimi insanlar da bir doğar, bir daha bedenen ölse de manen 
ölmez. İşte bugün anacağımız büyüğümüz Nurettin Topçu, 40 yıl öğretmenlik yapıp, 'ibadet abdestsiz yapılmaz' diyerek, derse 
bir kere dahi abdestsiz girmeyen bir eğitim gönüllüsü. Aynı zamanda eğitime adanmış bir gönül adamı. Onun gibi bir şahsiyeti 
ilçemizde anmaktan onur duyuyoruz."
Panelde söz alan Prof. Ergun Yıldırım, Topçu’yu maarifçi,öğretmen,kendisini öğrenmeye adamış bir insan olduğunu kaydeder-
ek; “Kendimizi dünyası farklı bir insanda seyrediyoruz. Nurettin Topçu’nun dünyasında buluşmak güzel bir şey”dedi.Nuret-
tin Topçu’nun modernizmin bize dayattığı ideolojileri eleştirdiği için önemli olduğunu ifade eden Yıldırım konuşmasında şu 
görüşlere yer verdi:

‘Nurettin Topçu;fikirleri olan, bize umutlar taşıyan bir isimdir.Yarınki Türkiye’ye inanan,savunan bir isimdir.Kendi tari-
hiyle barışık olan,kendi fikirleriyle ilişkisi olan bir Türkiye’yi savunuyor.Sağlam eleştirileri yüzünden yalnız bırakılmıştır. 
Geçmişimizle irtibat kurarak geleceğimizi kurabiliriz. Bize bu umutu aşılamış,umut taşıyan bir insan olmuştur. Her şeyin teme-
linde ahlak olduğu için Ahlak Nizamı, diyor. Sevgiye değer veriyor. İçinde sevgi yoksa o millet benliğini devam ettiremez.’

‘Nurettin Topçu deyince içim titriyor,ben bendeki Nurettin Topçu’yu anlatacağım’ diyerek heyecan dolu bir konuşma ya-
pan Dursun Ali Taşçı, O’nun zihin adamı değil,zihniyet adamı olduğunu kaydederek,kendilerine Necip Fazıl’ın, Nurettin 
Topçu’nun,Cemil Meriç’in,Sezai Karakoç’un hocalık yaptığını belirterek, en güzel toplulukların,çevrelerin,arkadaşlıkların da 
insan yetiştiren bir mektep gibi olduğunu ifade etti.Vatan, ruhumuzu kalıba dökebildiğimiz yerdir ,diyen Taşçı şunları söyledi:

‘Medeniyet bahçesini kaybettik..Çürüyen bir toplumda  filiz yetiştiremezsiniz.Bir yazar kendi medeniyet kodlarını çözmek 
durumundadır.Nurettin Topçu bu kodları çözme mücadelesi vermiş bir eğitimcidir,aydındır.Necip fazıl,Cemil Meriç,Nurettin 
Topçu toprağa filiz ektiler.Şimdi o filizler boy veriyor.Diriliş nesli var..
Dev gizi Sezai Karakoç var. Öğretmen:akılla kalbini evlendirerek sınıfa girip öğrencisine sunan kişidir. 

Topçu böyle bir öğretmendi. Bir münevverdi.Gençliği yetiştirme sevdası içinde olan aydın bir entelektüel,bir fikir adamıydı.’

NURETTİN TOPÇU ÖZEL ETKİNLİKLERİ

NURETTİN TOPÇU ÖZEL ETKİNLİKLERİ
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- Bıyıklı: “Onu anlatma gayretimiz, çabamız devam edecek” 

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da Türkiye’nin dört bir yanında öncü isimleri 
yeni nesillerle buluşturmaya devam ettiklerinin altını çizerek, “Bu değerlerimizin fikirleri ve eserlerini, özellikle 
genç arkadaşlarımızla tanıştırmak için bu etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyoruz,bu nedenle bu çalışmalara 
ayrı bir önem veriyoruz.” dedi. 
 Nurettin Topçu’nun Türk fikir hayatında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Mahmut Bıyıklı “Nurettin 
Topçu’nun, çıkardığı Hareket Dergisi’nin özellikle yeni bir neslin inşasında büyük katkıları olmuştur. Topçu, yerli 
bir duruşu ve bakışı, her zaman öğütlemiş ve öncelemiştir. Batıcı aydınlara karşı Türkiye’nin, Anadolu’nun merkez 
olmasını ve önemini anlatmıştır. Nurettin Topçu, ‘Kırk yıl bir mabede girer gibi sınıfa girdim. Hiç abdestsiz gir-
medim’ diyecek kadar bugünün öğretmenlerine muazzam bir ufuk çizen öncü bir muallimdir” diye konuştu. 

Topçu’nun öğrencilerinin bugünün fikir hayatını eserleriyle yeşerttiğine işaret eden Bıyıklı, “Mustafa Kutlu, 
Mehmet Doğan ve İsmail Kara gibi usta isimler, Nurettin Topçu dergahında yetişen isimler. Topçu, özgün ve özel 
yanıyla yeni nesiller tarafından anlaşılana kadar bizim onu anlatma gayretimiz, çabamız da devam edecek” dedi.
Panelin moderatörlüğünü üstlenen yazar Hüseyin Akın ise Nurettin Topçu'nun cumhuriyet döneminin yetiştirdiği 
çok önemli entelektüellerin başında geldiğini vurgulayarak, "Topçu, eğitimci kişiliğiyle örnek bir insandır. 
Eğitimciliği, edebiyatçı kişiliği, hareket ve aksiyon tarafı, onu Türkiye'de nev-i şahsına münhasır kılmıştır" ifadel-
erini kullandı.

Topçu'nun kadir ve kıymetinin kendi zamanında anlaşılmadığını belirten Akın, "Nurettin Topçu, fikirleriyle 
kalabalıkların ve aklı evvellerin kendi anlamak istedikleri gibi anlaşılan bir kişi haline gelmiştir. Oysa onun ezber 
bozan tarafı, bir kez daha muhasebe edilmeli.dedi.  

NURETTİN TOPÇU ÖZEL ETKİNLİKLERİ
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“Müze Yoluyla Eğitim” Devam Ediyor.

Eğitim-öğretimin temel destekleyicilerinden olan Müze Gezilerini daha nitelikli ve müfredat kazanımlarına uygun 
hale getirmek için kolları sıvayan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, önemli bir ortaklığa daha imza attı.

“Müze Yoluyla Eğitim Projesi” kapsamında “İstanbul Balmumu Müzesi” ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde 
10.000 öğrenci ve 500 öğretmen, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan müzeyi ücretsiz gezme fırsatı yakalaya-
cak.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ’ın makamında gerçekleşen imzada; Müze Müdürü Zeynep 
DEMİR ve İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Şube Müdürü Murat ADALI da yer aldılar.

Bu önemli protokol başka bir ilki de bünyesinde barındırıyor. Bugüne kadar ki protokollerde “dezavantajlı” bölge 
okullarına öncelik tanınıyor ve geziye katılacak okullar belirleniyorken; bu kez geziyi talep eden “ilk 250” okul 
ücretsiz olarak müzeden yararlanacaklar. 

Bu yolla tüm İstanbul okullarının projede yer alması amaçlanıyor. 

MÜZE YOLUYLA EĞİTİM

MÜZE YOLUYLA EĞİTİM
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“Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” Eğitim Projesi Protokolü İmzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile TBV(Türk Böbrek Vakfı) arasında yapılan protokolle, ilk ve orta dereceli okullar-
daki öğrencilerimize “Obezite ile Mücadele ve Dengeli Beslenme” eğitimi verilecek. 

“Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin zararları ile Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” Eğitim 
Projesi Protokolü imzalandı.

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

Önceki yıllarda, TBV’nin uzman eğitimcilerince binlerce öğrenci, öğretmen ve veliye sunulan eğitimin, bu yıl da 
artan sayılarla devam etmesi planlanıyor. 

Kalıcı farkındalık oluşturmayı hedefleyen ve müdürlük makamında gerçekleşen imza töreninde İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ ve TBV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın EKİCİ yer aldılar.

BESLENME VE HAYAT TARZI ÖNERİLERİ

BESLENME VE HAYAT TARZI ÖNERİLERİ
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İBB Gençlik Meclisi arasında yapılan protokol imzalanmıştır. Protokol 
gereği günlük 450 öğrenci ve 50 öğretmen gezilere dahil edilmiştir. Her ay yaklaşık on bin gencimiz programdan 
faydalanmaktadır. 

Beyaz gezi; Okullardan öğrencilerimiz alınarak önce  Panorama 1453 Fetih Müzesi , Miniatürk, Sosyal Tesislerde 
öğrencilerimize yemek ikramı ve öğrencilerimizin okullarına ulaştırılması ile son bulmaktadır.

Proje de ulaşılmak istenen hedef; tarihi, milli ve manevi duygularıyla yücelen bir genç nesil oluşturmaktır. 
Öğrencilerimiz Panorama 1453 Fetih Müzesini rehberlerimizin eşliğinde gezmektedir. Fetih Ruhu, Tarih Bilinci, 
Fatih Sultan Mehmet hayatı ve İstanbul’un fethi konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. 
Miniatürk Açıkhava Müzesinde ise dünya medeniyetinde iz bırakmış mimari eserlerin maketleri ile 
tanıştırılmıştır. 
Yüzlerce eser ile tarih, medeniyet, mimari ve kültür konusunda bilgi sahibi olmuşlardır.

İBB nin misafirperverliği ile öğrencilerimize sosyal tesislerde yemek ikram edilmektedir.

Programa katılan öğrencilerimiz memnuniyetlerini bildirmektedir. Bizler de İstanbul MEM AR-GE olarak haklı 
bir gurur duymaktayız. 

 

İBB GENÇLİK MECLİSİ BEYAZ GEZİ PROTOKOLÜ

İBB GENÇLİK MECLİSİ BEYAZ GEZİ PROTOKOLÜ
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Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürülüğü, İstanbul MEM, İBB Gençlik Meclisinin birlikte gerçekleştirdikleri 
projede gençlerimizin dedelerinin yazı  ve kültür mirası ile tanışmaları arzulanmaktadır.

Liseli gençlerimize Osmanlı Kültür-Sanat, Arşivcilik konusunda bilgi sahibi edinmeleri amacı ile düzenle-
nen bir projedir. 2014 – 2015 Eğitimi Öğretim döneminde 22.500 öğrencimiz proje kapsamında Osmanlı 
arşivleriyle tanışmıştır. 2015 – 2016 döneminde 28.000 öğrencinin Osmanlı Kültür ve Medeniyeti ile tanıştırılması 
hedeflendirilmektedir.

Proje kapsamında günlük 400 öğrenci okullarından alınmakta, Osmanlı Arşivlerinin bulunduğu Kağıthane – 
Sütlüce’deki binalarına taşınmaktadır. Osmanlı arşivleri ile tanıştırılmadan önce seminer salonunda on beş dakika 
Osmanlı Kültür ve medeniyeti ile ilgili bilgi verilmektedir. 

Seminer sonrası kırkar kişilik gruplara ayrılarak rehberler eşliğinde Osmanlı arşivleri ile tanıştırılıyor.

Program sonra İBB hediyeleri ile okullarına ulaştırılmaktadır.

İBB GENÇLİK MECLİSİ OSMANLI ARŞİVLERİ PROTOKOLÜ
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İSKİ ile yapılan görüşmeler sonunda ortak bir proje yapılması kararı alındı. 

Proje kapsamında her gün 300 öğrenci İSKİ’ye ait arıtma tesisleri gezdirilmektedir.

Öğrencilerimize hayat kaynağımız suyun hangi aşamalardan geçerek evimize geldiğini yerinde görerek 
öğrenmektedirler. 

Amacımız suyun ne kadar büyük emeklerle soframıza geldiğini öğreterek israfı önleme amaçlıdır. Su gerektiği 
kadar kullanılması gereken sınırlı bir kaynaktır.

İçme suyu kadar atık suyunda çok ciddi masraflar içerisinde arıtıldığını da görmüş olacaklardır. Doğa kirliliğine 
neden olmamak için arıtmanın önemi üzerinde durulmaktadır. 

Programa katılan öğrencilerimize güzel bir öğle yemeği ikram edilmektedir. 

 İSKİ İLE ARITMA TESİSLERİ GEZİSİ PROTOKOLÜ

 İSKİ İLE ARITMA TESİSLERİ GEZİSİ PROTOKOLÜ
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PROF. HÜSREV HATEMİ 
İSTANBUL SEVGİSİNİ ANLATTI

TYB İstanbul Şubesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve İl Kültür Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği ‘İstanbul 
Kültürü Söyleşileri’ne Prof. Hüsrev Hatemi konuk oldu.
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen 
etkinlikte konuşan Hüsrev Hatemi gençlere ‘İstanbul’u 
Yaşamak’ başlığı altında İstanbul sevgisini anlattı.

İstanbullu olmanın farklılığına değinen Hüsrev 
Hatemi,İstanbul’un her devirde ayrı bir güzelliğe sa-
hip olduğuna işaret  ederek,İstanbul’un güzellikleri bi-
zim keşfetmemizi bekliyor,dedi. Gençlik yıllarında evde 
kasetçaların henüz olmadığını belirterek ‘’Pikap da her evde 
bulunmazdı. 

Biz kendimiz söyleyip çalardık ama şimdi Youtube’de 
eski İstanbul türkülerini bulabiliyorsunuz,mutlaka onları 
dinleyin,hiç değilse 
bir tanesini dinleyin’’dedi.

Prof. Hatemi, İstanbul’un güzelliklerini işaret ederek,’bakmasını bilirseniz güzeldir,hangi caminin medresenin 
önünden geçerseniz geçin,geçerken küçümsemeyin, her eserin kendine göre güzelliği var,siz de İstanbulluluk ruhu 
ölmesin’’ dedi.

İstanbul derslerinin sadece İstanbul’da değil diğer şehirlerde de ‘Şehir dersleri’ olarak verilmesi gerektiğini kayd-
eden Hatemi,öğrencilere ‘Ey Sevda’ ve ‘İstanbul’a Ağıt’ şiirlerini okudu.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı da yaptığı konuşmada gençlerin yaşadıkları şehrin farkına 
varması,şehrin zenginliklerinin,güzelliklerinin sırrını anlatmak,tarihi ve kültürel dokuyu fark ettirmek amacıyla 
‘İstanbul Kültürü Söyleşileri’ne önem verdiklerini kaydederek,’bu etkinlik kapsamında şunu gördük ki gençlerimizin 
çoğu yaşadıkları şehirden habersizler. 

Biz de bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı’mıza ‘Şehir Dersleri’ deiye yeni bir dersin konmasını,eğitim ve kültür hiz-
meti üreten bir sivil toplum örgütü olarak öneriyoruz.’ Dedi.
  

 

İSTANBUL KÜLTÜRÜ SÖYLEŞILERİ
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün imzaladığı protokollerle öğrenciler, eğlenerek öğrenmeye devam 
ediyor.

Bu yıl yaptığı anlaşmalarla, 10.000’lerce öğrenci ve öğretmenin birbirinden farklı eğlence parkları ve eğitici 
müzelerden ücretsiz yararlanmasını sağlayan Müdürlüğümüz zincire bir halka daha ekledi.
İl Müdürümüzün makamında gerçekleşen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer YILDIZ ile Like 
Film Prodüksiyon ve Nova Medya adına Nova Medya Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem KACIR yer aldılar.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Like Film Prodüksiyon ve Nova Medya arasında imzalanan 3’lü proto-
kolle, 4000 öğrenci ve 200 öğretmen, Flyride 4D İstanbul ve Türkiye Simülasyonu’nu hiçbir ücret ödemeden 
izleyecek. 

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

Toplamda 100 okulun, 40’ar öğrenci ve 2’şer öğretmenle yararlanabileceği projede yer almak için, okulların 
tek yapması gereken deyim yerindeyse ellerini çabuk tutmak. Arayan ilk 100 okulun yararlanacağı protokol 
yılsonuna dek devam edecek.

 HELİKOPTERLE İSTANBUL VE TÜRKİYE TURU

 HELİKOPTERLE İSTANBUL VE TÜRKİYE TURU
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Değerlendirme toplantısına Din Öğretimi Genel 
Müdürü Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. 
Muammer Yıldız, DÖGM daire başkanları Mehmet 
Nezir Gül ve Dr. Ahmet İşleyen, Medeniyetler İttifakı 
Enstitüsü Genel Sekreteri  Vahdettin Işık, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uslu, İslam Kültür 
ve Medeniyeti ders programı ve kitabının yazarları, 
okullarda bu dersi okutan öğretmenler katıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, çalışma 
toplantısının açılışında yaptığı konuşmasında, İslam 
Kültür ve Medeniyeti dersinin okutulmasının bir 
hayali gerçekleşmesi olduğunu ifade ederek “Kendi medeniyetimizi nesillerimize aktarmamız gerektiğini tartışıp 
duruyorduk, fakat hiçbir adım atmıyorduk. İslam Kültür ve Medeniyeti dersi bu yolda attığımız büyük bir 
adımdır. Bu ders sayesinde öğrencilerimize bir medeniyet aşısı yapabiliriz. Onlara büyük bir medeniyetin unsuru 
olduğumuzu hissettirebiliriz. Medeniyetimizin ihyası ve inşası için değerlerimizi gençlerimize doğru ve sağlam 
bir şekilde vermemiz gerekiyor. İslam Kültür ve Medeniyeti dersi bunun için önemli bir araçtır.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız da konuşmasında İslam Kültür ve Medeniyeti dersinin okullarda 
okutulmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek “Medeniyet ve kültürümüze dair bilgileri eskiden 
şarkiyatçılardan öğrenirken kendi öz kaynaklarımıza, değerlerimize yönelmemiz son derece gurur verici. Ders 
programının ve kitabının geliştirilmesi için neler gerektiği konusunda öğretmenlerimizin çalışma ve gayretlerini 
bekliyoruz. Kendimizi güncelleme anlamında sürekli olarak okuyup araştırmamız, ruhumuzu diri tutmamız 
gerekiyor.” diye konuştu.

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DERSİ ÇALIŞMALARI

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DERSİ ÇALIŞMA TOPLANTISI
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İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DERSİ ÇALIŞMA TOPLANTISI

İslam Kültür ve Medeniyeti ders programı ve kitabının yazarlarından olan FSM Vakıf Üniversitesi Medeniyetler 
İttifakı Enstitüsü Genel Sekreteri Vahdettin Işık ise vasat bilgi birikimiyle ve vasat insanlarla eğitimde başarıya 
ulaşılamayacağını, bu nedenle kendimizden başlayarak eğitim ve kültür sorunumuzu çözmemiz gerektiğini, 
bu dersle gençlerimize İslam kültür ve medeniyetinin değerlerini aşılayarak varlığının devamına da katkı 
sağlanmış olacağını belirtti.

Protokol konuşmalarının ardından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Al-
parslan Açıkgenç tarafından “İslam Medeniyetinin Özellikleri” konulu bir konferans verildi. Çalışmanın ikinci 
aşamasında ise kitabın yazarları tarafından ders kitabı ve dersin işlenişi ile ilgili bir çalışma gerçekleştirilerek, 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Çalışma toplantısına katılan öğretmenlere Timaş Yayınları’ndan çıkmış 
olan Fuat Sezgin’in Frankfurt Üniversitesi Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nün 30. Kuruluş Yıldönümü 
Özel Yayını olan “1984 Yılından 2011 Yılına Kadar Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Yayınlarına Yazılan 
Avrupa Dillerindeki Önsözler” adlı isimli kitabı hediye edildi. 

Anadolu imam hatip liselerinde 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanan İslam Kültür 
ve Medeniyeti dersi ile ilgili ayrıntıya http://www.eba.gov.tr/ekitapdetay/2972 üzerinden ulaşmak mümkün 
olmaktadır.

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DERSİ ÇALIŞMA TOPLANTISI
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İstanbul'daki İHO ve AİHL Müdürleri, Eğitim Yönetimi ve Kalite Çalıştayı'nda Buluştu.
Din Öğretimi Genel  Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki imam hatip ortaokulu ve Anadolu imam hatip lisesi 
müdürlerine yönelik Eğitim Yönetimi ve Kalite Çalıştayı, 7-8-9 Ekim 2015 tarihlerinde Yalova, Esenköy Hizmetiçi 
Eğitim Enstitüsü'nde  gerçekleştirildi.

Çalıştay'ın ilk gün programı açılış, saygı duruşu, İstaklal Marşı ve Üsküdar Henza Akın Çolakoğlu AİHL müdürü 
Karani Bedir tarafından Kur’an tilavetiyle başladı. Protokol konuşmalarının ardından İstanbul Şehir Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş “Okullarda Yönetim ve Yöneticilik” konulu sunumunu yaptı. Ardından 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Osman Demirgül “Eğitim Yönetiminde İnsani İlişkiler ve Kurum-
sal İletişim” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Nezir 
Gül ise “Eğitimde Örnek Uygulamalar ve Sosyal Kültürel Etkinlikler” hakkında yıl içerisinde yapılması planlanan 
çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uslu da, İstanbul genelindeki imam hatip ortaokulları ve 
Anadolu imam hatip liseleri hakkında saysal bilgiler verdi. 2014-2015 eğitim öğretim yılında Din Öğretimi Şubesi 
olarak yapılan imam hatip okullarına yönelik faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu, 2015-2016 eğitim 
öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalara değindi.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz "Türkiye’deki Din Öğretimi uygulamaları ve İmam Hatip Okullarının 
Eğitim Öğretim Süreci" ile ilgili aydınlatıcı ve dikkat çekici bilgiler verdi.

Önder Onursal Başkanı İbrahim Solmaz anekdotlarla imam hatip okullarının tarihi gelişim süreci, yaşanan so-
runlar ve günümüzdeki imam hatiplere bakış acısıyla ilgili bir sohbet gerçekleştirdi.

Konferans ve sunumlardan sonra gruplara ayrılan okul yöneticileri eğitimin sorunları ve imam hatip okullarının 
başarısını artırmak için neler yapılması gerektiği üzerine çalıştaylara başladılar.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’den Çalıştay’a ziyaret 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, çalıştayın son gününde okul yöneticileriyle verimli ve farklı bir boyutta 
sohbet gerçekleştirdi. Din eğitiminde imam hatip okullarının çok önemli bir yerinin  olduğunu belirten Görmez, 
okul yöneticilerinin daha gayretli olmalarını ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklerle mutlaka işbirliğine 
gidilmesi gerektiğini belirtti.

Çalıştayın sonunda okul yöneticileri hatıra fotoğrafı çektirdiler, çalıştaydan duydukları memnuniyeti dile getirdil-
er. Bu çalıştayların başarıyı artırmada ve taşra ile merkez arasındaki ilişkileri artırmada oldukça önemli olduğunu 
belirttiler.   

İSTANBUL İHO VE AİHL MÜDÜRLERİ, EĞİTİM YÖNETİMİ VE KALİTE ÇALIŞTAYI

İSTANBUL İHO VE AİHL MÜDÜRLERİ, EĞİTİM YÖNETİMİ VE KALİTE ÇALIŞTAYI
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Çalıştayın ikinci günü sabah oturumunda DÖGM Daire Başkanı Dr. Ahmet İşleyen, öğretim programları, ders 
kitapları, ders çizelgeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Okul yöneticilerinin sorularını cevapladı. DÖGM Daire 
Başkanı Yusuf Akbaş ise, imam hatip okullarındaki TEOG ve YGS başarıları üzerine bir değerlendirme yaptı. 
Başarıyı artırmak için alınması gereken tedbirler ve uygulamalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Verilen aranın ardından DÖGM Daire Başkanı Abdulhalik Baş; bütçe kullanımı, para yönetimi, donatım ve okul 
giderlerinin ödenmesi ile ilgili okul yöneticilerini bilgilendirdi. Eğitim Uzmanı Hüseyin Demirbaş da okullarda 
bütçe ile ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm önerilerinde bulundu.
Araştırmacı yazar Dr. Adem Ergül’ün, “Medeniyet Öncülerimizden Lider Davranışlar” konulu sohbeti büyük bir 
dikkatle dinlendi.

Okul Yöneticileri ve Sivil Toplum Kuruluşları Birarada.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, çalıştayla önemli bir çalışmaya imza attı. Okul yöneticileri ile sivil toplum 
kuruluşlarını bir araya getirdi. DÖGM Genel Müdürü Nazif Yılmaz’ın moderatörlüğünde İlim Yayma Cemiyeti Ge-
nel Başkanı Yusuf Tülün, TÜRGEV Başkanı Av. Arzu Akalın, Ensar Vakfı Genel Başkanı Av. İsmail Cenk Dilberoğlu 
ve ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu yaptıkları çalışmalar hakkında kısa bilgiler verdikten sonra okul yöneti-
cilerinin sorularını cevaplandırdılar. 

Antalya, Tokat, Edirne, Bursa gibi çeşitli illerden gelen okul yöneticileri de okullarındaki yapmış oldukları 
çalışmaları ve projeleri meslektaşlarına anlattılar.

MEB Müsteşarıyla “Hasbihal”
Çalıştayın üçüncü gününde MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, okul yöneticileriyle kendi ifadesiyle bir hasbihal yaptı. 
Ülkemizdeki eğitim sorunları üzerine keyifli ve aydınlatıcı bir sohbetten sonra okul yöneticilerinin sorularına 
cevaplar verdi.

DÖGM Daire Başkanı Mehmet Nezir Gül tarafından iki gün boyunca yapılan çalıştayda grupların eğitim sorunları 
üzerine belirlemiş oldukları sorunlar ve görüşler bildiri olarak okundu.

Ahmet Taşgetiren “İnsanlığın İslam’a ihtiyacı var.“
Araştırmacı-Yazar Ahmet Taşgetiren, yaptığı sohbette İslam dünyasının bir panoramasını çizdi. Türkiye’deki siyasi 
ve dini gelişmeler hakkındaki önemli tespitlerini okul yöneticileriyle paylaştı. Günümüz dünyasında yaşanan 
insanlık bunalımından kurtuluşun çaresinin İslam’da olduğunu belirten Taşgetiren, İnsanlığın İslam’a ihtiyacının 
olduğunu söyledi.

İSTANBUL İHO VE AİHL MÜDÜRLERİ, EĞİTİM YÖNETİMİ VE KALİTE ÇALIŞTAYI
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İstanbul’daki imam hatip okulları İHL Meslek dersleri 
öğretmenleri ile diğer okul türlerinde görev alan Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik olarak gönül-
lülük esasına göre MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen seminerler, ünlü hafız Yrd. Doç. 
Dr. Fatih Çollak’ın riyasetinde Üsküdar Burhaniye Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde başladı. ihl.istmem.com adresinden 
başvuran iki yüz elli istekli alan öğretmeninin katılacağı 
seminerlerinin açılışı Yrd. Doç Dr. Fatih Çollak’ın eşsiz 
Kur’an ziyafetiyle gerçekleşti.

Tashih-i Huruf ve Kur’an Tilaveti Seminerlerinin açılış programına MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, Din Öğretimi Ge-
nel Müdürü Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
Üsküdar Müftüsü, ilçe milli eğitim müdürleri, diğer protokol mensupları ve öğretmenler katıldı.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin açılış konuşmasında, “Bu seminerlere katılan öğretmen arkadaşlarım çok şanslılar. 
Öğrencilik yıllarımızda Kur’an okuma konusunda kendimizi geliştirmek için birtakım sıkıntılar mevcuttu. O 
dönemde Kur’an öğretiminde öğretmenin önemini çok iyi bilenlerdenim. Şu an geldiğimiz nokta ise mutluluk veri-
cidir. Öğretmen arkadaşlarım Türkiye’nin önemli hafızlarından dersler alıyor. 

Çok önemli bir sorumluluğu yerine getiriyorsunuz. Gençlerimize Kur’an-ı Kerim’i öğretmeyi dava edinmişsiniz. 
Allah hepinizden razı olsun, Allah gayretinizi artırsın.” dedi.

“İyi bir Kur’an eğitimi için iyi bir Kur’an öğreticisi olmak gerekir.”

TASHİH-İ HURUF VE KUR’AN TİLAVETİ SEMİNERLERİ

TASHİH-İ HURUF VE 
KUR’AN TİLAVETİ SEMİNERLERİ BAŞLADI
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TASHİH-İ HURUF VE KUR’AN TİLAVETİ SEMİNERLERİ

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da 
konuşmasında öğretmenlerin özverisine hayran 
olduğunu belirtti. 

“Akşam trafiğine aldırış etmeden, dersten çıkarak, 
canı gönülden koşarak bu seminerlere gelen 
öğretmenlere yürekten teşekkür ediyorum.” diyerek 
sözlerini sürdürdü.  

Kur’an eğitimini önemsediklerini belirten Genel Müdür Yılmaz, “İyi bir Kur’an eğitimi için iyi bir Kur’an 
öğreticisi olmak gerekir. Üsküdar’ı seçmemizdeki sebep buranın manevi ikliminden yararlanmaktır. 

Öğretmenlerimiz için hafızlık eğitim merkezleri açacağız. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz, çünkü 
çocuklarımıza doğru bir şekilde Kur’an öğretilmesini istiyoruz. Bu çalışmayı diğer illerimizde de uygulamaya 
çalışacağız.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak tarafından seminerler başlatıldı. Üsküdar 
Burhaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde her hafta Perşembe günleri saat 18.00–21.00 saatleri arasında 
verilecek olan seminerler, eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

TASHİH-İ HURUF VE KUR’AN TİLAVETİ 
SEMİNERLERİ



İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BÜLTENİ / OCAK 2016 / SAYI - 4
52

BU YARIŞMAYA KATILAN HERKES KAZANACAK!

İstanbul genelindeki imam hatip ortaokullarında öğrenim 
gören öğrencilerin genel kültür dersleri yanında imam 
hatip ortaokulu meslek derslerindeki başarısını da ölçmek 
amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa 
Belediyesi ve Şefkat Okulları işbirliğinde düzenlenecek olan 
İLİMO / İmam Hatip Okulları İslami İlimler Olimpiyatı’nın 
protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve 
Şefkat Okulları Yönetim Kurulu adına Anadolu Lisesi 
Müdürü Ahmet Türkben’in katılımlarıyla 23 Aralık 2015 
Çarşamba günü Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi’nde imzalandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Mustafa Uslu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu,  Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Bekir Servet Bakırcı, Gaziosmanpaşa İlçe Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü İsa Gürler, İl MEM Ar-Ge birimi, 
muhtarlar ve öğrenciler katıldı. 

İmam hatip okulları milletin sembolüdür.” 
İmza töreninde konuşan ÖNDER Onursal Başkanı İbrahim Solmaz, imam hatip okullarının milletin bir sem-
bolü olduğunu ifade ederek “Bir millet var ise değerleriyle vardır. Bizim köklerimiz, değerlerimiz imam hatip 
okullarında kazanmış olduğunuz milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerdir. Bunları da bu okullarda gördüğünüz 
derslerden elde ediyorsunuz. Sizlerden sadece yarışma için söz istemiyorum. Türkiye’nin geleceği için de gayret 
etmeniz adına sizden söz istiyorum.” diye konuştu.

“Böylesine anlamlı bir protokolle sizinle birlikte olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.” 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Böylesine anlamlı bir protokolle sizinle birlikte olmaktan 
mutluluk ve gurur duyduğumu belirtmek isterim.” diyerek konuşmasına başladı. 

“Tarihe not düşülecek bir protokolle bugüne kadar benzeri bulunmayan İLİMO’yu önemsediğimi ve çok anlamlı 
bulduğumu ifade etmek istiyorum. İmam hatip okulları çok badireler atlattı. Bunları yaşadık ve gördük. Bu gün 
burada imzaladığımız anlamlı protokol ile daha aydınlık bir geleceğin bizleri beklediğini görüyorum.” diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.  

BU YARIŞMAYA KATILAN HERKES KAZANACAK!
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BU YARIŞMAYA KATILAN HERKES KAZANACAK!

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz, “İmam hatip okulları ülkemizin yarınlarına insan yetiştirmek gayes-
iyle tamamen halk desteğiyle açılmış ve gelişme göstermiş okullardır. Böyle güzel bir projeye ilçemiz olarak ev 
sahipliği yaptığımız için büyük mutluluk duyuyorum. Sürecin bu noktalara gelmesinde gayret gösteren herkese 
teşekkür ediyorum.” 

“İmam hatip okulları değerlerinden koparılmış bir neslin kendi değerlerini bulması için çıktığı yolun adıdır.”
İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız da protokol imza töreninde yaptığı konuşmasında, “İmam hatip 
davası, imam hatip okulları değerlerinden koparılmış bir neslin kendi değerlerini bulması için çıktığı yolun 
adıdır. Bu ülkede imam hatipler üzerinden hesaplar yapıldı. Ama şunu unuttular: Allah’ın da bir hesabı vardı. 
Geldiğimiz süreç bunun en güzel ispatıdır. Böyle güzel bir çalışmada şefkat kollarını imam hatip öğrencilerine 
açan Özel Şefkat Okullarına ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yürekten teşekkür ediyorum. 

Bu salonda Şefkat Okulları öğrencileriyle imam hatip okullarının öğrencilerinin bir arada olmasından duyduğum 
mutluluğu da belirtmek isterim. Her ortamda dile getirdiğimiz gibi okullarımız arasında asla bir ayrım söz ko-
nusu değildir. Bütün öğrencilerimiz okullarımız bizimdir. Sizlerin bu yarışmada göstereceğiniz başarı bizim için 
çok önemlidir. Sizin başarı ya da başarısızlığınız doğrultusunda okullarımızdaki akademik durum, fiziki imkânlar 
ve öğretmenlerimizin gayreti konusunda da bir sonuca varacak ve buna göre planlarımızı yapmaya çalışacağız.” 
diyerek görüşlerini dile getirdi. 

Şefkat Okulları adına konuşan Ahmet Türkben de, “Böylesine anlamlı ve önemli bir projenin ortağı olmaktan 
dolayı mutluluğumuz kat be kat artıyor. Bu güzel ve büyük projede desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim 
Müdürümüze, onun şahsında tüm il milli eğitim çalışanlarına ve Gaziosmanpaşa Belediyesine teşekkür edi-
yorum. Bu protokolün hazırlanmasında büyük emek sarf eden gizli kahramanlara da teşekkür ediyorum. Bu 
yarışma öğrencilerimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilerek program sona erdi. 
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İLİMO projesiyle; imam hatip ortaokullarında meslek derslerine olan ilginin artırılması, öğrencilerin İslami 
ilimlerden karşılarına çıkabilecek konularda bilgi düzeyinin ve hazırbulunuşluğunun geliştirilmesi, TEOG 
sınavlarının yanında İslami ilimlere de ilginin artırılması, imam hatip ortaokullarında okuyan öğrencilerin toplum 
içinde İslami konularda daha etkin bir bilgi birikimine sahip olmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

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

İmam Hatip Okulları İslami İlimler Olimpiyatı yarışmasında birinci olan öğrenci iki kişilik Umre 
ödülü, okulu beş bin TL, danışman öğretmen tam altın ile ödüllendirilirken; ikinci olan öğrenciye 
Iphone 6S Akıllı telefon, okuluna üç bin TL, danışman öğretmenine tam altın; üçüncü olan 
öğrenciye Samsung S6 Akıllı telefon, okuluna iki bin TL, danışman öğretmenine yarım altın; 
dördüncü olan öğrenciye Samsung A7 Akıllı telefon, okuluna bin TL, danışman öğretmenine 
çeyrek altın; beşinci olan öğrenciye Samsung E5 Akıllı telefon, okuluna beş yüz TL, danışman 
öğretmenine çeyrek altın ödül olarak verilecektir. Dereceye giren tüm öğrencilerin başarı 
sertifikası alacağı yarışmada yarışmaya katılan bütün öğrencilere de çeşitli ödüller 

BU YARIŞMAYA KATILAN HERKES KAZANACAK!
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla "Hayatı Engelli, Hayali Engelsiz Yaşamak" konulu 
panel düzenledi.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla "Hayatı Engelli, Hayali Engelsiz Yaşamak" konulu 
panel düzenledi.

Kızlarağası Medresesi'ndeki panelde konuşan TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, en büyük engelin 
"duygu" ve "sevgi" engeli olduğunu dile getirerek, "Eğer insanlar birbirini sevemiyorsa, birbirine saygı gösteremi-
yorsa en büyük engel odur. Onun dışında engel yoktur diye düşünüyoruz" dedi.
Etkinliğe katılan Halıcıoğlu İşitme Engelliler Okul Müdürü İbrahim Demirdöğen, hayatın her anında engellilerle 
birlikte yaşandığına vurgu yaparak, "Bu çocuklarımızı, böyle farkı bir ortamda sevgi dolu yüreklerinizle karşıladınız. 
Bizleri misafir ettiniz. Onlar ve kendi öğretmenlerim adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Demirdöğen, eğitimin sadece okulla bitmediğine de işaret 
ederek, "Dışarıdaki insanlarla tanışmak, onlarla birlik olmak, bir 
şeyler paylaşmak, onların hem yüreklerini, hem düşüncelerini 
büyütecek" ifadelerine yer verdi.
Karikatürist, yazar Demirhan Kadıoğlu da çocuk felci 
geçirdiğini söyleyerek, "Aslında bu engellilik durumu daha sonra 
bende birtakım boşlukları doldurmaya da sebebiyet verecek 
önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Daha sonra bu, bende 
bir kazanıma dönüştü. Yazarlık, çizerlik, televizyon ve radyo  
programcılığı dolayısıyla bize bu, zenginlik olarak geri dönüyor. O yüzden ben şu an yüzde 40 yürüme engelli olabil-
irim. Farklı engellerimiz olabilir ama bu engellilik aslında bize bir zenginlik olarak dönüyor" dedi. 
Etkinlik kapsamında Halıcıoğlu İşitme Engelliler İlk ve Orta Okulu öğrencilerinin atık maddelerden hazırladığı 
karma resim sergisi ziyarete açıldı.

                                                                  İçten Dışa Yolculuk Sergisi

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan resim 
öğretmeni Hülya Çullu şunları aktardı:
"Derse girdiğimiz enerjimiz, ruhumuz, elimizdeki malzeme neyse, 
o doğrultuda Rabbimin verdiği enerjiyle dönüştürüyoruz onları. 
Kafamızda bir şablon yok. O yüzden de çok renkli ve çok değişik.  
Çocuklar, işitme engelli olan öğrencilerimiz ya da engelli olan 
insanlarda var olan ajitasyondan kaynaklanan 'ben yapamıyorum' 
paniği yaşıyor ilk etapta. Onu, 'yapabilir'e çevirdik. "

HAYATI ENGELLI, HAYALI ENGELSIZ YAŞAMAK"

HAYATI ENGELLI, HAYALI ENGELSIZ YAŞAMAK
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YABANCI HEYETLERİ AĞIRLADIK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim sistemimizi ve okullarımızı gözlemlemek için farklı zamanlarda 
yabancı heyetler gelmektedir. Heyetlerimiz Strateji Geliştirme Bölümümüzün koordinatörlüğünde planlanan okul 
ziyaretlerinde kendilerine eşlik edilerek İstanbul ve eğitim öğretim sistemimiz konusunda bilgilendirilmekte ve 
kendileri ile bilgi paylaşımları yapılmaktadır. Ziyaretler kimi zaman yönetici ve öğretmenler tarafından, kimi zaman 
öğrencilerin de katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
 
2015 yılı Ağustos ayında Pakistan COMSATS Enstitüsü öğrenci ve danışman öğretmenlerinden oluşan 33 kişilik 
bir heyet üniversite düzeyinde ziyaret amacıyla ağırlanmıştır. 10 günlük ziyaretleri çerçevesinde üniversite eğitim 
sistemleri, proje tabanlı çalışmalar konularında ziyaretlerini tamamlamaları sağlanmıştır.
 
Ekim ayı içerisinden Hollanda’daki eğitim bölgelerinden şube müdürü ve okul müdürlerinden oluşan 25 kişilik bir 
heyetin okul ziyaretlerine eşlik edilerek kendileri bilgilendirilmiştir. Gerçekleştirilen paylaşımlarla işbirliğine dayalı 
konular ele alınmıştır.
 
Kasım ayı içerisinde, Kırgız Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleşen 
ortak faaliyetler çerçevesinde 19 Kasım - 28 Kasım 2015 tarihleri arasında Kırgızistan “Yayladaki Çocuklar Bahçesi” 
Projesi Türkiye Ziyaretine ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında ziyarete Kırgızistan’dan 18 öğretim görevlisi katıldı. 
Bişkek Şehri Eğitim Müdürü’nün de aralarında olduğu farklı meslek gruplarından oluşan proje uygulama heyeti, 
yaz döneminde yaylalara çıkan çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağlamak adına gerçekleştirdikleri projede 
yaylalarda çadırlarla anaokulları açılmasını sağlamışlardır. Yaylalarda açtıkları oba çadırlarındaki anaokullarını konu 
alan projeleri çerçevesinde farklı okul türlerini ziyaret etmeleri ve gözlem yapmaları sağlandı. Heyet, İstanbul’da 
faaliyet gösteren çeşitli anaokulu ve ortaokullara ziyaretlerde bulundu. Fatih Okyanus Koleji, Fatih Engin Sever 
Anaokulu Ziyareti, Beşiktaş Akatlar Anaokulu, Beşiktaş İstek Özel Atanur Oğuz Anaokulu, Beşiktaş Şair Nedim Or-
taokulu ve Beşiktaş Özel Mef  Ortaokuluna bir dizi gözlem yapan heyet, okul müdürlükleri tarafından hazırlanan 
brifing çerçevesinde ilgili okul türlerinde gerçekleşen eğitim faaliyetlerine ve kurumsal düzeyde organizasyon te-
crübelerine  ilişkin bilgi aldı.  Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin konaklama desteği ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesinin ulaşım desteği verdiği organizasyonda, heyetin İstanbul’da çeşitli turistik mekanları da ziyaret fırsatı oldu. 
Heyetin iki ülke arasında gerçekleşecek işbirliği ve koordinasyonun devam etmesi temennileriyle gayet memnun 
şekilde Türkiye’den ayrıldığı gözlendi. 

 Yine Kasım ayı içerisinde Malezya Eğitim Bakanlığı Johor Eyaleti Ofisi’nden Kuala Lumpur Büyükelçiliğimiz 
aracılığıyla 10 öğretmen, 5 görevli ve 10-11 yaşlarında 20 öğrenciden oluşan bir heyet ile okul ziyaretlerini 
gerçekleştirmişlerdir. Her yıl farklı ülkelere kültür alışverişi ve bilgi paylaşımı amacıyla gerçekleştirmekte oldukları 
bu ziyaretler çerçevesinde bu sene İstanbul’a gerçekleştirilen ziyaretleri öğrencilerin samimi ve sıcak ilişkiler 
kurmasına vesile oldu.

YABANCI HEYETLERİ AĞIRLADIK
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MÜZE YOLUYLA EĞİTİM

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Rahmi M. Koç Müzesi arasında  Müze Eğitim Protokolü İmzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Rahmi M. Koç Müzesi arasında imzalanan protokolle bu yıl, 14.800 öğrenci ve 
740 öğretmen Müzenin hazırladığı Eğitim Paketinden ücretsiz faydalanacaklar.
2002-2003 Eğitim Öğretim yılından bu yana her yıl, Müdürlüğümüz ile Rahmi M. Koç Müzesi arasında yapılan 
protokollerle dezavantajlı bölge okullarındaki öğrencilerimizin ücretsiz faydalandıkları Müze Eğitim Paketinden bu 
yıl rekor seviyede öğrencinin faydalanması için 23 Ekim’de imzalar atıldı.
İl Milli Eğitim  Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ   ile Rahmi M. Koç Müzesi Genel  Müdürü Ertuğrul DURU’nun 
imzaladığı proje kapsamında 14.800 öğrenci ve 740 öğretmen Müzenin hazırladığı Eğitim Paketinden ücretsiz 
faydalanacaklar.
Bugüne kadar 1946’sı devlet okulu olmak üzere 3430 okuldan yaklaşık 215 bin öğrencinin katıldığı, müfre-
dat kazanımlarımızla uyumlu ve her seviyeden öğrencinin modern yaklaşımlarla donatıldığı Eğitim Paketiyle 
öğrenciler; bir yandan Müze Kültürüne haiz olurken öte yandan da okul ortamı dışında yaparak yaşayarak 
öğrenmenin tadını çıkarıyorlar.
Belirlenen 370 okulun Eğitim Öğretim yılı boyunca oluşturulacak takvimle faydalanacağı proje Kasım ayıyla bera-
ber hayata geçecek.

MÜZE YOLUYLA EĞİTİM
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 İSTMEM

                           
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün birçok iş ve işleminin zamanında ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla kurulan istmem.com sitemiz her geçen gün bünyesine kattığı yeni modüllerle hizmet vermeye devam 
ediyor. 
 
Hazırlanan her bir modül kurumumuza bağlı birimlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu 
nedenle de başka bir örneği yoktur. Hazırlanan modüller sayesinde hem zaman hem de emek tasarrufu 
sağlanmaktadır. Uzun zaman alan birçok iş ve işlem daha kısa süreler içerisinde tamamlanabilmektedir. Birçok 
istatistiki veri elde edilmekte, anketler yapılıp kısa sürede sonuçlar elde edilmekte ve proje başvuruları bu sistem 
üzerinden takip edilip değerlendirilebilmektedir.

Ayrıca sürekli takip gerektiren bazı projeler için de modüller hazırlanıp proje süreçlerinin etkin bir şekilde takip 
ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır. 

·        Anket izin
·        Proje başvurusu
·        Anketler
·        E-Denetim
·        İnsan kaynakları
·        Eğitimde İyi Örnekler
·        İmam Hatip Okulları
·        Hayat Boyu Öğrenme
·        İstatistikler
·        Kitap takip Sistemi
·        İstatistik kitapları
·        Misafirim Öğretmenim
·        CRM…

 İSTMEM BÜYÜYOR



İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BÜLTENİ / OCAK 2016 / SAYI - 4
59

MEİS

ARGE Bilişim Ekibi her yıl yapılan MEİS veri girişlerinin zamanında, doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması 
için de bir takım çalışmalar yapmıştır.

Otuz dokuz ilçedeki sorumlu Şube Müdürleri ve şeflerle bir toplantı gerçekleştirilmiş, yaşanan teknik prob-
lemlere yardımcı olmaları için de ilçelerde BT öğretmenleri görevlendirilmesi sağlanmıştır. BT öğretmenleri ile 
de süreçle ilgili toplantı yapılmış, karşılaşılabilecek sorunların nasıl aşılabileceği konusunda bilgilendirmeler 
yapılmıştır.

Meis sürecinin eşgüdümlü yürütülmesi yaşanan aksaklıklar ve bakanlıktan gelen bilgilendirmelerin tüm il-
çelere anında haber verilebilmesi için akıllı telefon uygulamalarından grup kurulmuş ve sürekli iletişim halinde 
olunmuştur. Yapılan bilgilendirmeler, yaşanan sorunlara dair çözüm önerileri bu şekilde paylaşılmıştır.

Süreç sonunda tüm ilçelerdeki okul ve kurumların veri girişlerini tamamlayıp onay işlemlerini gerçekleştirmeleri 
sağlanmıştır.

MEİS istatistik girişlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması ilimize dair verilerin güvenilirliği açısından önemli-
dir. Bu nedenle de süreç dikkatle sonuca ulaştırılmıştır. 

Halen ekibimiz birçok İstatistik, web, OECD veri analizi ve mobil uygulamalar üzerinde çalışmaktadır. Yeni ve 
dinamik bir yıl bizleri bekliyor…

MEİS VERİ GİRİŞLERİ
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FARK ET FARK ETTİR YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI PROJESİ

İstanbul Kalkınma Ajansının 2015 Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen 
TR10/15/BGM/0063 “Fark Et Fark Ettir-Yaşam Becerileri Eğitim Programı Projesi” İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
proje sahipliği ile yürütülmektedir. Proje kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü ve İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. 

Projenin genel amacı: Çocuklar ve gençlerin madde kullanımı ve davranış bağımlılığı sorunları ve ortaya 
çıkarabileceği yeni sorunlar oluşmadan önce ya da erken dönemde fark edilip önlenebilmesi amacıyla farklı yaş 
gruplarına ve farklı hedef kitlelere yönelik geliştirilecek yaşam becerileri eğitim programlarıyla ve farkındalık 
artırıcı çalışmalarla yeni bir modelin geliştirilmesi ve bu modelle birlikte toplumda madde kullanımı ve davranış 
bağımlılığı riskinden uzak gençlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca madde ve davranış bağımlılığının 
önlenmesi noktasında kurumsal ve toplumsal koordinasyonun tesis edilerek etkin, bilimsel, kanıta dayalı, ölçül-
ebilir ve sürdürülebilir doğru içeriklere sahip modelin toplum sathına yayılabilmesine olanak sağlamak ve bunun 
için de görsel ve yazınsal basın ile sosyal ağların da bu noktadaki etkin kullanımını oluşturmaktır.
Bu kapsamda planlanan 20 faaliyet alanı 1 Ekim 2015 taririhi itibariyle İstanbul’un 39 ilçesinde uygulanmaya 
başlamıştır. 
Bu faaliyetlerin başlıcaları İlkokul, Ortaokul, Lise, Ebeveyn ve Eğitimci Gruplarına Yönelik Yaşam Becerileri 
Eğitim Programının Yapılandırılması, Öğrenci ve Eğitimci Kitaplarının Hazırlanması ve Uygulanması, Farkındalık 
Artırıcı Seminerler, Afiş Tasarım yarışması, Bağımsızlık Yürüyüşü, Geziler, Danışma Yönlendirme Faaliyetleri ve 
Sempozyumdur. 

Proje kapsamında, Farkındalık seminerleri Aralık 2015 itibariyle başlatılmış 38 okulda 4 bini aşkın öğrenciye 
seminer verilmiştir. Yaşam Becerileri Eğitim Programlarının hazırlık çalışmaları sürmektedir. Ikinci dönem 
başında seçilen 156 rehber öğretmene program eğitimleri verilerek öğrenci uygulamaları başlatılacaktır. 

FARK ET FARK ETTİR YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI PROJESİ
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SANATA ENGEL YOK

Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
nedeniyle, Genel Müdürlüğe bağlı özel eğitim is uygulama merkezi, özel eğitim mesleki eğitim merkezi ve özel 
eğitim meslek liselerinde eğitim yapılan meslek alanlarının tanıtılması  ve öğrencilerimizin atölyelerde üret-
tikleri ürünlerin sergilenmesi amacıyla  Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi sergi alanında “En Özel 
Öğrenciler,  Eserler, Eserler” adi altında ulusal düzeyde sergi düzenlendi. 

Serginin açılışı Millî Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin 
tarafından yapıldı.  İnsanların 
engellerinin sadece bir alandaki 
yetilerini sınırlandırdığını, bunun 
diğer yetilere herhangi bir sıkıntı 
çıkarmayacağını ifade eden Sayın 
Yusuf TEKİN, “Temel düşüncemiz 
engelli değil, özel çocuklarımız. 
Her çocuğumuzun, her birey-
imizin farklı alanlarda çok farklı 
yetileri ve yetenekleri var” dedi.

Sergilenen eserlerin engelli çocuk-
lar tarafından yapıldığını ayırt etmenin mümkün olmadığını belirten Sayın Yusuf TEKİN, eserleri yapan çocuklara 
ve onlara emek veren öğretmenlere teşekkür etti. Her çocuğun kendisine özel yeteneğinin bulunduğunu kaydeden 
Sayın Yusuf TEKİN, “Başka alanlardaki eksiklikler o yeteneklerin ortaya çıkmasını engelleyemez. 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü de çocuklarımızın diğer yeteneklerinin ortaya çıkmasının engellenemeyeceğini bize bir kez daha 
hatırlatıyor” diye konuştu.

“Engel, hayatın belki bir alanında bizi engeller, ama  bin alanda geliştirir.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Celil GÜNGÖR de Eserleri görenlerin bunların normal 
sanatçılar tarafından yapıldığı düşündüğünü dile getirdi, ziyaretçilerin eserlerin engelli öğrencilerce yaratılmış 
olma ihtimalini düşünmediğini aktardı.

Bunun ilk bakışta doğru bir yargı olduğunu kaydeden Genel Müdürümüz, “Ancak bu serginin mottosu, sanata 
engel yok. Sanatın engelle bir alakası yok. Engel, hayatın belki bir alanında bizi engeller ama  hayatın bin alanında 
da bizi geliştirir. Bu sergide öğrencilerimizin, çok gelişmiş, estetik düzeyi yüksek çok nitelikli eserlerini görüyoruz” 
değerlendirmesini yaptı.

SANATA ENGEL YOK
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Sayın Celil Güngör, “Engel insanların hiçbir şey yapamayıp toplumun dışında 
kalmaları demek değildir. İnsanların bir engeli olabilir ama bin farklılıkları, 
yetenekleri ve becerileriyle toplumda çok işlevsel işler görebilir. 

Toplumun önemli bir paydası olabilir. Bu sergide öğrencilerimizin  toplumun 
önemli bir paydası olması gerektiğini değil, olduğunu ispat ediyoruz, gösteri-
yoruz” şeklinde konuştu.

İlimiz Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE personeli Yetkin BASKIN’ın İstanbul 
koordinatörü olarak görev aldığı 3-11 Aralık 2015 tarihlerinde devam eden ser-
gide, günün anısına PTT tarafından özel pul, zarf ve kart basımı yapıldı. Sınırlı 
sayıda basılan pul ve kartlara koleksiyoncular oldukça ilgi gösterdi. 

Yine günün anısına 500 adet sergi kataloğu basıldı. Program doğrultusunda Fatih, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu İlçeleri 
öğrencileri plan dahilinde ziyarette bulundular.  

İlimiz özel eğitim okulları öğrencilerimizin müzik gösterileri ve yiyecek ikramları da sergiye ayrı bir renk katarak 
büyük beğeni topladı. 

SANATA ENGEL YOK
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ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI

Bakanlığımızca uygulamaya konulan ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa finance edilen “Çocuğa Yönelik Şiddetin Ön-
lenmesi projesi” Özel Eğtim Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde tamamlanmış ve yaygınlaştırma aşamasına 
geçilmiştir. 

Bu kapsamda ilimiz genelinde 
•	 Şiddetten Uzak Model Okul Uygulamaları, 
•	 Yaşam Becerileri Etkinlikleri, 
•	 0-18 yaş Aile Eğitimi, 
•	 Okul Personeli Eğitimi, 
•	 Danışmanlık Tedbiri Uygulama Eğitimi, 
•	 Erken Uyarı Uygulamaları Eğitimi planlalanıp uygulanacaktır. 
Konuyla ilgili daha detay bilgiye http://siddetinonlenmesi.meb.gov.tr sayfasından ulaşılabilir. 

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESI İLE ORTAK ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

Büyükşehir belediyesi ile hazırlanan ortak çalışma protokolü çerçevesinde;
İstanbul’un tarihi ve turistik alanlarının gezdirilmesi yoluyla öğrencilere kentlilik bilincini kazandırmak, yaşadığı 
şehir ve çevreyi tanıtarak genel kültür anlamında katkıda bulunmak, yeni ilgi alanları oluşturmaya yönelik bilim-
sel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gezi faaliyetleri yapmak, engelliler ile ilgili toplum nezdinde 
farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetler yapmak, engelli öğrencilere yönelik faaliyetler yürütmek hedeflenmekte-
dir. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESI İLE ORTAK ÇALIŞMA PROTOKOLÜ
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İŞİMİZ OKUMAK PROJESİ

Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı Çocuk İşgücü Anketi 
sonuçlarına göre, Türkiye’de çalışan çocuk sayısı yaklaşık 
900 bindir. Bu çocuklar çeşitli iş yerlerinde kayıtlı olarak 
çalıştırılarak, okullarından uzaklaştırılmaktadırlar. 

8 milyona yakın çocuk ise kayıt dışı olarak çalışıyor ve 
milyonlarca çocuk eğitim ve çocuk olma hakları ellerinden 
alınarak, istismar ediliyor ve gelecekleri ellerinden alınıyor. 
Garanti Emeklilik ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile 2010 
yılından bu yana para kazanmak amacıyla başta sokaklar olmak üzere çeşitli iş yerlerinde çalışan çocuklarımızı, 
çalıştıkları iş yerlerinden tamamen kopararak okullarına döndürmek hedefiyle “İşimiz Okumak” isimli proje yürüt-
ülmektedir.

5 yılı aşkın süredir devam eden proje kapsamında bugüne kadar İstanbul’da çocuk işçiliğinin yoğun olarak tespit 
edildiği 13 ilçe ve 42 okulda, 5.000’i aşkın öğrenci ve velisine ulaşılmış, 663 öğrencimiz çalıştıkları işleri tama-
men ayrılarak okullarına dönmesini ve daha parlak bir geleceğe adım atması sağlanmıştır. Öğretmenlerimizin 
destekleriyle okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel aktiviteler ile öğrencilerimizin 
okul ile bağlarının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca, proje 1’i ulusal, 5’i uluslararası olmak üzere toplam 6 ödüle de layık görüldü. Garanti Emeklilik çalışanları 
da projede aktif olarak yer alarak çocuklarla birbirinden farklı gönüllü etkinlikleri gerçekleştirdiler.

İŞİMİZ OKUMAK PROJESİ
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ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN, OKUL VE KURUMLARDA SPORUN GELİŞTİRİLMESİ 

Hazırlanan proje ile amaç; Müdürlüğümüze bağlı ortaokullarda eğitim öğretim gören çocuk ve gençleri engellilik 
ve paralimpik oyunları konusunda bilgilendirmek ve yaşantısal farkındalık yaratmaktır. 

Aynı zamanda engelsiz öğrencilere engellilik hakkında bilgi vermek, hem okuldaki hem de toplumdaki engellilere 
karşı empati geliştirmelerini ve engellilerin rehabilitasyonuna katkı sağlamaktır. 

Özel eğitim kapsamındaki lisanslı öğrencilerin spor ve sağlık alanlarında desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda Müdürlüğümüz tarafından seçilen öğrenciler Türkiye Milli Paralimpik Komitesi desteği ile 
yetiştirilerek olimpiyatlara hazırlanacaktır. 

Öğrenci eğitimlerinin 2016 şubat ayı itibariyle başlanması planlanmaktadır. 

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN, 
OKUL VE KURUMLARDA SPORUN GELİŞTİRİLMESİ 
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ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN SANATSAL FAALİYETLERE YÖNLENDİRİLMESİ

İstanbul Modern Eğitim Bölümü, modern ve çağdaş sanatı hemen her yaş grubundan ve kesimden izleyiciyle 
samimi bir ortamda buluşturup, anlaşılırlığını artırarak herkes için erişilebilir kılarken, ziyaretçiler, sanatçılar ve 
sanat dünyasının tüm aktörleri için kamusal bir eğitim ve paylaşım platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Bu amaçtan yola çıkarak özel eğitim gereksinimli öğrencilerin çeşitli sanat alanlarında desteklenmesi için 
Müdürlüğümüz ve İstanbul Modern arasında işbirliği yürütülmektedir. 

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN
SANATSAL FAALİYETLERE YÖNLENDİRİLMESİ
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DEĞERLER EĞİTİMİ

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Değerler Eğitimi Komisyonu olarak “İstanbul Değerler Eğitimi Projesi” hazırlandı.
Projede öğretmen, veli, öğrenci katılımı yanında bütün kamuoyunun ve sosyal medyanın 
değerler eğitimine katkı sağlaması planlandı.
İstanbul Değerler Eğitimi Projesi aşağıdaki şemsiye değerler üzerinden gönüllülük ve yüz yüze 
esasına dayalı, sürekli, sarmal ve disiplinler arası bir yöntemle uygulamaya konulması hedeflen-
mektir. Şemsiye değerleri merkeze alarak ilişkili değerlerin de gün-
deme alınması planlanmaktadır. 

Şemsiye Değerler:
Sevgi	 Güven
Saygı	 Özgüven
Sorumluluk	 Hoşgörü
Adalet	 Tevazu
Yardımseverlik	Kanaatkarlık
Doğruluk	 Sabır 
İşbirliği	Emek
Yenilikçi bir anlayışla 7 alanda proje hayata geçirilecektir.

TÜRKİYE DEĞER ÖDÜLLERİ PROJESİ

“Türkiye Değer Ödülleri” ile öğrencilerimizde ve toplumda değerler konusunda farkındalık oluşturmak, topluma 
ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek 
bilinç kazandırmak ve öğrencilerimizin sosyal ve duygusal 
gelişimini desteklemek amaçlanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Ensar Vakfı Değerler Eğitimi 
Merkezi işbirliği ile 2015-2016 eğitim öğretim yılında, tüm 
Türkiye genelindeki özel ve resmi ortaokul ve orta öğretim 
kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencileri 
kapsayan “Türkiye Değer Ödülleri”nin ana teması 
SORUMLULUK’tur. 
Başvuru Yeri ve Tarihi: Başvuruların Okul Müdürlükleri 
aracılığıyla www.turkiyedegerodulleri.com adresine en geç 15 
Mart 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.  
Değerler Eğitimi Komisyonu olarak Türkiye Değer Ödülleri projesinin organizasyonu ve final programının icra 
edilmesine destek verilmektedir.

TÜRKİYE
DEĞER ÖDÜLLERİ
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BİLİMİ KEŞFEDİYORUZ 

ÖNDER’LE İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİ TÜBİTAK KOCAELİ BİLİM MERKEZİ`NDE

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından 2015-2016 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek olan  “Bilimi 
Keşfediyoruz” Projesi kapsamında ilk gezi 29 Aralık 2015 tarihinde Tuzla Halil Türkkan İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencilerinin Bilim Merkezi’ni ziyareti ile başlatıldı.

  ÖNDER Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı gezi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve So-
syal İşler Dairesi`ne bağlı Kocaeli Bilim Merkezi ziyaret edilerek merkezin işleyişi ve atölyeler hakkında bilgiler 
alındı.

ÖNDER ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılan ve İstanbul`da eğitim veren imam hatip okullarına 
yönelik düzenlenen proje çerçevesinde 31 Aralık 2016 tarihine kadar şartname doğrultusunda başvuran  imam 
hatip okulları 50 kişilik bir grup halinde gezilere katılacak. 

Bilim Merkezi gezisi öncesinde Müzeler Şube Müdürü Halil Zorlu ve Bilim Merkezi Koordinatörü Fatma Nur 
Hüküm, merkezin kuruluşu, işleyişi ve etkinlikleri hakkında ziyaretçilere kısa bir bilgilendirmede bulundu. 

Her yaştan farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturmak, bilgiyi kaynağından öğrenmelerini sağlamak için 
tasarlanan bilim merkezini gezen heyet, deney düzeneklerini de yakından inceleme fırsatı buldu.
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Yaklaşık 200 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerin yanı 
sıra bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeleri,  bilimsel gösteri 
ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesini; sergi alanlarını ve 
bilim kafeyi ziyaret eden ziyaretçilere Müzeler Şube Müdürü 
Halil Zorlu ile Viyana Üniversitesi mezunu Yüksek Fizik 
Mühendisi ve Kocaeli Bilim Merkezi Koordinatörü Fatma Nur 
Hüküm eşlik etti.

Proje kapsamında ilk kez bilim merkezi ziyaretini yapan Tuzla 
Halil Türkkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de ilgi ve 
heyecanları gözlerden kaçmadı.

Ziyaret sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Feyzullah Okumuş, Kültür ve Sosyal İşler 
Daire Başkanı Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Raşit 
Fidan ve ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu bir toplantı 
gerçekleştirdi. Karşılıklı fikir alış verişi ve projenin detayları 
hakkında yapılan görüşmeler sonunda  Feyzullah Okumuş`un 
Bilim Merkezinde üretilen Rubik şeklindeki bir plaketi Halit 
Bekiroğlu`na takdimi ile gezi sona erdi.

BİLİMİ KEŞFEDİYORUZ 
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanmakta olan İSTANBUL DERGİSİ 3 ayda bir çıkarılan eğitim ve 
kültür dergisidir. 

Yeni bir yayın kurulu ekibi ile çalışmalara başlayan kurumumuz Ocak 2015’ te Değerler Eğitimi Özel Sayısı, Mart 
2015’te Çanakkale 100. Yıl Özel Sayısı, Haziran 2015’te Bir Entellektüel olarak Öğretmen sayılarını çıkardı.
Dergilerimiz 15.000’er adet basılmakta olup Tüm İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, İstanbul İlinde 39 ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerine, basın mensuplarına, yazarlara ve İstanbul ilindeki tüm okul/kurumlara (en az 2’şer adet) 
ulaştırılmaktadır.

Yine İstanbul ilinde düzenlenen Uluslararası Kitap ve dergi fuarlarına da katılım sağlanarak İstanbul Dergisine kitap-
severlerin ulaşması sağlanmaktadır.

Dergimiz sayıları ayrıca  e-dergi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz http://istanbul.meb.gov.tr/www/dergiler/kate-
gori/82 sayfasında, EBA http://www.eba.gov.tr/dergi/81  safasında yayınlanmakta. Yine dergimize Google Play Store’dan 
da ulaşılabilmektedir.  

İSTANBUL EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ
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İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çatı görsel Etkinlikler .şti arasında özgün ve özel bir İstanbul filmi yapma 
konusunda protokol imzalandı.Hikayesi İsmail KILIÇARSLAN ’a ait olan filmi “Yedi güzel adam” dizisinin senar-
isti Ahmet TEZCAN’ın üslubuyla izleyeceğiz.

Bu film projesi,11/17 yas grubu ögrencilerinin sehre aidiyet duygusunu arttirmak ve vandalizmi engellemek 
amaciyla üretildi . Film;tarihi yarimadayi sinifça gezen bir ögrenci grubunun,yasak bir kapidan girerek kendile-
rini zaman tünelinde bulmalarini anlatan bir hikaye ile baslar.Ögrenciler filmin sonuna kadar günümüze dön-
meye çalisirlar ve çikis için açtiklari her kapida Fatih Sultan Mehmet,Lonardo Da Vinci,Itri,Evliya Çelebi,Mustafa 
Kemal Atatürk v.b tarihi sahsiyetlere yol sorup sohbet ederler.Karsilastiklari her sahsiyet çocuklara bulunduklari 
mekanin biricikligini didaktik olmayan örtülü mesajlarla hissettirir.

  Bir çok tarihi mekanin animasyonla canlandirilacagi filmde,çocuk ve gençler arasinda popüler olan oyuncula-
rin oynatilmasi tasarlanmistir.

  Proje maliyeti sponsorlar araciligi ile karsilanacak olup,film bittiginde  2.500.000 (iki buçuk milyon) ögren-
cinin izlemesinin saglamasi hedeflenmektedir.

BİR DERSTE İSTANBUL

BİR DERSTE İSTANBUL
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DİĞER PROJELERİMİZ

GEÇ DEĞİL TANITIM TOPLANTISI	
“Geç Değil” isimli bağımlılıkla mücadele konulu proje kapsamında 
İstanbul Avrupa yakasındaki tüm lise rehber öğretmenlerine 16.12.2014 
Salı günü İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans salonunda bir 
eğitim programı düzenlendi. Öğrencilerin resim, kompozisyon ve kısa 
film dallarında yarışacağı proje İstanbul Üniversitesi, Kadın Sağlıkçılar 
Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV), Yeşilay ve İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen bir protokolle 1 Ocak 2015 tarihinde 
başlayacaktır.

EĞİTİM VE SOSYAL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
arasında 30.04.2015 tarihinde imzalanan “Eğitim ve Sosyal İşbirliği Pro-
tokolü” gereğince il genelinde 25 ilçemizde ortaokullarda Medeniyet ve 
Değerler, liselerde ise Medeniyet ve Düşünce kulüpleri kurulmuştur. 
Kulüplerde milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetişmesine katkıda 
bulunmak amacıyla gezi ve etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda 
Seyir Terası, Miniatürk, Panaroma 1453, Namza Başlıyorum Etkinliği, 
İzcilik Kampları, Keşfet İstanbul (İstanbul Turu) gezilerinin yanı sıra Kolay 
Öğrenme Teknikleri ile Edebiyat Seminerleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ziyaretleri, Florya Sosyal Tesislerinde istişareler… gibi bir dizi etkinlikler 
düzenlenmektedir.

YEŞİLAY
Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin bu yıl altıncısını düzenlemiş olduğu “Sağlıklı 
Nesil Sağlıklı Gelecek” temalı yarışma kapsamında İlkokul, ortaokul, lise 
ve temel lise öğrencilerinin, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde 
yetişmelerini sağlamak, sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının 
olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavratmak ve öğrencilerimizi Yeşilay Ce-
miyetinin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi yapmak amaçlanmaktadır. 
Öğrenciler yarışmaya şiir, kompozisyon, video, afiş, resim ve karikatür 
dallarında katılabileceklerdir.


