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FUAT SEZGİN

“Bilginin zevkine varıp okumak o kadar güzel ki.

Başlayınca sürüklüyor insanı!.”
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TAKDİM

Eğitimle ilgili araştırmalar dünyada eğitim sistemlerinde uzun süredir büyük bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. 
Gelişimine hep beraber şahit olduğumuz teknoloji, okullar için yeni başlangıçların önemini her geçen gün artırıyor. 
Nüfusunun yarısı gençlerden oluşan Türkiye’nin bu yüzyılda iddialı olmasının yolu çocuklarını daha iyi eğitmekten 
geçiyor. Bu ise ancak yeterince dikkat, sabır ve merakla gerçekleşebilir. Geçmişle gelecek arasındaki çabalarımızın 
tarihimizden aldığımız güçle perçinlenmesi de önemli. Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığımız gelecek odaklı dü-
şünürken çıtayı her zaman daha yükseğe koymayı misyon edinmiştir. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin 
oluşturduğu çerçeve, yerel ve evrensel arasında bir denge kuruyor. Zamanın ruhunu iyi takip ederken, doğru projeler 
ve uygulamalarla çağın önünde olmayı hedefliyor. 
 
Güçlü yarınlar için hazırlanan 2023 Eğitim Vizyon Belgesi,  nitelikli ve kapsayıcı eğitim hedefi doğrultusunda her 
öğrencimizin kendini tanımasını önceliyor. Onların insani, millî, manevi değerler ile donanmalarını ve çevre duyar-
lılığını içselleştirmeleri üzerinde duruyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz projelerimiz, eğitimde gerçekleşmesini 
öngördüğümüz değişimin önünün açılmasına katkı sağlamaya başladı. Kurumsal altyapısı oluşturulan çalışmalarımıza 
devam ederken, birbirinden öğrenmenin neticesi olan yeni birtakım projelerimiz de hayata geçirilecek.

Güçlü yarınlar için hazırlanan 2023 Eğitim Vizyon Belgesi,  nitelikli ve kapsayıcı
 eğitim hedefi doğrultusunda her öğrencimizin kendini tanımasını önceliyor.

İstanbul, ülkemizde nüfusun en fazla olduğu, kültür, sanat, sanayi ve ekonomi gibi her alanda lokomotif konumun-
da… Hiç şüphesiz şehrimiz, eğitim alanında da öncü bir misyona sahip. Bu sebeple yükümüz biraz daha ağır, çalışma 
arzumuz da bir o kadar büyüktür. Kültür ile medeniyeti, bilim ile teknolojiyi, mesleki ve teknik eğitimle sektör iş bir-
liklerini harmanlayan projelerimiz eğitim ortamlarının niteliğinin artmasına imkân tanıyor.

Eğitim faaliyetlerimiz, öğrencilerimizin mesleki çizgisinde ve entelektüel serüveninde esaslı zemini hazırlama göre-
vini yerine getirmelidir. Başka bir ifadeyle eğitim süreci, öğrencilerimize ileride kullanabileceği en geniş perspektifi 
kazandırmayı hedeflemelidir. Öğretmen ve okul merkezli ama diğer paydaşları içeren çalışmalar bunun imkânsız 
olmadığı gösterir. Şunu ifade etmeliyim ki; cesaretli, yenilikçi ve değişimin peşinde olan öğretmenlerimizin proje 
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hazırlamaları, uygulama süreçlerine katılmaları heyecanımızı artırıyor. Zaten öğrencinin başarısını belirleyen temel 
faktör öğretmenlerdir. Öğretmenimizin var olan öğrenme macerasının öğrencilerini çok yönlü geliştirecek şekilde 
desteklenmesi her şeyin ötesinde. 

Her zaman doğruyu ve iyiyi pusula kabul eden projelerimizin bir kısmının odağında özgün uygulamalarla materyal 
geliştirme örneklerinin paylaşılması yer alıyor. Teknolojinin yerinin çok belirginleştiği bir dünyada öğretmenlerin ni-
telikleri ve yaklaşımları da çok büyük bir önem kazanıyor. Artık bilginin her yerde olduğu bu dönemde esas farkı yara-
tan, öğrencinin bilgiye eriştiğinde bunu nasıl kullanacağını bilmesidir. Öğrencilerimizin düşünme becerisi kazanması 
önemli, zaten kalıcı olan, onlara ömür boyu öğrenmeyi ve düşünmeyi öğretmek… 
 
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz kurum kültürümüze değer katan, model alınabilir örnek projeler yaratan, ilham veren, 
sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsemektedir. Müdürlüğümüz vizyon projeleriyle, okulların, yöneticilerin, velilerin 
ve öğretmenlerin eğitimin çeşitli alanları ile ilgili bakış açılarında farkındalık yarattı. Her yönüyle nitelikli ve etkin bir 
eğitim anlayışını uygulamaya geçirdi. Sosyal, sportif, kültürel, akademik, değerler eğitimi ve mesleki teknik eğitim 
odaklı projelerimiz bunun olmazsa olmazı. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz birçok platformda bir araya 
gelmeye devam ediyor.  

“Öğretmeniyle Güzel İstanbul”, 
“Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara”, 
“Yurdumun Değerleri”, 
“Okulumda Bir Ses İki Hareket”, 
“Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Bilim Olimpiyatları”, 
“Farklılıklarımızla Yaşıyoruz Engelleri Aşıyoruz”, 
“Okul Sanayi İş Birliği”,
“Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması”, 
“Bir Harf Bin İstanbul”, 
“Umudum Öğretmenim”, 
“Sağlıklı Gelecek İçin Hijyenik Okullar” 
gibi projelerimiz öğrencilerimizi akademik, manevi ve sosyal bakımdan geliştirecek niteliktedir.  Zira her biri 2023 
Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda çoklu iş birlikleriyle öğretme ve öğrenmeye yenilikçi yaklaşım sunuyor. Ayrıca 
“Fuat Sezgin’in İzinde” başlığıyla hayata geçirdiğimiz projemiz ise,  Fuat Sezgin Yılı farkındalığını artırmakla kalmaya-
cak. Merhum Fuat Sezgin hocamız özelinde bilimler tarihine, kültür mirasımıza, müzede eğitimin imkânlarına dikkat 
çekecek.  
 
Öğretmenlerimizin mesleki gelişmelerini sağlamak temel hedeflerimiz arasında. Bu bağlamda, İstanbul Öğretmen 
Akademileri kapsamındaki faaliyetlerimiz çeşitlenerek sürüyor. Farklı branşlardan öğretmenlerimizin bir arada çalış-
ma imkânı bulmaları, eğitim ve öğretimde kullanılabilecek özgün uygulamalara, materyal tasarımlarına yönelmeleri 
gerekiyor. Böylelikle öğretmenlerimiz, disiplinlerarası yaklaşımla, kendilerini yetiştirme imkânı buluyor. Hayata ve eği-
time farklı pencerelerden bakabilmeyi başarıyorlar. Büyük bir heyecanla yürüttüğümüz ve çok rağbet gören İstanbul 
Öğretmen Akademilerinin eğitim dünyamıza yeni ufuklar açmaya devam ettiği kanaatindeyiz.
 
Eğitimciler olarak Türkiye’ye layık kalıcı çalışmalar yapmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Çeşitli yarışmalar, 
sergiler, eğitim ve öğretim yılının başından bu yana öğrenci ve eğitimcilerimizle bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar bunun yansıması. Bilim ve öğrenme şenliklerinin yanında hazırlıkları devam eden diğer etkinliklerimizle 
eğitim süreçlerimizin daha gelişkin hâle geleceğini ümit ediyoruz. 
 
Öğrencilerimizin nitelikli okuryazarlar olarak geleceğe emin adımlarla yürümeleri için okuma kültürüne daha çok 
ihtiyacımız var. Ancak okuma kültürü, öğrencilerimize kazandırılıp bir alışkanlık hâline getirilirse, daha kültürlü ve 
sosyal bireyler meydana geleceğinin farkındayız. Kütüphaneler, okul dergileri, destanlar odaklı projelerimizin önemli 
sonuçlar doğuracağı söylenebilir. Çünkü projelerimiz “Eğitim yaşama hazırlanmak değil, bizzat yaşamın kendisidir” 
anlayışından hareketle hazırlandı. Hiç şüphesiz her biri uzun vadeli bir perspektifle zamanın ruhuna uygun bir şekilde 
değişmeyi ve gelişmeyi sürdürecek.
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Kendine güvenen, öz değerlerine sahip çıkan, millî ve yerli bir duruşu olan, ülkesini ve milletini seven, ülkesinin güçlü 
yarınları için her türlü değerleri geliştirmeyi hedefleyen, rekabet edebilir bir ülke olmak zorundayız.  Bu çerçevede 
öğrencilerimizin kendilerini üst seviyelere taşımak hedefiyle planladığımız projelerimizle diğer faaliyetlerimiz çok 
önemli.
 
Teknolojinin hızla ve sınır tanımadan gelişip değiştiği, rekabetin giderek yükseldiği günümüzde, kurumlar için araştır-
ma ve geliştirme faaliyetlerinin önemi de her geçen gün artıyor. Eğitim ve öğretim ortamlarına dönük çalışmalarımı-
zın tanıtılmasına ve yaygınlaşmasına da katkı sağlamak üzere hazırlanan bu bülteni kamuoyuyla paylaşmaktan mut-
luluk duymaktayız. Bu duygularla, bugüne kadar çalışmalarda emeği geçen ekip çalışmasını dayanışmaya dönüştüren 
AR-GE birim çalışanlarımıza müteşekkirim. Bundan sonraki çalışmalarında da eğitime ve topluma değer katmaya 
devam etmelerini temenni ediyorum.
 
Unutulmamalıdır ki, akademik, sosyal, kültürel ve manevi bakımdan nitelikli bireyler bizleri dünya çapında daha iyi 
temsil edecektir. Bunun için eğitim ortamlarında elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız. Karşılaştığımız so-
runları ancak elbirliği ile yapacağımız çalışmaları hayata geçirerek çözebiliriz.  Zamanın ruhunu iyi okuyarak var olan 
değerlerimize yenilerini ekleyip, o değerleri kurum kültürümüze ve uygulamalarımıza dâhil ederek eğitimin geleceği 
hakkında düşünmeye, elbirliği ile fikir ve proje üretmeye devam edeceğiz.

Levent YAZICI
                                                                                 İSTANBUL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ
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SUNUŞ

Bilindiği üzere eğitim sahası, kendini yenilemeyi ve geliştirmeyi gerektirir. Hep daha iyisini yapma adına adım adım yol 
alınan uzun erimli bir dizi aktiviteyi içerir. Hemen her şeyin yeniden ele alındığı günümüzde çocuklarımızı geleceğe 
hazırlamak için değer üreten ve eğitime katkı sağlayan projeleri hayata geçirmek için yeni yollar bulmamız gerekiyor.  

Eğitim ve teknoloji insan yaşamında çok önemli rolleri olan iki temel öğedir. İçinde bulunduğumuz ve gelişimine 
hep beraber şahit olduğumuz 21. yüzyıl, teknoloji alanında çok hızlı bir ilerleme içerisindedir ve çeşitli şekillerde 
nitelendirilmektedir. Teknolojinin hızla ve sınır tanımadan gelişip değiştiği, insanların dünyaya bakışını dönüştürdü-
ğü, rekabetin giderek yükseldiği günümüzde, kurumlar için AR-GE birimlerinin strateji geliştirmede, yerel, ulusal ve 
uluslararası ölçekteki önemi de her geçen gün artıyor.

Eğitimde hem günümüzü yakalamak hem de geçmişin zenginliklerini yitirmemek için birtakım projelerin hayata ge-
çirilmesi gerekiyor. Kaliteli, etkili ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşebilmesi için öğrenme ve öğretme ortamlarında iyi 
örnekler kadar özgün uygulamaları ortaya koymak planlı olmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlı-
ğımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda yenilikçiliğe, araştırmaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar başa-
rıda önemli bir rol almaktadır. AR-GE Birimimizin takım çalışmasıyla ortaya koyacağı performans 2023 Eğitim Vizyon 
Belgemizin hedeflerini gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaktır. 

Bu anlayışla, kadim şehrimiz İstanbul’daki projelerimizin temellerini; 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda ve 
sürdürülebilir bir yaklaşımla, yeni gelişmeleri, eğitim ortamlarını ve dijital dünyanın yeniliklerini nitelikli faaliyetlerle 
uygulayan, popüler olanın değil henüz düşünülmemiş olanın yanında olan bir yaklaşım oluşturmaktadır. Bu doğrultu-
da İl Millî Eğitim Müdürümüzün liderliğinde hazırlamış olduğumuz bu bülten,  en büyük gücümüz olan millî eğitimi-
mizin değerleri, vizyonu ve hedefleri ile ilgili yapılmakta olan çalışmaların bir ürünüdür. 

Gelecek odaklı düşünürken çıtayı her zaman daha yükseğe koymak amacıyla 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultu-
sunda, geniş bir paydaş kitlesine ve vizyona sahip AR-GE çalışmalarını bültenimiz aracılığıyla sizlerle paylaşmaktan 
mutluluk duyuyorum. Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, sorunların çözümü için ortak hareket etmek ve iş birliği 
büyük önem taşıyor. Bültenimizin birlik beraberlik içinde, ekip çalışmasını yol arkadaşlığına dönüştüren proje tabanlı 
çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştıracağına inanıyorum. Alternatif yaklaşımlarla makro trendleri, toplumsal psi-
kolojiyi ve zamanın ruhunu iyi takip ederken, doğru projelerle 2023 Eğitim Vizyon Belgesini somutlaştırmayı hedef-
liyoruz. 

Bu bültende yer alan faaliyetlerimiz, sizlerden gelecek görüşler ve birimlerimizin güncellemeleri doğrultusunda mut-
lu yarınlara ulaşmanın adımları niteliğindedir.  Eğitim ve öğretim ortamlarımızın niteliğini artıracağını düşündüğünüz 
her konuda AR-GE Birimimiz ile temasa geçmenizi rica ederim.

 
LEVENT ÖZİL

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
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STRATEJİK PLAN HAZIRLIKLARI
İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün 2019-2023 StratEjİk Planı, çalışMalarıMız İçİn yön 
göStErİcİ bElgE nİtElİğİndE olacak. 

Stratejik planlar, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz için öncelik taşıyan amaçların, alanların belirlenmesi ve bu yönde 
yapılacak çalışmaların eşgüdüm içerisinde etkin yürütülebilmesi için yön gösterici belgeler olması nedeniyle değerli. 
Bunun için yeni stratejik planımızı hazırlarken farklı yöntemlerle öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin, öğrencileri-
mizin ve diğer paydaşlarımızın görüşlerini alarak çalışmalar yapıldı.

Stratejik Plan Hazırlık Programı
Hazırlık dönemindeki çalışmalar,  Strateji Geliştirme Bölümümüzce “Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan 
Hazırlık Programı” doğrultusunda planlandı. Bu planlama çerçevesinde şu dört adımda hareket edilerek çalışmalar 
yürütüldü:
•Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığının duyurulması
•Strateji geliştirme kurul ve ekiplerinin oluşturulması
•Stratejik planlama ekiplerine eğitimler düzenlenmesi
•Stratejik plan hazırlama takviminin oluşturulması

No Yürütülen Çalışma Tarih
1 Durum Analizi Eylül 2018
2 Geleceğe Yönelim Kasım 2018
3 Taslağın Valiliğe Gönderilmesi Aralık 2018
4 Taslakta Düzeltmelerin Yapılması Aralık  2018
5 Onay ve Yayım Ocak   2019

Tablo: Çalışma Takvimi

Paydaşların İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nün hizmetleri ile ilgili beklentilerini öğrenmek amacıyla, paydaşlarla yüz 
yüze görüşme, anket, çalıştay yöntemleri kullanarak veri toplandı. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlere ilişkin daha kapsamlı geri bildirim almak amacıyla paydaşlarımı-
za yönelik “Vatandaş, Öğrenci, Veli, İç Paydaş ve Dış Paydaş Anketleri” geliştirildi.

2019-2023 Stratejik Plan hazırlama kapsamında hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu anket yöne-
timi modülünün anket.meb.gov.tr adresinde yayınlanmış olan iç paydaş anketine 5441, dış paydaş anketine 1310, 
öğrenci anketine 14950, veli anketine 19.442 kişi katıldı. Öğrenci, Veli, İç Paydaş ve Dış Paydaş Anketleri Anketinde 
yer alan soruların analizleri yapılarak paydaşlarımızın İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzden beklentileri belirlendi. Yapılan 
anketlerde Müdürlüğümüzün sunduğu hizmet alanlarına ilişkin memnuniyet, önem, bilinirlik ve algılanan başarısı 
ölçüldü.

Görev Yeri Frekans Görev Türü Frekans
İl MEM 25 Hizmetli 5
İlçe MEM 11 Memur 13

Okul 46
Öğretmen 18
Yönetici 46
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İç Paydaş Çalıştayı
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından kurumumuzun durumunu tespit etmek üzere müdürlüğümüz, İlçe 
Millî Eğitim Müdürlükleri, okul yönetici ve çalışanlarının katıldığı iç çalıştay gerçekleştirildi. Strateji Geliştirme Şube 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştay, Beyoğlu Öğretmenevi’nde 15 Kasım 2018 tarihinde yapıldı. İç Paydaş 
Çalıştayına müdürlüğümüze bağlı kurumlardaki 82 paydaşımız katıldı.

Tematik çalışma grupları olarak düzenlenen masalardaki katılımcılar kurumumuzun faaliyet alanlarını temsil eden ki-
şilerden oluşturuldu. Çalıştayın birinci oturumunda misyonunun gözden geçirilmesi, vizyonun belirlenmesi ve temel 
ilke ve değerlerin önceliklendirme çalışması yapıldı.  Misyon çalışmasında paydaşlarımız 2015-2019 Stratejik Planı-
mızdaki misyon ifadesini tekrar gözden geçirerek yeni misyon ifadeleri yazdılar. Vizyon çalışmasında paydaşlarımız 
yeni vizyon ifadeleri oluşturdular.  Temel ilke ve değerleri gözden geçirme çalışmasında katılımcılar verilen temel ilke 
ve değerleri önem sırasına göre sıraladılar. İkinci oturumda GZFT analizi çalışması yapıldı. Bu çalışmada katılımcılar 
kurumumuzun güçlü ve zayıf yönlerini, kurumumuza yönelik fırsatlar ve tehditleri belirledi.

Paydaşlarımız, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün gelecek beş yılının planlandığı Stratejik Plan hazırlıkları çalışmalarına 
üst düzeyde katılım sağlandı. Paydaş analizi sonucunda çıkan görüşlerden yararlanılarak GZFT analizleri yapıldı. 

Stratejik Plan Temel Eğitim Kursu
Stratejik Plan çalışma takvimine uygun olarak İl Millî Müdürlüğümüz stratejik plan ekibi tarafından Anadolu ve Av-
rupa yakası ilçe stratejik plan ekipleri için iki ayrı kurs düzenlendi. Anadolu yakası kursu, İstanbul Kadıköy Lisesi’nde 
3-7 Aralık 2018 tarihlerinde, Avrupa yakası kursu ise Fatih İbrahim Alaaettin Gövsa Ortaokulu’nda 10-14 Aralık 2018 
tarihlerinde tamamlandı.

Çalışma takvimine göre Ekim 2018 içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı stratejik plan hazırlık programı ve genelgenin ya-
yınlanması ile başlayan süreç Ocak 2019 sonunda onay ve yayım ile sona erecek. 



AR-GE B LTENİ ’1912

STRATEJİK PLAN İÇ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI

İStanbul Mİllî EğİtİM Müdürlüğünün 2019-2023 StratEjİk Plan hazırlık 
çalışMaları kaPSaMında İç Paydaş çalıştayı düzEnlEndİ.

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından, Beyoğlu Öğretmenevi’nde 15 Kasım 
2018 tarihinde yapılan İç Paydaş Çalıştayı’na İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,  Strateji Geliştirme Bölü-
mü Şube Müdürümüz Timur Tuğral, Müdürlüğümüze bağlı farklı bölümlerden İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız 
ile şube müdürlerimiz, Stratejik Plan Ekibimiz ve Müdürlüğümüze bağlı kurumlardan 82 paydaşımız katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı çalıştayın İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ilerideki bütün çalışmalarına yön 
vereceğini belirtti. Yazıcı, 2023 Vizyonu doğrultusunda yeni bir geleceğin şekillendiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaş-
kanımızın öncülüğünde Millî Eğitim Bakanımızın liderliğinde ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda çok işler 
başaracağız. Eğitimci Bakanımız ile birlikte güçlü yarınlar için çok önemli işlere imza atacağız. İnandığımız hayalini 
kurduğumuz her şey uygulama noktasında başarılara ulaşacaktır. Çok yönlü çalışmaya gayret edeceğiz.” dedi. Yazıcı: 
“İstanbul’daki tüm çocuklarımızın geleceğini şekillendirmek için burada bir aradayız. Çizdiğiniz bu yol çocuklarımızın 
yüzündeki gülücükler olarak karşımıza çıkacaktır.” ifadelerini ekleyerek konuşmasına devam etti.

Çocuklarımızın Yarınları
2023 Eğitim Vizyon Belgesi bağlamında çalışma yaptıklarını ve bu çalıştayı çok önemsediklerini dile getiren Yazıcı ayrı-
ca şunları ekledi:  “Hazırlayacağımız plan İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yol haritasıdır. İnandığımız ve bu inanç 
doğrultusunda yürüdüğümüz adımlar olacaktır. Bir araya gelme nedenimiz çocuklarımızın geleceğine şekil vermektir. 
İnandığımız ve hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirerek ilerleyeceğiz.” Yazıcı, çalıştayın Stratejik Plan çalışmaları için 
önemine değinerek paydaşlarımıza çalışmalarında başarılar diledi.

Strateji Geliştirme Bölümü Şube Müdürü Timur Tuğral, çalıştayın önemine değinerek, “Burada 2019-2023 yıllarını 
içerecek olan Stratejik Plan çalışmaları için toplanmış bulunmaktayız. Çok kapsamlı bir plan çıkarmak düşüncesin-
deyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımladığı genelgeye binaen 2019-2023 Stratejik Plan için yol haritası çizilecek. 
Planımız, Cumhurbaşkanlığının politikalarına uygun hazırlanacak.” diye konuştu.

Temel İlkemiz Katılımcı Anlayış
Yeni planın belirlenen hedefler misyon, vizyon ve değerler üzerine oturacağının altını çizen Tuğral katılımcı anlayışı 
önemsediklerini ifade ederek şunları kaydetti: “Sultanahmet Meydanı başta olmak üzere çeşitli yerlerde stant kuru-
larak velilerimizden, gençlerimizden ve çocuklarımızdan görüşler alınarak paydaş çalışmaları yapıldı. Paydaş anketleri 
uygulandı. Arkadaşlarımız bunları rapor hâline getirdi. Bu vesileyle Stratejik Plan ekibine teşekkür ederiz. Burada 
değerli iç paydaşlarımızın alanlarına dair katkılarını alacağız.” 
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Neler Konuşuldu?
Üç oturum hâlinde düzenlenen çalıştayın Birinci Oturumunda misyonunun gözden geçirilmesi, vizyonun oluşturul-
ması ve temel ilke ve değerlerin önceliklendirilme çalışması yapıldı. Misyon çalışmasında paydaşlarımız 2015-2019 
Stratejik Planımızdaki misyon ifadesini tekrar gözden geçirerek yeni misyon ifadeleri yazdılar. Aynı şekilde vizyon 
çalışmasında paydaşlarımız yeni vizyon cümleleri oluşturdular.  Temel ilke ve değerleri gözden geçirme çalışmasında 
katılımcılar verilen temel ilke ve değerleri önemine göre sıraladılar.

Öğleden sonraki oturumda farklı çalışma gruplarının hazırladığı misyon, vizyon ve temel ilke ve değerler katılımcılara 
sunuldu.  İkinci Oturumda faaliyet alan/alanlarınıza göre Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek için 
GZFT Analizi çalışması yapıldı. Bu çalışmada katılımcılar kurumumuzun güçlü ve zayıf yönlerini, kurumumuza yönelik 
fırsat ve tehditleri belirledi. Üçüncü Oturumda gruplar GZFT çalışmalarının sunumlarını gerçekleştirdiler.

Toplantı sonunda Strateji Geliştirme Bölümü Şube Müdürü Timur Tuğral, çalıştayın sağlıklı ve verimli bir şekilde ger-
çekleştiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.
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STRATEJİK PLAN TEMEL EĞİTİM KURSU

İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün, 2023 EğİtİM Vİzyon bElgESİ doğrultuSundakİ StratE-
jİk Plan hazırlık çalışMaları katılıMcı bİr anlayışla yürütüldü.

Stratejik planlar, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz için öncelik taşıyan amaçların, alanların belirlenmesi ve bu yönde ya-
pılacak çalışmaların eşgüdüm içerisinde etkin yürütülebilmesi için yön gösterici belgeler olması nedeniyle değerlidir. 
Bunun için yeni stratejik planımızı hazırlarken türlü biçimlerde öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin, öğrencileri-
mizin ve diğer paydaşlarımızın görüşlerini alarak katılımcı bir çerçeve içerisinde kalmaya bilhassa özen gösteriyoruz.
İl Millî Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stratejik Plan çalışmalarında temel yaklaşım olarak, stratejik planın dar bir grup 
tarafından oluşturulmasından ziyade,  tüm kesimlerin geniş katılımını mümkün kılan bir yaklaşımla yürütülmesi yak-
laşımı benimsendi.  Anadolu ve Avrupa yakasından gelen ilçe stratejik plan ekipleri için iki ayrı kurs düzenlendi. 
Önümüzdeki yıllar için ne gibi yenilikler ve atılımlar istendiğinin belirlenmesi hedeflendi.  Stratejik plan yönetim ve 
planlama çerçevesindeki temel eğitim kursu Millî Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik plan ekibi tarafından verildi.  
Anadolu yakası kursu İstanbul Kadıköy Lisesi’nde 3-7 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlendi. Fatih İbrahim Alaettin Göv-
sa Ortaokulu’ndaki Avrupa yakası programı ise 10-14 Aralık 2018 tarihlerinde tamamlandı.

Eğitimlerin birinci günü teorik çerçevede yapılandırıldı. Stratejik amaçların, görece daha soyut, kavramsal ve tüm 
kuruma ilişkin olanlardan, işlevsel ve görece somut olanlara doğru sıralanacağı belirtildi.  Diğer günler ise çalıştay ve 
eğitim şeklinde devam etti.  Böylece verimli bir tartışma ortamı sağlayabilecek ve tüm görüşleri yansıtabilecek bir 
platform yaratılması hedeflendi. 

Eğitim boyunca İl Müdürlüğümüzün misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda stratejik plan hedeflerine dair çalış-
malar yapıldı. Stratejik plan hedefleri doğrultusunda amaçlar ve göstergeler yazıldı. Gelen ekipler gruplara ayrılarak 
her grup farklı hedefler üzerinde çalıştı ve görüşlerini belirtti. Gün sonunda hazırlanan çalışmalar sunuldu. 
Eğitimlerde ayrıca durum analizi üzerine bilgiler verildi. Misyon, vizyon, temel ilke ve değerler bölümlerine dair grup 
çalışmaları yapıldı. Sonraki günlerde ise amaç, hedef ve performans göstergelerinin 2023 Eğitim Vizyonumuz çerçe-
vesinde oluşturulması çalışmaları gerçekleştirildi.
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Yol Haritamız Şekilleniyor 
Hiç şüphesiz çıktığımız bu yolda ana aktör öğretmendir. Öğretmenlerimiz dokunduğu her çocukta yeni bir müfredat 
ortaya çıkarır. Bilgi ve beceriler, öğretmenlerimizin şefkati, hoşgörüsü ve kazandırdığı değerler ışığında başkalaşır. Yol 
haritamızın çerçevesi öğretmen, öğrenci, aile ve okul sütunlarından oluşmaktadır. Durum analizi çerçevesinde kurum 
tarihçesi, mevzuat analizi, üst politika belgeleri analizi gibi ve diğer başlıklar ile mevcut durum analizi çalışması yapıl-
dı. Sonra geleceğe yönelim ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Misyon, vizyon ve değerlere dair detaylı çalışmalar üzerinde 
duruldu.

2023 Eğitim Vizyonumuz ile yol haritamız şekilleniyor. Ortaya çıkan görüşlerin ışığında taslak “Stratejik Amaçlar, Stra-
tejik Hedefler, Faaliyetler” belirlendi. Misyon ve vizyon çalışma taslaklarında; üretebilen, bilgi ve teknoloji çağını takip 
eden, evrensel değerlere bağlı, millî ve manevi değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmeye yönelik ifadelerin yer aldığı 
görüldü. Kurumsal değerlerimiz doğrultusunda “mutlu çocuk” “mutlu aile” anlayışına yolculuğumuz sürüyor.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bugüne kadar başardıklarımız bütün paydaşlarımızın ortak anlayış ve çabasıyla müm-
kün olabilmiştir. 
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cuMhurbaşkanıMız Sayın rEcEP tayyİP Erdoğan, kabataş lİSESİ’ndE düzEnlEnEn 2018-
2019 EğİtİM öğrEtİM yılı açılış törEnİnE katıldı.   

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının yeni bir doğuşun, yeni bir şahlanı-
şın arefesinde olan Türkiye’nin daha büyük atılımlara imza atmasına vesile olacağını belirterek, yeni yönetim modeli 
sayesinde etkinliği ve sorun çözme kapasitesi artan bakanlıkların bu dönemde hayata geçirecekleri reform ve çalış-
malarla Türkiye’nin önünde yeni ufuklar açacağını anlattı.

Eğitim Sisteminin Güncellenmesi 
Yeni ve büyük Türkiye’nin mimarlarının, öğretmenlerin maharetli ellerinden bu salondan ve bu sınıflardan, bu okul-
lardan yetişeceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“İnsanı merkeze alan, insanı, eşrefi mahlûkat yani yaradılmışların en şereflisi olarak gören bir medeniyetin temsilci-
leri olarak iktidara geldiğimiz ilk günden beri eğitim öğretim konusuna önem ve öncelik veriyoruz. Sadece öğretim 
yeterli değildir. Biz eğitim ve öğretimi bütünleştirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz. Sadece öğretim, ama pratiği 
yok, eksik... Onun için teoriyle pratiği birleştirmek suretiyle geleceğe yürümemiz lazım. O bakımdan bu çok önem 
arz ediyor. 2002’de göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz 4 sütunu, eğitim, sağlık, adalet, emniyet 
olarak ifade etmiştik. Böyle ilan ettik. Bu anlayışla eğitim sistemimizin eksikliklerin gidermek, çağın gerektirdiği bir ya-
pıya kavuşmasını sağlamak, birikmiş sorunlarına çözüm bulmak için son 16 yılda büyük adımlar attık. Eğitim öğretim 
gibi vatandaşın hayatını doğrudan ilgilendiren konularda reformlara imza atmak sadece vizyon değil aynı zamanda 
cesaret işidir. Bizden önceki hükümetlerin göstermesi gereken kararlılığı bizler gösterdik.” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi ve teknoloji dünyasında eğitim sisteminin güncellenmesi gerektiğini belirtirken, “Bu-
günü ıskalamadan geleceğin şartlarına göre evlatlarımızı hazırlamanın yollarını aramalıyız.” ifadesini kullandı. Erdo-
ğan, şöyle konuştu:

“Hz. Ali efendimizin kendisine ithaf edilen şu hikmetli söz tam da bu gerçeği ifade ediyor. Hz. Ali çocuklarınızı kendi 
zamanınıza göre değil, onların yaşayacağa çağa göre yetiştirin buyuruyor. Tek yönlü bir eğitim-öğretim yerine, zengin 
öğrenme ortamlarının gündeme geldiği, sıra dışı modellerin tartışıldığı günümüzde bizim de artık daha farklı projeleri 
gündemimize almamız gerekiyor. Eğitim-öğretim sistemimizi çocuklarımıza özgüven duygusu kazandıracak, atılım 

TÜRKİYE, EĞİTİM ALANINDA SIÇRAMA YAPACAK
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ruhu aşılayacak, pergelin bir ayağını değerlerimize ve ülkemize sabitleyip, diğer ayağıyla tüm dünyayı dolaşacak şe-
kilde inşa etmeliyiz. Çocuklarımızı belli kalıplara göre formatlamak yerine, yaradılıştan sahip oldukları, Allah’ın onlara 
lütfu olan özelliklerini keşfettirecek biçimde evlatlarımıza yaklaşmalıyız.”

Sektörle İş Birliği

“Bugün sınıflarımızdaki temel sorun dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Evlatlarımızın çoğu bedenen sınıftalar ancak 
zihnen başka yerdeler. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız.” diyen Erdoğan, bu duruma dikkat edilmesi 
gerektiğini vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bu durumu değiştirecek, öğrencilerimizin sınıfa, derse, okuldaki aktivitelere ilgisini en üst düzeye çıkaracak yenilik-
leri süratle uygulamaya koymalıyız. Özellikle mesleki eğitimle iş hayatını birleştirecek projelere ivme kazandırmamız 
önem arz ediyor. İş tam anlamıyla ancak işte öğrenilir. Pratiğe dökülmeyen her bilgi bir müddet sonra unutulmaya 
mahkumdur. Bu açıdan Millî Eğitim Bakanlığımızın turizm meslek liseleri, sağlık meslek liseleri, motor meslek liseleri 
gibi bütün meslek okullarımızda okuyan öğrencilerimize pratik kazandırmayı amaçlayan çalışmalarını son derece 
önemsiyorum. Aynı şekilde Organize Sanayi Bölgelerinde açılan meslek liseleriyle de aynı neticeyi elde etmeyi he-
defliyoruz.”

Dünyanın ileri teknolojiye sahip ülkelerinde benzer sistemin hayata geçirildiğini aktaran Erdoğan, “Dünyada artık 
gelişmiş ülkelerde, bilgisayar teknolojilerinin ileri aşamalara geldiği ülkelerde bu tür organize sanayi bölgelerinin 
içerisinde meslek liselerini görürsünüz. Yarım gün orada teoriyi alır sonra belli de bir ücretle gelir oradaki diyelim ki 
Samsung’un fabrikasında üretime katılır. Bizim bunu aynen yapmamızın önünde bir mani yok. Aynen bunları yapaca-
ğız. Bu uygulamanın faydalarını inşallah her alanda göreceğimize inanıyorum.” diye konuştu.
Çocukların geçmişte 50-60 kişilik sınıflarda kışın soğuk, yazın sıcaktan durulamayan derme çatma binalarda eğitim 
ve öğretim almak durumunda kaldığına dikkati çeken Erdoğan, öğretmenlerin de çocuklara en güzel şekilde eğitim 
ve öğretim vermenin yollarının dışında, başka sorunlarla ve sıkıntılarla adeta cebelleştiğini, ancak 16 yılda alt yapı 
konusunda atılan adımların meyvelerini vermeye başladığını belirtti.
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Erdoğan, bugün itibariyle Türkiye’nin eğitim ve öğretim alanında artık sıçrama yapacak, yeni bir hamle gerçekleştire-
cek konuma ulaştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Hayat, her gün yenilenen dinamik bir süreçtir. Güneş her sabah dünden ayrı bir güne, dünden daha farklı bir dün-
yaya doğar. Bu açılan değişim ve yenilik insan hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanoğlunu tekemmül ettiren yine 
değişim ihtiyacı ve arzusudur. Bilhassa günümüzde değişim dinamiklerinin çok daha hızlı bir şekilde çalıştığını görü-
yoruz. Bugün okul sıralarında oturan evlatlarımız ne bizim dönemimizle ne de anne babalarının günleriyle karşılaştı-
rılamayacak çok farklı iklimde eğitimlerine başlıyor. Bizler çoğu zaman bir kaynak kitaba ulaşmak için şehrin bir başka 
ucundaki kütüphaneye gitmek zorunda kalıyorduk. Çocuklarımız ise bugün bilgisayar başına oturup birkaç tuşuna 
basarak, neredeyse insanlığı tüm birikimine kolayca ulaşabiliyor.”

Öğrenmek Emek İster

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğrenmek emek ister, disiplin ister, aşk, tutku, fedakarlık ister. Öğrenmek için aşkı olan, 
tutkusu olan, sevdası olan bir kişi ne şekilde olursa olsun bir yolunu bulur ve gayesini gerçekleştirir. Özellikle sabır ve 
sebat olmadan hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Mermeri delen suyun kuvveti değil, damlaların süreklili-
ğidir, aynı noktaya vuruşudur.” dedi.

“Eğitim öğretim konusunda önümüze çıkan engelleri aşmanın yolu da bilmenin ve yeni şeyler öğrenmenin getirdiği 
mutluluğu hiçbir şeyin gölgelemesine müsaade etmemekten geçiyor.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunun ya-
nında öğrenmenin bir süreç olduğunu ve bu sürecin beşikten mezara kadar ömür boyu devam edeceğini bilmemiz 
gerekiyor. Sabrı, belki küçük bir karıncanın mücadelesinden öğreneceksiniz. Vefayı, uzun zamandır görmediğiniz bir 
arkadaşınızın size sarılışından öğreneceksiniz. Açlığı, sokaktaki bir yoksulun ekmeği tutuşundan öğreneceksiniz. Eme-
ği, güneşin altında çalışan bir işçinin alın terinden öğreneceksiniz. Vatan sevgisini, Suriyeli bir muhacir çocuğun göz-
lerinden öğreneceksiniz. Kahramanlığı, Ömer Halisdemir gibi yiğitlerin cesaretinden öğreneceksiniz. Özveriyi, terör 
örgütünün kalleşçe şehit ettiği Aybüke öğretmenin fedakârlığından öğreneceksiniz. Coşkuyu, arkadaşlarınızla birlikte 
gittiğiniz bir futbol maçında öğreneceksiniz. Hasreti, annenizle bir süre ayrı kaldığınızda öğreneceksiniz. Kurumuş bir 
dere yatağından susuzluğu, kafeste çırpınan bir kuştan özgürlüğü öğreneceksiniz. Maviyi, gökyüzünden, kırmızıyı, 
gülden, sarıyı, ekinlerden, yeşilin güzelliğini Karadeniz’in uçsuz bucaksız ormanlarından öğreneceksiniz. Misafirper-
verliği bir Anadolu köylüsünün yüce gönüllüğünden öğreneceksiniz. Kimi zaman bir kitaptan, kimi zaman hikmetli bir 
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sözden, kimi zaman da bir dostunuzun bakışlarından pek çok şey öğreneceksiniz. Okulunuz bitse de algılarınızı açık 
tuttuğunuz sürece hayat mektebinde her gün yeni şeyler öğrenmeye devam edeceksiniz. Günümüzün hız çağında 
öğrenmenin bir sabır gerektirdiğini aklınızdan asla çıkarmamanızı istiyorum.”

Öğrencilere başarının anahtarını anlatan Erdoğan, “Başarının anahtarı olarak gördüğümüz şu dört hususu bir kez 
daha sizlere hatırlatmakta fayda görüyorum; oku, düşün, uygula, neticelendir.” dedi.

Erdoğan, “Evet, her birinizin okumayı, okudukları üzerinde düşünmeye, düşündüklerini hayata geçirmeye, bunun 
neticesinde başarıya neticelendirme ile ben ulaşacağına inanıyorum. Ben sizlere güveniyorum. Sizlerin şu ışıldayan 
gözlerinde ülkemizin aydınlık geleceğini görüyorum. Burada yarının güçlü Türkiye’sinin siyasetçilerini, öğretmenle-
rini, gazetecilerini, mühendislerini, mimarlarını, doktorlarını, iş adamlarını, sanatçılarını, sporcularını görüyorum.” 
ifadelerini kullandı.
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Mİllî EğİtİM bakanıMız Sayın zİya SElçuk, İStanbul dolMabahçE Sanat galErİSİ’ndEkİ 
“7. Sanata EngEl yok: En özEl öğrEncİlEr, ESErlEr SErgİSİ” açılışına katıldı.

İstanbul Dolmabahçe Sanat Galerisi’ndeki “7. Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler Sergisi” açılışına Millî 
Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Emre Bilgili 
İstanbul Vali Yardımcımız Sayın Ahmet Hamdi Usta, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, TURKCELL Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile özel öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz katıldı. 

Açılışta konuşan Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, “Engelli bireylerin sosyal yaşama uyum sağlamaları, kendi 
kimliklerini kazanmaları, başarı duygusunu tatmaları ve kendilerini her yönden geliştirmeleri konusunda büyük bir 
desteğe ihtiyaç var.” dedi.

Özel Çocukların Günü
Bakan Selçuk, İstanbul Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde “7. Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler Sergisi” açı-
lışında, 3 Aralık’ın özel insanların, özel çocukların günü olduğunu, bu özelliği önemsediklerini ve değer verdiklerini 
dile getirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak, engelli çocuklarla, vatandaşlarla ilgili belki iki kat daha fazla dikkatleri olduğunu ifade 
eden Selçuk, “İnşallah çok daha güzel tedbirlerin alınacağı, çok daha güzel projelerin yapılacağı dönemleri birlikte 
yaşayacağız. Engelli bireylerin sosyal yaşama uyum sağlamaları, kendi kimliklerini kazanmaları, başarı duygusunu 
tatmaları ve kendilerini her yönden geliştirmeleri konusunda büyük bir desteğe ihtiyaç var.” diye konuştu.
Bakan Selçuk, bakanlık olarak engelli bireylerin daha nitelikli eğitim almalarını sağlamanın yanı sıra sanatsal yetenek-
lerini geliştirmek, ortaya koydukları eserleri toplumun diğer fertleriyle, kurumlarıyla paylaşmak ve kaynaştırmak gibi 
amaçlarının da olduğunu anlattı. Etkinlikler düzenlediklerini, kültürel geziler yaptıklarını, sergiler açtıklarını hatırlatan 
Bakan Selçuk, bütün bu etkinliklerle engelli çocukların kendilerini ifade etmeleri için ortamlar oluşturduklarını söy-
ledi.

GÖZÜMÜZE IŞIK YÜREĞİMİZE UMUT 
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170 Eser Sergilendi
Bakan Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen sergide Bakanlığa bağlı özel eğitim meslek lisele-
ri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören öğrencilerin eserlerinin sergilendiğini 
dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bunlar el emeği, göz nuru olan ve bütün çocuklarımızın kendi emeklerini ortaya koydukları çalışmalar, seramikler, 
resim çalışmaları, heykeller, takı, ahşap, fotoğraf gibi birçok teknik kullanılarak hazırlanan 170 ürün sanatseverlerin 
burada beğenisine sunuluyor. Sanatın evrenselliğinin ve engel tanımadığının en güzel örneği olan bu serginin düzen-
lenmesinde emeği olan herkese özellikle teşekkür ediyorum. Yaptıkları tüm bu birbirinden güzel eserlerle gözümüze 
ışık oluyorlar, yüreğimize umut oluyorlar ve bu çocuklarımızın bu başarılarından dolayı ilgi ve şefkatimizi esirgememiz 
diye bir şey asla mümkün olmayacaktır. Bu konuda destek olan bütün öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. 
Çünkü öğretmenlerimizin çocuklarımızla ilişkisi gerçekten çok sıra dışı, çok şefkat dolu, merhamet dolu bir ilişki…”
Bakan Selçuk, gelirinin çok önemli bir kısmını eğitim faaliyetlerine ayıran TURKCELL’e de teşekkür ederek, bu destek-
lerle daha güzel projeler yapılabileceğini söyledi.

Kapsayıcı, Adil ve Sürdürülebilir
İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı programda yaptığı konuşmada, gönül gözüyle gönlümüze giren 
Âşık Veysellerin yeni eğitim ortamlarında yetişebileceğini vurguladı. Yazıcı,  Bakanlığımızın 2023 Vizyonu’nda özel 
eğitimin çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Eğitimin her alanında geleceğe dönük adımları çağa uygun bir şe-
kilde atarken, bir yandan da özel eğitim alanında çoklu gelişmelere sahne oluyor. Bu çerçevede bütün çocuklarımızı 
yaşamın içinde, eğitim ortamlarında hem eğitim yönetiminde kolaylaştırıcı uygulamalar hem de sınıf uygulamala-
rında liderlik anlayışında çocuklarımızı her türlü süreçte çok yönlü düzenlemelerle şekillenmektedir. Yeni dönemde 
kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir engelli destek politikası hayata geçmektedir. Bu çerçevede de bizzat Bakanlığımı-
zın TURKCELL’e birlikte uyguladığı hem teknoloji sınıfları hem de meslek edindirme odaklı eğitim ortamları çok önem 
arz etmektedir. Ben bu çalışmalarda İstanbul’umuz adına ev sahipliği yaparken, süreçlerin hepsine çok etkin liderlik 
yapan Sayın Bakanımıza, Özel Eğitim Genel Müdürlüğümüze, bu çalışmalarda her dem destek olan İstanbul Valiliği-
mize ve TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Akça’nın şahsında TURKCELL’in yaptığı bu güzel çalışmalar için 
şükranlarımı arz ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Engelsiz Eğitim Projesi
Programda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ile TURKCELL Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Akça, Millî Eğitim Bakanlığı ile TURKCELL arasında Engelsiz Eğitim Projesi Protokolü’nü imzaladı.
Özel eğitim öğrencilerinden Eslem Sülün’ün yardımcı sunucu olarak görev yaptığı programda, Azad Çalgın piyano 
çaldı, Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Mustafa Fatih Gür de zeybek oynadı.

Özel eğitim ilk ve ortaokulu, özel eğitim meslek lisesi, özel eğitim meslek okulu ve özel eğitim uygulama okulu öğren-
cileri tarafından yapılan 170 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, 11 Aralık’a kadar İstanbul Dolmabah-
çe Sanat Galerisi’nde ziyaret edildi. 
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÖZEL EĞİTİM OKULU AÇILDI 

cuMhurbaşkanıMız Sayın rEcEP tayyİP Erdoğan, gülSErEn özdEMİr özEl EğİtİM uygu-
laMa okulu’nun açılışında yaPtığı konuşMada, MErhuM gülSErEn özdEMİr’İ rahMEtlE 
yâd EdErEk, bu EğİtİM öğrEtİM kuruMu İçİn özdEMİr aİlESİnİ kutladı.

Türkiye’de bir ilk olan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu bugün törenle açıldı. Küçükçekmece’de saat 
11.00’de düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Millî 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhur-
başkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Fahrettin Altun,  İl Millî Eğitim Müdürümüz Le-
vent Yazıcı, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir katıldı. 

Okulda eğitim ve öğrenim görecek zihinsel ve bedensel engellilere sağlıklı bir hayat dileyen Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan, aileleri de evlatlarına sahip çıktıkları, onları hayata kazandırmak için fedakârca mücadele verdik-
leri için tebrik etti.  Erdoğan, “Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel 
engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya 
layıktır.” ifadelerini kullandı.

Engelli Bireylerin Hayata Katılımı
Türkiye’de özel gereksinimli çocukların yıllarca sanki bir utanç sebebi gibi izbe köşelerde gizlendiklerini, hayatlarını 
dört duvar arasında sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Romanlara, filmlere konu olan bu eski devir görüntüleri ortadan kaldırmak için çok önemli çalışmalar gerçekleştir-
dik. Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Mesela, bugün ülkemiz-
de 513 bin engelli birey, evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ayrıca, ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon 
merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Özel bakım merkezlerinde hizmet alan engelli sayısı 16 bine yaklaştı. 
Engelli bireylerin bakımlarına destek olmak için her birine ortalama 650 lira engelli aylığı ödeniyor. Böylece geçmişte 
ailelerine yük olan engelli bireylerimiz, bugün tam tersine ailelerine destek verir hale gelmişlerdir.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına da önem verdiklerini dile getirerek, “Bugüne 
kadar kamuda 54 bin memur, kamu ve özel sektörde 112 bine yakın işçi kadrosunda engelli istihdamını gerçekleş-
tirdik. Özel sektörde kota fazlası çalıştırılan engellilerin sigorta primlerinin tamamını destek kapsamına aldık. Özel 
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eğitime verdiğimiz desteği geliştirerek, bu hizmetlerden faydalanmak için gereken engel oranını yüzde 20’ye kadar 
düşürdük.” diye konuştu. 

Otizm Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otistik bireylere yönelik özel bir Otizm Eylem Planı hazırladıklarını anımsata-
rak, planın, ülkede sayıları 1 milyonu bulduğu tahmin edilen, aileleriyle birlikte 4-5 milyonluk bir kesimi kapsadığını 
anlattı. 

İçinde 6 ana başlık ve 26 tedbirin yer aldığı eylem planının ilgili kurumlar tarafından hayata geçirildiğini dile getiren 
Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer tüm kurumlara Otizm Eylem Planı’nın uygulamasını 
hassasiyetle takip ettiğini özellikle belirtmek istediğini söyledi.  
Hayata İnsan Odaklı Bakmak

Ülkede bugün yapılan işlerin “20, 40, 60 yıl önce niye yapılmadığı” sorusunun cevabının bu kavramlarda gizli olduğu-
nu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Çünkü geçmişte siyasetten bürokrasiye, medyadan akademiye her yer büyük ölçüde hayata insan odaklı bakmayan, 
zihni millî, işi yerli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmiştir. İşte bu sebeple Türkiye pırlanta kıymetinde yıllarını 
boş tartışmalarla heba etmiştir. Biz Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükselteceğimizi söyleyerek 
işe koyulduğumuzda karşımıza çıkartılan engeller, hep ülkeyi yeniden bu kirli iklime sürükleme amacı taşıyordu. Ül-
kemizi büyüttükçe, güçlendirdikçe, ülkemizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdıkça bu engelleri birer birer aştık.” 

Erdoğan, Türkiye ileriye doğru gittikçe bu defa kurulan tuzakların, oynanan oyunların mahiyetinin değiştiğini, tarihte 
eşi benzeri görülmemiş saldırılara maruz kaldıklarını, bu süreçte ne olursan olsun “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
anlayışından taviz vermediklerini ifade etti.  

Hükümetleri döneminde hayata geçirdikleri sosyal yardımlarla eğitim, sağlık, ulaşım hizmetleriyle güvenlik konu-
sunda gösterdikleri kararlılıkla bu bütünleşmeyi sağlamayı başardıklarını anlatan Erdoğan, terör örgütlerine pabuç 
bırakmayan, 15 Temmuz’da darbecilerin karşısına dikilen, siyasette ve ekonomide oynanan nice oyunları bozan bir 
ülke haline yine bu sayede geldiklerini ifade etti. Şimdi önlerinde 2023 hedeflerinin olduğuna vurgu yaparak, şunları 
kaydetti:

Sorumluluğumuz, Sadece Kendimizle Sınırlı Değil

“Bizi bu hedeflerimizden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Her şeye rağmen hedeflerimize doğru yürüme 
kararlığımızdan asla vazgeçmedik, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirası, işte bu hedef üzerinde inşa edeceği-
miz 2053 ve 2071 vizyonları olarak görüyoruz. Devletimizle milletimiz arasındaki o güçlü bağ, geleceğimize güvenle 
bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır. Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafya bize sadece yaşayacak bir ev 
değil aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük medeniyetlerinin birikimini de bırakmıştır. Sorumluluğumuz, sadece 
kendimizle sınırlı değil, geleceğini bizimle birlikte gören, bölgemizdeki ve dünyadaki yüzlerce milyon insanın beklen-
tilerine de karşılık vermek mecburiyetindeyiz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bireyler kamu görevlileri, ticari veya gönüllü kurumlar olarak ellerindeki imkânları bu yön-
de seferber etmeleri gerektiğini anlatarak, “İşte dünyadaki garip gureba, fakir fukaranın olduğu ülkeler en az gelişmiş 
ülkelerde yardımda milli gelire oranla dünyanın bir numarası hangi ülke biliyor musunuz? Türkiye. ABD ikinci sırada 
diğerleri arkada geliyor, biz böyle bir ülkeyiz.” dedi. 
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Hep Beraber Kazanacağız

Türkiye’nin herkesin kendi gücü ve kabiliyeti oranında bu büyük seferberliğe katkısı bulunması gereken bir dönem-
den geçtiğini vurgulayan Erdoğan, “Unutmayın, kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybe-
deceğiz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, geçen 16 yılda 3 kat büyüttükleri Türkiye’yi gelecek dönemde 2 kat daha büyüttüklerinde 2023 hedeflerine 
ulaşacaklarına dikkati çekerek, İşte o zaman hep birlikte farklı bir seviyeye, farklı bir lige çıkacaklarına vurgu yaptı.

Bu yeni Türkiye’nin kendisiyle birlikte bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralaya-
cağını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bunun için bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu güne kadar saflarını sıkı 
tutan, milletimizin önümüzdeki dönemde de aynı dirayeti göstereceğine inanıyorum. Bu duygularla açılışını yaptığı-
mız Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun bir kez daha ülkemize ve engelli evlatlarımıza hayırlı olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum. Okulu İstanbulumuza armağan eden Nihat (Özdemir) Bey’e, değerli evlatlarına, Özdemir 
ailesine tekraren teşekkür ediyorum.” 

Programdan önce alana gelen engelli vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, açılışın ardından ise beraberinde-
kilerle okulu gezdi.
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Mİllî EğİtİM bakanlığıMızın 2023 EğİtİM Vİzyonu, cuMhurbaşkanıMız Sayın rEcEP tayyİP 
Erdoğan’ın katılıMıyla açıklandı. 

Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beş-
tepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı2023 Eğitim Vizyon Belgesi Tanıtım Top-
lantısında konuşan Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir öğretim 
programı hazırlanacağını söyledi.
 
Veriye Dayalı Yönetim ve Öğrenme Analitiği Platformu
Bakanımız Selçuk açıklamasında, “Okul yöneticilerinin yetki sorumluluklarını arttırıyoruz. 12 Eylül’den beri öğretmen 
yetiştirme konusunda belirli bir mekanizmamız var. YÖK ile iş birliği yapıyoruz. Eğitim Fakültelerinin muhakkak değiş-
mesi lazım. Belli sayıda pilot Eğitim Fakülteleri oluşturacağız. Burada uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak. Veriye 
dayalı yönetim bizim yine kritik unsurlarımızdan bir tanesi. Öğrenme analitiği platformu oluşturacağız. Önümüzdeki 
süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış 
olacağız” ifadelerine yer verdi.

“Sınav sayısından ziyade sistemle ilgileniyoruz.” diyen Millî Eğitim Bakanımız Selçuk, “Okul mahalle spor kulüpleri” 
kurulacağını açıkladı. Selçuk, şöyle konuştu: “Veriyi kullanmak politika geliştirirken bizim açımızdan son derece kritik. 
Bu yüzden de öğrenme analitiği platformu oluşturuyoruz.”

Millî Eğitim Bakanımız Selçuk, yabancı dil eğitiminin de yeniden yapılandırılacağını ve dil eğitiminde TRT ile iş birliği 
yapılacağını bildirdi. Bütün derslerde dijital becerilerin verilmesi konusunda çalışma yürütüleceğini söyleyen Selçuk, 
“Ortaöğretimdeki ders çeşitliliğinin yarıya yakın azaltılması lazım.” dedi.

Bakanımız Selçuk, “Zamanla sınava giren öğrenci sayısını, sınavla girilen okul sayısını azaltırsak, okullarımız arasındaki 
imkân farklılıklarını azaltırsak o zaman zaten doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak.” ifadelerini 
kullandı.

2023 EĞİTİM VİZYON BELGESİ AÇIKLANDI
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Eğitim Öğretim Meselesi Özünde Bir İnsan Meselesidir
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Öğretmen sayımızı 920 binin üzerine çıkardık. 
Hiçbir eğitim kademesinde derslerin boş geçmemesini temin ettik. Ders kitaplarını tüm öğrencilere ücretsiz olarak 
veriyoruz. Eğitimin içeriğinin geliştirilmesi konusunda da pek çok adım attık. Bu konuda arzu ettiğimiz ilerlemeyi kay-
dedemediğimizi özeleştiri olarak her fırsatta ifade ediyorum. Eğitim öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir. 
İnsana dair olumlu ve olumsuz her şeyi eğitimin içinde bulmak mümkün” açıklamasında bulundu. 

Eğitim Yöneticiliği Gönül İşidir
Eğitimde çok ileri gidip ekonomide çok geri kalmış toplum örnekleri bulmanın pek mümkün olmadığını belirten Erdo-
ğan, “Eğitimin insanı geliştiren değil insanı formatlayan bir mekanizma olarak görülmesi nesillerimizin heba edilme-
sine yol açmıştır. Biz çocuklarımızı diploma yapma peşinde koşarken onların gönüllerini doyurmayı ihmal ettik. Ço-
cuklarımızın terbiyesini eksik bırakmakla ne büyük hata yaptığımızı daha iyi anlıyoruz.  18 başlık altında sıralanan 
hedeflerden oluşan 2023 eğitim vizyonunun işe insandan başlıyor olmasını isabetli bulduğumu belirtmek isterim.
Eğitimde istediğimiz sonuçları alamamanın muhasebesini yaptık, yapıyoruz. Eğitimde bir yanlış yapıldığında nesiller, 
asırlar kaybedilir. Atılan her adımı dikkatle tartmak zorundayız. Eğitim işi ertelenemez, geciktirilemez. Bizim kültü-
rümüzde öğretmenlerin hakkı neredeyse anne babalarımızın seviyesindedir. Okul ve eğitim yöneticiliği liyakat ve 
ehliyetin yanı sıra gönül işidir.” dedi. 

2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı,  Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a hediye takdimiyle sona erdi. 
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KALİTELİ BİR EĞİTİME YOLCULUK

Mİllî EğİtİM bakanıMız Sayın zİya SElçuk, küçükçEkMEcE yahya kEMal bEyatlı göStErİ 
MErkEzİndE düzEnlEnEn 2023 EğİtİM Vİzyonu PaylaşıM toPlantıSı’nda İStanbul’da gö-
rEV yaPan okul MüdürlErİylE bİr araya gEldİ. 

“Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” mottosuyla gerçekleştirilen İstanbul Buluşmasında öğretmenlerle bir arada olmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getiren Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, liderin strateji kurup yepyeni bir 
paradigma yaratıp çığır açtığını, yöneticinin ise yeni durumlara ilişkin taktik geliştirip kurumu yenilediğini anlattı.
İdarecinin ise operasyon düzeyinde gelen evrak, giden evrak takibi yaptığını belirterek, “Muhakkak kendimizi dönüş-
türmeniz lazım. Biz okul lideri olmak istiyoruz. İdareci kategorisindeyseniz, okulunuz sizden önce ve sizden sonra çok 
büyük bir değişiklik yaşamaz. Siz olmasaydınız o okulda başka biri yönetici olsa ne değişirdi? Ne kaybederdi o okul, 
çocuklar nasıl bir zarar görürdü, veliler nasıl bir sıkıntıya girerdi? Bunun yanıtını bulmak zorundasınız.” ifadelerini 
kullandı.

Heyecan Yaratmak
 “Siz oradaysanız, siz orada olduğunuz için yüksek bir beklenti oluşmalı.” diyen Bakanımız Selçuk, şöyle devam etti:
“Siz orada olduğunuz için ‘evet bu iş olur’ denilmeli. Heyecan yaratmalısınız. Dünyaya meydan okunan yerdir okul. 
Sizler yaptığınız işi sıradanlaştırırsanız yapamazsınız ama sıradanlaştırmayıp ben bu okulu çok özel kılacağım diye 
uğraşırsanız zaten potansiyeliniz var. Ankara’da bir okul var, müdürü değişti bu öğretmenlere bir kan geldi, can geldi 
‘nasıl oldu bu?’ diyorum, ‘müdür hiç oturmuyor ki’ diyorlar. ‘Sürekli koşturuyor, sürekli kendi çalışıyor. O çalışınca biz 
de utanıyoruz, biz de çalışıyoruz’ diyorlar. Eğer bir müdür odasında günde yarım saatten fazla oturuyorsa zaten gitsin 
evde otursun. Sevgili arkadaşlar, muhakkak surette öğretmen odasının havasını soluyalım, öğretmenlerin kollarına 
girmek onlarla sohbet etmek, cenazesiyle ilgilenmek, düğününü, bayramını, çoluk çocuğunun hastalığını sormak, 
konu komşuyla ilgilenmek, mahalleyi dolaşmak bütün bunların hepsi yöneticilik liderliktir, diğeri ise idarecilik.”
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Dönüşümü Gerçekleştirmek
“Kimse birini dışlayıp da öteki yapmasın lütfen, bunu yaptığınız anda çocuklara hıyanet edersiniz.” diyen Sayın Ziya 
Selçuk, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Eğer bir yönetici başarısız olsun diye uğraşıyorsanız aslında çocuklar başarısız olsun diye uğraşıyorsunuzdur. Biz 
aynı gemideyiz. Hücre, doku, organ, vücut, biz aynı vücuduz, biz aynı hücreyiz, aynı dokuyuz, aynı organız. O yüzden 
başaracaksak birlikte başaracağız. Çünkü böyle bir değişim, sadece sizin hızınıza bağlı, sadece sizin niyetinize bağlı, 
sadece sizin yol arkadaşlığınıza bağlı. Eğer siz bu değişimi omuzlarsanız, sizler bu değişimde beraberce yürümemize 
izin verirseniz, o zaman biz bir şey yapabiliriz. Önümüzdeki süreçte değiştirmek değil, geliştirmek üzerine bir yakla-
şım sergileyeceğiz. Yine sizlerle birlikte daha kaliteli işler yapmaya yöneleceğiz. Tüm müdürler değişecekmiş ve sair 
dedikoduları boş verin. Gayemiz birlikte daha kaliteli bir eğitime yolculuk.” 
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EĞİTİM SİSTEMİ OKULDAN YÜKSELECEK

Mİllî EğİtİM bakanıMız zİya SElçuk, bEyoğlu anadolu İMaM hatİP lİSESİ´ndE düzEnlE-
nEn 2023 EğİtİM Vİzyonu PaylaşıM toPlantıSındakİ konuşMaSında okullar araSındakİ 
farklılıkları azaltMak gErEktİğİnİ İfadE Ettİ.  

21. yüzyıl hayatın her alanında olduğu gibi eğitim ve öğretim süreçlerinde de hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecini 
beraberinde getiriyor. Millî Eğitim Bakanlığımız,  2023 Vizyonu Belgesi doğrultusunda eğitim ekosisteminde yapılması 
planlanan çalışmaları planlı bir şekilde yürütüyor. Vizyon Belgesinde Bakanlığımızın yeni dönemde oynayacağı rol, 
talim ve terbiyeyi ülkenin ortak hedefine dayalı toplumsal bütünleşmesinin şimdi ve gelecek tasavvurunun inşasına 
öncülük etmek şeklinde tanımlanıyor.

2023 Eğitim Vizyon Belgesi, zamanın ruhunu önemseyen yeni bir okul anlayışını eğitimle ilgili tüm aktör ve kuruluş-
ların iş birliğiyle ortaya konmasını önceliyor. Bu perspekxtiften hareketle İstanbul’daki çalışmaların çoklu iş birlikleri 
çerçevesinde yürütülmesi için dün saat 09.00’da Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıya Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk´un yanı sıra Valimiz Sayın Ali Yerlikaya,  İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın 
Levent Yazıcı, üniversite rektörleri, ilçe kaymakamları, resmî kurum il müdürleri, ilçe millî eğitim müdürlerimiz, ilçe 
emniyet müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Temel Meselemiz İnsan
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan toplantıda Bakanımız Ziya Selçuk 
bir konuşma yaptı. Bakanımız Selçuk, “Bütün Anadolu´da karşılaştığımız çocuklarımız, öğrencilerimiz ve öğretmen-
lerimiz bu bayrağı nasıl yükseltiriz konusunda güven inşa ediyorlar. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 
liderliğinde eğitim ile ilgili yeni bir soluk ve nefesle yola devam edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu söylerken elbet-
te bir güvencem var. Bu zamana kadar yapılan çok güzel işler var. Türkiye´de eğitim ile ilgili ne yapılabilir konusunda 
birçok meslektaşımız ve müdürler rahatlıkla ifade edebilir. Bu işin omurgasında yer alan merkezi düşünce şöyle özet-
lenebilir. Biz okullarımız arasındaki imkân farklılıklarını azaltabilirsek, başarı farkları da azalacaktır. Sınav merkezli bir 
Türkiye´den de biraz kurtulmuş olacağız. Bundan kurtulmuş olduğumuzda da eğitim sistemi, mahiyetine uygun bir 
insan yetiştirme düzenine hizmet edecektir. İnsan yetiştirme derken, sistemimizin tam da omurgasına yerleşmelidir. 
Çünkü insan meselesi halledilmeden fiziki meselelerin ya da teknik meselelerin halledilmesi gerçekten çok mümkün 
değildir.” dedi.
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Çocukların Tabiatını Korumak
Türkiye´de eğitimle ilgili yapılması gereken şeyler üzerinde birçok eğitimcinin hemfikir olduğunu belirten Bakanı-
mız Selçuk, “Bazen uluslararası toplantılarda kendime soruyorum. Biz dünyanın gitmek istediği yere gitmek istiyor 
muyuz? Şahsen ben gitmek istemiyorum. Çünkü insanı endüstrinin ihtiyaçlarıyla sınırlayan ve ilgili becerilerle sınırlı 
gören bir eğitim bakışıyla insan geleceğini kurtaramayız. Bugün dünyadaki eğitim seviyesi yükseldikçe, silahlanma, 
obezite, açlık ve çevre kirliliği de artıyor. Bir şeyin yanlış gittiğini çok net görebiliyoruz. Biz sadece madde de mükem-
mel olarak insanın hizasını koruyamayız. Çocuğun hizasını ise hiç koruyamayız. Çocuğun hizası bozulursa, insanlığın 
hizası bozulur. Bu sebeple bizim çocuğun tabiatına muhakkak suretle riayet etmek konusunda duyarlı olmamız icap 
ediyor.” şeklinde konuştu.

Hem Evrensel Hem Millî
Selçuk, eğitim vizyonunda ısrarla vurgulamak istedikleri şeylerden birisinin de eğitimin amacı konusunda bir sadeleş-
tirme yapıp, buna uygun organizasyon kurmak olduğunu dile getirdi. Bu organizasyonu kurduktan sonra da süreç ta-
sarımına geçileceğini bildiren Selçuk, sonrasında ise fonksiyonları icra etmek istediklerini kaydetti. Bütün yapmak is-
tedikleri şeyin sistemli, evrensel ve milli boyutuyla dengeli şekilde götürmek olduğunu vurgulayan Bakanımız Selçuk, 
“Eğer evrensel ve millî olanı birlikte düşünmezsek o zaman bizim çocuklarımızın ayağı pergel metaforunda olduğu 
gibi dolaşmakta güçlük çekecektir. Bütün bu süreçte valilerimizden şunu istiyorum; Okullarımızdaki imkân farklılıkla-
rını azaltmak çok ama çok önemli. Eğer biz imkân farklılıklarını azaltabilirsek, o zaman velilerin talepleri konusundaki 
harita değişecek. İki okul arasında fark olmazsa belli okullara rağbet azalmış olacak. Bu azaldığında da eğitim gerçek 
işini yapacak. Arızi kurumlara da pek ihtiyacımız kalmayacak. Eğitim sistemi okuldan yükselecektir.” diye konuştu.

Eğitimi ve Geleceği Tasarlamak
İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ise Türkiye´nin bugün pek çok meseleyi aştığını ifade ederek, küresel iddiaları, 
büyük hedef ve idealleri bulunduğunu söyledi. Küresel iddiaları sebebiyle buna uygun bir eğitim sistemi kurmakla 
mükellef olduklarını ifade eden Yerlikaya, asıl kafa yorulması gereken meselenin eğitimi ve geleceği tasarlamak oldu-
ğunu kaydetti.
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Dünyanın hızla değiştiğini ve öğrencileri yeni dünyaya hazırlamak gerektiğini anlatan Yerlikaya, şunları aktardı: “Bir 
fütürist, ´Çocuklarınıza ya kodlamayı ya da hızlı silah çekmeyi öğretin diyor. Silahla işimiz yok. Başka bir şey söylüyo-
ruz. 19. asırda yaşanan değişim dalgasına toplum hazır olmadığı için hala adaptasyon sürecini sağlamış değiliz. Yeni 
çağ bütün değer yargılarımızı tartışılabilir hâle getiriyor. Yapay zekâ ve algoritmalar insana ekonomik değer biçiyor. 
İnsanın madde olarak kaç kuruş değeri var. İnsanı insan yapan ruhudur. Göklerle bağını koparan insan hangi menzile, 
hangi mertebeye vasıl olabilir ki? Baş döndürücü bir çağ hızla üstümüze geliyor. Bize çarpacak. Hazırlıksız yakalanırsak 
darmadağın oluruz. İletişime, iş birliğine açık, yaratıcı düşünce kabiliyetine sahip nesiller yetiştirmeliyiz.”
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EĞİTİM ÖĞRETİM VİZYON TOPLANTILARI

İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz tarafından PErİyodİk olarak yaPılMaSı Planlanan 
2018-2019 EğİtİM öğrEtİM yılı Vİzyon toPlantılarının İlkİ, halİç kongrE MErkEzİ’ndE 
yaPıldı. 

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından periyodik olarak yapılması planlanan 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 
Vizyon Toplantılarının ilki Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı.   Yaklaşık 2700 resmî eğitim kurumu müdürümüzün katıl-
dığı toplantımız eğitim ve öğretim faaliyetlerimize dar yol haritamızın oluşturulması bakımından önemliydi.  
Toplantıya Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürümüz Sayın Hamza Aydoğdu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmet-
leri Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Emre Bilgili, İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin de katıldı.  Toplantıda, 2018-2019 
Eğitim Öğretim Yılı hazırlık ve planlama çalışmalarının yanında, eğitim ve öğretimin temel hedefleri konusunda bilgi-
lendirmeler yapıldı. Anadolu ve Avrupa yakasındaki resmî eğitim kurum müdürlerinin katıldığı toplantı, İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın açılış konuşmasıyla başladı. İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin’in, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Emre Bilgili’nin, Personel Genel Müdürümüz Sayın Hamza Ay-
doğdu’nun konuşmalarıyla devam etti.

Her Öğrencimiz Başarı Hikâyesi Yazabilecek
İl Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, eğitimle ilgili problemleri çözüm ortağı olarak birlikte değerlendireceklerini ve 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın temel amaçları doğrultusunda eylem planları oluşturacaklarını belirtti.  Eylem planlarını 
farklı ve yenilikçi uygulamalarla hayata geçirmek istediklerini dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

“Eğitimde yürüttüğümüz iyi örnekler gibi çalışmalarımız özgün uygulamaları esas alan bir yaklaşımla devam edecek. 
Ara sınıflarda okuma yazma bilmeyen öğrencilere dokunacağımız projeler, özel eğitimde aylık farkındalık etkinlikleri, 
kaynaştırma ve bütünleştirme çalışmalarımız sürecek. Okullarımızda her öğrencimizin mutlaka bir spor, sanat ve 
müzik alanında karşılık bulacağı, kendini yetiştireceği kurs ve etkinlik merkezi oluşturacağız. Her öğrencinin başarı 
hikâyesi yazabileceği farklı alanlar açmaya çalışacağız. Her öğrencinin öğrenme hızının, türünün, kapasitesinin birbi-
rinden farklı olduğuna inanarak, çocuklarımızı bu bağlamda çok yönlü yetiştirmeye gayret edeceğiz.”

Millî Eğitim Bakanlığının yeni ölçme değerlendirme anlayışı doğrultusunda birtakım çalışmaların yapılacağını belirten 
Yazıcı, okulla çevreyi bütünleştirerek, teknoloji bağımlılığından madde bağımlılığına kadar birçok sorunun çözümün-
de çalışma yapacaklarını ifade etti. 
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Okul Estetiği
İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, temel eğitim, mesleki ve teknik eğitim ve din öğretimi alanlarındaki yap-
tıkları çalışmaların farklı boyutlara taşınacağını dikkati çekerek, “Okul öncesi eğitime özel bir önem vereceğiz. Öğ-
rencilerimizin ve sizlerin güvenliği çıkış noktalarımızdan biri olacak. Okul kantinleri ve servis araçları gibi konularda 
hep birlikte çalışacağız. Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz okul estetiği birimiyle okullarımıza yeni boyut 
kazandırarak, estetik çalışması oluşturacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Vizyon Toplantısı, Genel Müdürlerimiz, Valimiz, İl Millî Eğitim Müdürümüzün de yer 
aldığı fotoğraf çekimi ile son buldu.
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2023  EĞİTİM VİZYONU PROJELERİMİZ

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün 
2018-2019 EğİtİM öğrEtİM yılında 2023 
EğİtİM Vİzyonu doğrultuSunda uygu-
ladığı ProjElEr öğrEncİlErİMİz, öğ-
rEtMEnlErİMİz VE VElİlErİMİzİ çEşİtlİ 
alanlarda donanıMlı kılan bİr İçErİğE 
SahİP. 

SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTİF PROJELERİZ
öğrEtMEnİylE güzEl İStanbul    
okuluMda bİr SES İkİ harEkEt  
farklılıklarıMızla yaşıyoruz EngEllErİ bİrlİktE aşıyoruz   
İStanbul’u okuyoruM 
kuruMSal İş bİrlİklErİylE 2023 EğİtİM Vİzyonu İStanbul 
fuat SEzgİnİn İzİndE  

AKADEMİK PROJELERİMİZ
uluSal öğrEtMEnlEr araSı yEnİlİkçİ öğrEtİM MatEryallErİ taSarıM yarışMaSı   
VElİ akadEMİlErİ    
artırılMış gErçEklİklE zEngİnlEşEn kİtaPlar
bİr harf bİn İStanbul    
hârEzMî    
öğrEtMEn akadEMİlErİ  
EğİtİMdE İyİ örnEklErdEn özgün uygulaMalara   
gElEcEğİM okulda 
uMuduM öğrEtMEnİM
tEMEl fİkİrlErdEn tEMEl bİlİMlErE: bİlİM olİMPİyatları  
okul dErgİlErİ fuarı 
MEktEP İStanbul    

                            
DEĞERLER EĞİTİMİ 
Sağlıklı gElEcEk İçİn hİjyEnİk okullar  
öğrEncİ lİdErlErİMİz şEhrİMİzİn öncülErİylE buluşuyor 
yurduMun dEğErlErİ    
ağaçların adları İStanbul   
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2023 VİZYON HEDEF PROJELERLE İSTANBUL 

bünyESİndE bİrçok yEnİlİğİ barındıran bakanlığıMızın 2023 Vİzyon bElgESİ doğrul-
tuSunda MüdürlüğüMüzün hayata gEçİrEcEğİ ProjElErİn SunuMu bağlarbaşı kültür 
MErkEzİ’ndE İkİ oturuM şEklİndE gErçEklEştİrİldİ.

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Vizyon Toplantıları, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ndeki toplantıyla devam etti. 
Saat 10.00’da başlayan ilk toplantıya İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız,  
temel eğitim, inşaat ve destek şubesi birim yöneticileri, Anadolu yakası resmî anaokulu, ilkokul, ortaokul kurum mü-
dürleri katıldı.

Eğitim-Öğretimdeki Atılım ve Şahlanış Stratejimiz
İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, eğitimle ilgili problemleri ve nitelikli uygulamaları birlikte değerlendirecek-
lerini belirtti. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda çalışmanın değerine dikkat çekti. Bakan-
lığımızın vizyon belgesinin öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul gibi dört temel sütuna dayanmasının çok anlamlı 
olduğunu belirtti. Çağın yeni becerileri doğrultusunda çok yeni eğitim tasarımlarının gündeme geleceğini ifade eden 
Yazıcı, öğrenci/öğretmen sağlığından okul dergilerine, değerler eğitiminden bilim olimpiyatlarına, Fuat Sezgin Yılın-
dan yönetici akademilerine kadar uygulamaya geçirilecek çok yönlü çalışmalar üzerinde durdu.

Eğitimde Koro Harekâtı Başlatacağız
 Temel eğitim okullarımızda Türkçe ve Matematik alanındaki akademik başarıyı artıracak çalışmaların kritik önemde 
olduğunu vurgulayan Yazıcı, destek kursları ve egzersiz çalışmalarıyla çocuklarımızı desteklemek gerektiğini ifade 
ederek; “Çocuklarımızın sporla, sanatla, kültürle, müzikle çok yönlü olarak buluşmalarına destek olmalıyız. Eğitimde 
bir koro harekâtı başlatmak istiyoruz.” dedi.
Eylem planlarını farklı ve yenilikçi uygulamalarla hayata geçirmek istediklerini dile getiren Yazıcı, temel eğitimde 
riskleri önlemenin ve öğrenmeye açık olmanın önemine değindi. Okul öncesi eğitimin üç yıl içinde zorunlu olacağını 
belirterek çok yönlü çalışmaların hayata geçirileceğini vurguladı. Öğrencilerin seçmeli dersleri başta olmak üzere 
vizyon belgesinde üzerinde durulan tasarıma dikkat çekti. Bu bağlamda şunları kaydetti:

“Çok yönlü olarak sürdürülen çalışmalarda her okulumuzun kendine özgü, öğrencilerin bilimsel tutumlarını ve me-
raklarını geliştiren, sanata yatkınlıklarını destekleyen, sportif yetenekleri geliştirmeyi hedefleyen projeleri olacaktır. 
Ya da okullarımız bu yöndeki projelerimize katılacaktır. Mutlaka üçüncü sınıfa gelmiş olan tüm öğrencilerimizin ta-



AR-GE B LTENİ ’1936

nılamasını sağlayalım. Bu öğrencilerimiz, velilerimiz ve ülkemizin geleceği için gerçekten çok önemli. Bu konuda her 
üçüncü sınıf öğrencimizin yetenek taramasından geçmesi için hepimizin özel bir gayret göstermesi gerekiyor. Her 
çocuğumuz bu taramadan geçmeli. Bununla ilgili sorunlarınız varsa, ilçe yöneticilerinizde mutlaka destek isteyin.

İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara
Eğitimde yürüttüğümüz iyi örnekler özgün uygulamalar şeklinde devam edecek. Ara sınıflarda okuma yazma bilme-
yen öğrencilere dokunacağımız projeler, özel eğitimde aylık farkındalık etkinlikleri, kaynaştırma çalışmalarımız süre-
cek. Okullarımızda her öğrencimizin mutlaka bir spor, sanat ve müzik alanında karşılık bulacağı, kendini yetiştireceği 
kurs ve etkinlik merkezi oluşturacağız. Her öğrencinin başarı hikâyesi yazabileceği farklı alanlar açmaya çalışacağız. 
Her öğrencinin öğrenme hızının, türünün, kapasitesinin birbirinden farklı olduğuna inanarak, çocuklarımızı bu bağ-
lamda çok yönlü yetiştirmeye gayret edeceğiz.”

Millî Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği Ölçme Değerlendirme Merkezleri’nden birinin İstanbul’da kurulduğunu be-
lirten Yazıcı, süreç odaklı çalışmaların çok yönlü olarak uygulanacağını ifade etti. Ayrıca ölçme değerlendirme çerçe-
vesinde e-portfolyo sisteminin getirdiğini yeniliklere dikkat çekti.

Yeni Projeler Hayata Geçirilecek
 İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, sosyal, kültürel, sportif;  akademik, değerler eğitimi ile mesleki ve teknik 
eğitim odaklı olmak üzere bir dizi yeni proje başlatacaklarını anlattı. Öğretmen akademilerinin daha etkin ve farklı bir 
yapıya dönüştürüleceğini çeşitli örnekler üzerinden anlattı. Mesleki teknik eğitimde, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine, 
beceri atölyelerinden artırılmış gerçeklere kadar vizyonun getirdiği yeniliklere dikkat çekti.
Öğretmen odalarında mutlaka bir öğretmen/eğitim kitaplığının bulunması gerektiğini belirten Yazıcı, öğrencilerin 
süreli yayınlarla buluşturulmasının önemine değindi. Bu çerçevede okul kütüphanelerinin okul gelişim planı çerçeve-
sinde niteliğini artıracak stratejiler oluşturulması gerektiğini hatırlattı.

Paydaş kurumlarla vizyonumuz doğrultusunda bütünleşik uygulamalara hız kazandırmak gerektiğine dikkat çeken Ya-
zıcı, okul öncesinden ilkokula, ortaokuldan ortaöğretime, özel eğitimden hayat boyu öğrenmeye, mesleki eğitimden 
din öğretimine yaptıkları çalışmaların hepsini farklı boyutlara taşıyacaklarına dikkati çekerek;
“Millî Eğitim Bakanlığımızın eğitim-öğretimdeki atılım ve şahlanış stratejisinin yol haritasını oluşturan 2023 Vizyo-
nu’nun önemine ve ortaya koyduğu hedeflerle ulaşmak çok önemli.  Uzun soluklu bir çalışmayı gerektiren bu hedef-
lere ulaşmak için, hazırlıklarımızı belli bir aşamaya getirdik. Bugün sizlere bu çerçevede bilgiler vermeyi amaçladık. 
Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen çalışmalar ve oluşturulan eylem planı netleşti. Önümüzdeki günlerden itiba-
ren hayata geçirilecek projelerimize ilişkin öneri ve katkılarınızı bekliyoruz” dedi.

Toplantının öğleden önceki kısmı, 2023 Vizyonu doğrultusunda İstanbul’da hayata geçirilecek projelerin bilgilendir-
me sunumlarına dair soru-cevapların ardından sona erdi.
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Öğretmenler Arası Ulusal Materyal Yarışması
Öğleden sonraki toplantıda Vizyon Belgesinin önemine değinen İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı; “Top-
lumsal mutabakat üzerine kurulu yol haritasını sunmak üzere 2023 Eğitim Vizyonumuzu açıklayan Bakanlığımıza, il 
ölçeğinde yürüteceğimiz çalışmalarla katkı sunmak üzere aylık olarak oluşturduğumuz eylem planlarımızı 2023 Eği-
tim Vizyonumuzla güncelleyerek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.
2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda “Ulusal Dijital İçerik Arşivi” oluşturulmasına yönelik hedeflere katkı sunmak 
amacıyla il bazında dijital içerik arşivi çalışmalarına başlanacağını ifade eden Yazıcı;  “Bu kapsamda Strateji Geliştirme 
Birimimiz tarafından hazırlanan “Öğretim Materyalleri Geliştirme- Öğretmenler Arası Ulusal Tasarım Yarışması”na 
eklenen dijital materyal kategorisinin standartlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Vizyonun Başöznesi İnsan
Kurumlarımızda işletilen kantinlerde ortak standartları sağlamak için her üründe QR kodu sistemini oluşturmaya 
yönelik çalışmalara hız verileceğini vurgulayan Yazıcı,  insan kaynakları alanında yapılacak çalışmalar bağlamında 
şunları ifade etti: “Tasarım-Beceri Atölyelerinde görev almak üzere öğretmenlerin yan dal/sertifika vb. yetiştirilme-
lerini sağlamak üzere çalışmalar yürüteceğiz. Bu kapsamda İstanbul Öğretmen Akademilerimiz çalışmalarına de-
vam etmektedir. Eğitim alanında özellikle İstanbul ölçeğinde üniversitelerin ve STK’ların yaptıkları araştırma, makale, 
bilimsel raporların doktora yapmış eğitimcilerimizden oluşturulacak bir komisyon marifetiyle 2023 Eğitim Vizyonu 
doğrultusunda uygulamaya yönelik çalışmalarımızı geliştireceğiz.”

Yazıcı, Vizyon Belgesinin temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, okul öncesi eğitim, din öğretimi,  özel 
eğitim ve rehberlik, ölçme ve değerlendirme gibi alanlarda getirdiği yeniliklere dikkat çekti. Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyo-
nu doğrultusunda Strateji Geliştirme Biriminin çok yönlü çalışmalar yaparak; sosyal, kültürel ve sportif, akademik ve 
değerler eğitimi alanlarında 23 Proje ile 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine hazırlandığını ifade etti.  Sunumunda pro-
jeler hakkında detaylı bilgi veren Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Başöznesi insan olan 2023 Eğitim Vizyonumuzda 
hepimize muvaffakiyetler diliyorum.”

Program soru-cevap ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.
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İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün 2023 Vİzyon toPlantıları MüMtaz turhan SoS-
yal bİlİMlEr lİSESİ’ndE, aVruPa yakaSı rESMî okul öncESİ VE İlkokul MüdürlErİnİn 
katılıMıyla gErçEklEştİ. 

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Vizyon Toplantıları Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde, Avrupa 
Yakası resmî okul öncesi ve ilkokul müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.  Müdürlüğümüzün eğitimin, beceri öğrenme-
nin ve öğretmenin yerinin sadece okullarla sınırlı olmadığını ortaya koyan projelerinin tanıtımını İl Millî Eğitim Müdür 
Yardımcımız Levent Özil yaptı.  

Vizyon Belgesine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Özil, yeniliklerin önemine değinerek, “Var olanın en iyi ol-
duğunu düşünen ve daha iyiye gitmesine gereksinim duymayan bireyler de toplumlar da gelişemiyor. Gelişme için 
yenilikler ve hayata dokunan projeler şart. Tabii ki önümüzde zorluklar var. Ama bir o kadar da değerli bir şehirdeyiz. 
Projelerimize yapabilirlikler üzerinden yaklaşmak gerekiyor. İnanıyorum ki yarın bugünden daha güzel olacak.” dedi.

Eğitim Dinamik Bir Süreç
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Özil,  eğitim ortamlarında daha fazla özgün uygulamaya ve iyi örneğe ulaşmak ve bu 
örnekleri yaygınlaştırmak için farklı projelerin hayata geçirildiğini belirterek İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 
23 projesini alanlarına göre ana hatlarıyla tanıttı. Yarına dair en büyük umudun öğretmenlerde olduğunu ifade eden 
Özil, “Nitelikli eğitim için güçlü ve etkili öğretmenlere ihtiyacımız var. Zaten bundan dolayı da 2023 Vizyon Belgemiz 
öğretmenlik mesleğini ve becerilerini merkeze alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Özil, eğitimin, okulla sınırlanamayacak kadar büyük ve her şeyle yan yana gele-
bilecek kadar dinamik olduğunu belirterek veli, akademi, sosyal ve kültürel olarak çocuğa/öğrencilere temas eden 
konuları, farklı disiplinlerden uzmanların ve eğitim aktörlerinin katılımıyla hayata geçirmek istediklerinin altını çizdi. 

Birlikte Üretmek İstiyoruz
İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ise bir süredir vizyon toplantıları düzenlediklerini ifade ederek, çocuk-
larımıza sağlıklı rehberlik yapabilmek ve çalışmak istedikleri alanlarda eğitim görebilmelerini sağlamanın önemine 
değindi. Bunun hem ortaokula hem de liseye geçişte uygulanması gerekli dedikten sonra özellikle Türkçe ve Matema-

2023 VİZYON PERSPEKTİFİ
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2023 VİZYON PERSPEKTİFİ
tik derslerindeki yetersizliklerin giderilmesi için yapılabilecek çalışmalara işaret etti.  İl Müdürümüz Yazıcı, okullarımı-
zın yöneticilerini bir araya getirip daha nitelikli bir eğitim için hazırladıkları projelerle eğitimin çıtasının yükseltilmesini 
hedeflediklerini vurguladı: “Türkiye’nin gelişmesinin önemli kıstaslardan biri; daha doğrusu şu an uymaya çalıştığımız 
kıstasların birçoğunun çözümü, eğitim sisteminin içinde gizli. Bu nedenle Vizyon Toplantılarımızda 2023 Vizyon Pers-
pektifi doğrultusunda yapacaklarımızı öne çıkarmayı uygun bulduk. Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimini üst 
düzeylere taşımak için eğitim stratejik öneme sahiptir.” 

Tüm çocukların öğrenme deneyimlerine katkı yapabilmesi için tartışılması gereken pek çok konu ve atılması gereken 
birçok adım olduğunu ifade eden Yazıcı, Vizyon Belgesi doğrultusunda uygulamaya konulacak projelerden bahse-
derek “Bu kısa sunumlarda amacımız projelerimizin tüm paydaşlarımız tarafından benimsenip İstanbul genelinde 
paylaşılması. Bu toplantılarda ulaştığımız paylaşım ve birlikte çalışma ruhu, eğitim sistemimizin çıtasının yükseltilmesi 
için olmazsa olmaz bir şarttır. Bu şartın gereklerini yerine getirebilirsek, ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.

Yazıcı, eğitim yöneticileri de başta olmak üzere hepimizi ilgilendiren projelerin, sosyal ve kültürel alana çok yönlü 
katkı yapacağına inandıklarını ifade etti. Yazıcı, “Öğretmenler olarak deneyimlerimizi paylaşmak, birbirimizden ilham 
almak önemli. Birbirimize güven, akıl ve hayal gücüyle çalışmaya devam edeceğiz. Birbirimizi anlamanın yollarını bu-
lacağız.” dedi.  Bu bağlamda yeni dönemdeki Stratejik Planların ve plan doğrultusundaki eylemlerin yol haritası olarak 
görülmesi ve buna göre hazırlanmasının önemine değindi.
 Toplantı soru ve cevap kısmıyla sona erdi. 
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE 2023 VİZYONU

2023 Vİzyon hEdEf ProjElErlE İStanbul ProjE tanıtıM toPlantıSı zİya kalkaVan dEnİz-
cİlİk MESlEkİ VE tEknİk anadolu lİSESİ’ndE yaPıldı. 

Günümüzdeki üretim süreçlerinde ileri teknoloji kullanımının giderek daha çok öne çıkması,  bu teknolojiyi kullana-
cak insan gücünün de iyi eğitim almasını gerektiriyor. Bu bakımdan ülkelerin teknolojisi kadar, insan kaynağının ye-
terliliği de önemli. Mesleki ve teknik açıdan iyi eğitim almış iş gücü hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de üretimin 
nitelik ve niceliğinin artmasını beraberinde getiriyor. Bu ise verimliliği yükselterek sektördeki kurumların uluslararası 
rekabet gücünü artırıyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman temininde, mesleki ve teknik eğitim kurumlarına 
büyük sorumluluklar düşüyor. Bunun için güvene dayalı kurumsal kültürün oluşturulması gerekiyor. 

Sektör ve Eğitim İş Birliği
Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının sektör için 
nitelikli insan kaynağını yetiştirebilmesi için yapılacaklar için bir dizi uygulama öngörüyor. Vizyon belgesinde okullar 
ile sektör arasında yakın bir etkileşim kurulması oldukça önemli. Çünkü karşılıklı etkileşimle, okullardaki eğiticiler ve 
öğrenciler sektördeki gelişmelerden haberdar olma ve sektörün ihtiyaçlarını yakından tanıma fırsatı yakalıyor. 
Büyük yatırımlarla hayata geçirilen mesleki ve teknik eğitim kurumlarının makine, teçhizat ve otomasyon sistemleri-
nin gelişen teknoloji, değişen uluslararası standartlar ve piyasa ihtiyaçlarına uygun biçimde geliştirilmesi şart. Buna 
ek olarak 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda öğretim programlarının benzer biçimde güncellenmesi sağlanacak. 

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının özel sektöre nitelikli eleman sağlama işlevini tam yerine getirebilmesi için eği-
tim sisteminin projelerle özel sektörün ihtiyaçları ile uyumunun arttırılması gerekiyor. İstanbul’da, mesleki ve teknik 
eğitimde kaliteyi artırmak için bir dizi proje hayata geçirildi. Mesela İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul Sanayi 
Odası ile imzaladığı “Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli” protokolü, mesleki ve teknik eğitim okullarının eğitsel, 
sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile İstanbul Tica-
ret Odasının 2015’ten itibaren birlikte yürüttüğü Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Hamilik Projeleri de bulunuyor. 
Her iki proje de mesleki ve teknik eğitimin toplumsal algısını yükseltecek. 
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Güçlü Mesleki ve Teknik Eğitim, Güçlü Türkiye
Çoklu iş birliklerinin mesleki ve teknik eğitimdeki yerinin farkında olan İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Vizyon 
Hedef Projelerle İstanbul Proje tanıtım toplantısı Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. 

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Serkan Gür, okul müdürle-
ri, saymanlar ve öğretmenlerimiz katıldı.  Programda, 2023 Vizyonu İstanbul Mesleki ve Teknik Eğitim Projeleri, Millî 
Eğitim Bakanlığımız ve İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından imzalanan protokoller hakkında bilgi verildi.  
Mesleki ve teknik eğitim alanındaki gelişmelerin çok önemli ve nitelikli olduğunu hatırlatan Yazıcı, “Gelişmeler  ‘İyi ki 
ben de vardım!’ diyebileceğimiz boyutta ilerliyor. Mesleki ve teknik eğitimdeki bu değişimin, bu dönüşümün özellikle 
ülkemizin çoklu alanlarına yansıyacağına canı gönülden inanıyorum. Hep beraber ekonominin ve sanayinin eğitimle 
ilişkisinin önemli olduğunu çeşitli vesilelerle ifade ediyoruz. Bu ilişkinin özellikle mesleki ve teknik eğitim kurumları-
mızla üst düzeyde sağlanabileceğini paylaşıyoruz. Bu Bakanlığımızın yeni döneminde çeşitli şekillerde ele alındı. İşin 
aslı biz yıllardır eğitim camiası olarak çok net olarak ifade ettiğimiz gibi, mesleki eğitim memleket meselesi olarak 
2023 Vizyonu içinde hak ettiği yeri buldu.” dedi.

Yıllardır değişmez, dönüşmez dediğimiz pek çok şeyin birden değiştiğini vurgulayarak mesleki ve teknik eğitime de-
ğinen Yazıcı, “Hızlı hareket etmek gerekiyor. Bu konuda verilen kararların gecikmeden uygulanması önem arz ediyor. 
Kararlılıkla beraber iş birliği de gerekiyor. Millî Eğitim Bakanlığımızla diğer Bakanlıklar arasındaki beraberlik de bu 
konuda oldukça önemli. Bu genel olarak devletimizin eğitime,  mesleki ve teknik eğitime verilen önemi gösteriyor.  
Bizden beklentilerin yüksek olması da buradan kaynaklanıyor. Güvene dayalı olarak beklentiler doğrultusunda çalış-
mak gerekiyor.” ifadelerini kullandı. 

Yazıcı, mesleki ve teknik eğitimde İstanbul’da yapılan çalışmaları daha da ileri taşıyacaklarını vurguladı.  Daha önceki 
çalışmaların yeni bir anlayışla devam ettirileceğini belirten Yazıcı, okulla sanayinin entegre edildiği zaman okulların 
birer üretim merkezine dönüşeceğini söyledi.  Yazıcı, “ Yeni dönemin okula sığmadığımız bir dönem olması gerekiyor. 
Birebir her okulumuzla ne yapıyoruz, ne yapmalıyız, nasıl gelişmeliyiz, anlayışıyla hareket edilmeli. Bunlar birlikte de-
ğerlendirmeli. İyi bir ölçme değerlendirme sistemi kurarak mesleki ve teknik eğitimi geliştirmeliyiz. Öğrencilerimizin 
okula devamlarından kendi alanlarında bir yükseköğretim alanına geçmeleri çok önem arz edecek.  Hem hep birlikte 
çağa uygun geleceğe dönük adımlar atacağız. Bunun için önce kurumlarımızda mutlu olma durumunu gerçekleştir-
meliyiz. Yeni stratejik planımız da bu doğrultuda hazırlanıyor.  Üretkenliğin mutlulukla ilişkili olduğunu düşünüyorum. 
Okullarda saygı ve sevgi temelli, güven ilişkisine dayalı üretkenlik kültürünü kurmalıyız. Okulumuzda bir koro harekâtı 
oluşturmak, kurum kültürü iklimini tesis etmek öncelikle okul yöneticilerimize düşüyor.” değerlendirmelerinde bu-
lundu. 

Yazıcı, “Güçlü mesleki ve teknik eğitim, güçlü Türkiye” hedefiyle teknolojik iş birliği, deneyim paylaşımı ve istihdam 
odaklılık olmak üzere üç alanı eksene alan çalışmaların mesleki ve teknik eğitimin çıtasının yükseltileceğini söyledi. 
Bu doğrultuda, teknolojik iş birliği ile öncelikle mesleki ve teknik eğitim kurumlarının altyapısı güçlendirilecek ve 
okullarımız üreten okullara dönüşeceğini ifade etti.  Değer merkezli yeni kurum kültürünün yeni dönemde çok önem-
li olduğunun altını çizdi. 

İstanbul’dan Türkiye’ye
Yeni dönemde mesleki ve teknik eğitimde özel sektörden uzmanların derslere girmesiyle üretim odaklı nitelikli insan 
gücü yetiştirilmesi hız kazanacak. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki güncel uygulamalar ile yeniliklere dair dene-
yimler paylaşılacak ve mesleki eğitim kursları açılacak. Atölye Buluşmaları ve Mesleki Eğitim Kariyer Programı saye-
sinde mesleki donamıma sahip öğrencilerimizin potansiyelleri açığa çıkarılacak ve sektörün önemli beklentilerinden 
olan nitelikli teknik eleman sıkıntısına çözüm bulunacak. 

Böylelikle iş birliğine dâhil edilen mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki öğrencilere, iş ve meslek danışmanları 
tarafından; iş arama becerileri, görüşme ve mülakat teknikleri, benzeri alanlarda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri 
sunulacak. 
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Dolayısıyla bu okullardan mezun olan öğrencilerimiz iş başı eğitim programından öncelikle yararlanacak. İş başı eği-
tim programı süresince katılımcının ücreti, genel sağlık sigortası ve iş kazası-meslek hastalığı sigorta primi devlet 
tarafından ödenecek. Programdan yararlanan öğrencilere, işletme kadrosunda işe alındığında, işveren payı sigorta 
prim desteği de verilecek.  İstanbul’da belirlenecek 54 okulun özel sektörle eşleştirilmesinin sağlanmasıyla istihdam 
odaklı bir anlayış tüm İstanbul’dan başlayarak Türkiye’ye yayılacak.

Toplantıda, Mesleki ve Teknik Eğitimde Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu sonuçları değerlendirildi. Devamsızlık İl 
Eylem Planı ve Bakanlık İzleme Raporu ile ilgili değerlendirme yapıldı. Soru cevap kısmıyla program sona erdi. 

Mesleki Teknik Eğitim Şubesi Vizyon Projeleri İlçe Koordinatörleri bilgilendirme, planlama ve değerlendirme toplan-
tısı ise 6 Aralık 2018 tarihinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde yapıldı.
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HEZARFEN BİR MARKA ASLINDA

bEyoğlu bElEdİyESİ tarafından çocukların okul öncESİ EğİtİMlErİnİn daha İyİ VErİ-
lEbİlMESİ İçİn hEzarfEn anaokulu şubElErİndEn bİrİ daha açıldı. çocuklar burada 
kültür, Sanat, turİzM, tİyatro gİbİ alanlarda EğİtİM alabİlEcEk.

Okul öncesi eğitim basamağında başta aile, okul ve çocuğun yakın çevresi olmak üzere tüm paydaşların birbirleriyle 
olan etkileşimlerinin sağlanması son derece önemlidir. 2023 Vizyonu bağlamında okul öncesi eğitimde Millî Eğitim 
Bakanlığı bütünleşik stratejinin oluşturulmasında ağırlık merkezi olacaktır. Toplum temelli bir erken çocukluk eğitimi 
öne çıkarılacaktır. 2023 Vizyon Belgesi ile okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ 
uygulamaya giriyor.  Bu bağlamda Beyoğlu Belediyesi Semt konakları bünyesindeki anaokullarını Hezarfen Anaokulu 
şubeleri olarak tek çatı altında toplandı.  Okulların on beşincisi Kasımpaşa’da açıldı. 

Okulda tüm çocuklara gelişim alanlarına göre bir yol çiziliyor ve bu şekilde ilerleniyor. Bunların içerisinde okuma-yaz-
ma etkinlikleri var, çizgi çalışmaları var, dil gelişimi var, sosyal etkinlikler var. Çocukların kültür, sanat, turizm, tiyatro 
gibi alanların yanı sıra algoritmik düşünebilme becerisinin kazanıldığı kodlama atölyesinden oyun alanlarına, spor 
alanlarından sanat atölyelerine kadar çeşitli dallarda eğitim almaları amaçlanıyor. Semt konaklarındaki anaokulu öğ-
rencilerine de bu merkezdeki kodlama atölyesinde dönüşümlü olarak eğitim verilecek. 

Anaokulları İhtiyaç
Hezarfen Anaokulu açılış törenine Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un yanı sıra Beyoğlu Kaymakamı Sayın Mus-
tafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Sayın Levent 
Yazıcı, Beyoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın Cemil Sarıcı ve vatandaşlar da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, devletin imkânlarını vatandaşın ayağına kadar getirdiklerini belirtirken 
Hezarfen Anaokulları’nın öneminden bahsetti. Demircan, “Belediyeciliği çöp, çamur belediyeciliğinden çıkartalı çok 
oldu. Devletimizin bütün imkânlarını vatandaşımıza yürüme mesafesine getirmek hedefimizdi, bunu başardık. Bura-
da hep milletimizin desteğini aldık. Çünkü halk eğitimi eğitimin temel görevi. Anaokulları da ihtiyaçtı. Onlara da öyle 
başladık. Gördüğüm o ki, gelecek nesillerde vatandaşlarımızın iki şeyi mutlaka yapması gerekiyor. Biri robotik kodla-
ma, yazılım. Bunun olmadığı hiçbir alan kalmayacak. İkincisi de kişisel başarılarını geliştirecek, kültür sanat, turizm, 
tiyatro gibi alanlarda kişisel kabiliyetlerini geliştirmeleri. Çünkü hizmet sektörünün çok olduğu bir Beyoğlu’nda bu iki 
şey olmazsa, hiçbir şey olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.
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‘Hezarfen’ ismini toplum ile iç içe hâle getirmek istediklerini söyleyen Demircan,  “Son zamanlarda şunu da yaptık. 
Hezarfen, bilim sahibi bir kişilik. Tarihte ki bu kişilik, Galata Kulesi’nden kanatlar takarak uçmuş. Yani bilime açık bir 
kişilik... O hâlde bunu sahiplenelim, ikon yapalım, anaokullarımızı bunun ile adlandıralım, bir hikâyesini yazalım ve bu 
hikâye ile tarihi mekânları dolaşsın. Çocuklarımızın fenne, bilime, ilime ulaşmak için bir ‘süpermen’e ihtiyaçları var 
diye düşünerek bu tiplemeyi çıkardık ve bu tiplemeyi anaokullarımızın ismi hâline getirdik. Onu da bugün huzurunuz-
da bu vesile ile açmış oluyoruz.” dedi.

Bir Tarih Yazılıyor
Açılışta konuşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hezarfen isminin sadece bir isim olmadığına dikkat çekti. Hezarfen 
isminin buraya konulmasının yerinde bir karar olduğuna da değinen Selçuk, “Birçok yer açıyoruz, birçok açılış gerçek-
leştiriyoruz. Ama böyle çocuklar ile iç içe bir iş yaptığımızda mutlu oluyoruz. Biz, bu tür işlerin peşinde koştururken 
bütün Türkiye’nin bu konuda coşkusunu temin etmek için koşturuyoruz. Yani Beyoğlu Belediyemizin 2004 yılından 
beri yapmaya çalıştığı bu projelerin bütün Türkiye’de yaygınlaşmasını bekliyoruz. Hezarfen bir marka aslında. Hezar-
fen sadece bugün burada açılan bir binanın ismi değil. Burada bir tarih yazılıyor. Burada bin yılın nefesi konuşuluyor, 
çocuklarımıza kimlik yükleniyor. Bu sadece basitçe anlamı güzel olsun diye konulmuş bir isim değil. O yüzden biz in-
sanımızı yetiştirirken hem maddi olarak becerilerinin artmasına yardımcı olmak, hem de onların mana açısından da 
anlam açısından da çok daha donanımlı olmasına dikkat etmek durumundayız. Aksi takdirde çocuklarımız tek kanatlı 
büyür. Biz istiyoruz ki çift kanatlı çocuklarımız olsun. Hem maddi, hem manevi alanlarda gelişmiş olsunlar. Türkiye 
artık imkânları çok olan bir ülke… 2004 yılında Türkiye’nin öğretmen sayısı, sınıf sayısı, dijital altyapısı gibi konularda 
çok sıkıntılar vardı. Hayallerimiz vardı bizim. Keşke olsa diye. Keşkeler olmuş işte. Hezarfen olmuş, yüz on beş tanesi 
olmuş. İnşallah bin tane olur.” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve protokol üyeleri Hezarfen Anaokulu’nu gezerek çocuklar ile vakit 
geçirdi.
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AHŞAP OYUNCAK ÜRETİMİNE EĞİTİM DESTEĞİ 

bayraMPaşa İnönü MESlEkİ VE tEknİk anadolu lİSESİ, ahşaP oyuncak ürEtİMİ İlE İlgİlİ yEnİ 
başlatılan Pİlot ProjE İçİn SEçİlEn altyaPıSı güçlü dört kuruM araSında yEr alıyor. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimiy-
le ilgili sektör temsilcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Millî Eğitim Bakanlığı,  daha önce ülkede ihtiyaç duyulan 
ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimi ile ilgili bir süre önce önemli bir adım atarak 
mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ahşap oyuncak üretimi için pilot 
uygulamayı başlatmıştı.
Millî Eğitimi Bakanı Sayın Ziya Selçuk, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya sektör temsilcilerinin yanı sıra Bakan 
Yardımcısı Sayın Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Kemal Numanoğlu, daire başkanları ve 
uzmanlar katıldı. 

Sektörle İş Birliği 
Toplantıda, ahşap oyuncak eğitimi öğretim programının birlikte oluşturulması, sektör temsilcilerinin tecrübelerinin pi-
lot okullara transferinin sağlanması, bu alanda eğitim verecek öğretmenlerin işbaşı eğitimlerine sektörün destek ver-
mesi, öğrencilerin eğitiminin gerçek üretim ortamlarında yapılmasının sektör tarafından desteklenmesi kararlaştırıldı. 

Toplantıda, sektör temsilcileri, Bakanlığın alandaki gelişmelere yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yürütmesini 
talep etti. Okul öncesi eğitimde çocukların gelişimini destekleyici ahşap oyuncak ve zekâ materyallerinin tasarlanması 
ile okullarda kurulması planlanan beceri atölyelerinde bu materyallerin kullanımına yönelik bir AR-GE birimi kurulma-
sına karar verildi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ahşap oyuncaklarla ilgili yürütülen projeyi çok önemsediklerini belirterek yeni başlatı-
lan pilot proje için illerde altyapısı güçlü okulları seçtiklerini bildirdi. 

Nitelikli İnsan Gücü İçin
Ankara’da Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezinden sonra İstanbul’da Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi, Bursa’da İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Balıkesir’de de Dursunbey Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesini proje okul olarak belirlediklerini kaydeden Bakan Selçuk, bu okulların sayısını sektörün o ildeki 
durumuna göre artıracaklarını vurguladı. 
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Ahşap oyuncakta yerli üretimin oldukça sınırlı olduğunun altını çizen Selçuk, şunları kaydetti: 
“Bu süreci sektör temsilcileri ile birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istiyoruz. Böylece ortak 
projeler geliştirebileceğiz, birbirimizi destekleyebileceğiz. Ayrıca sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü or-
taöğretim seviyesinde yetiştirebileceğiz. Böylece hem kendi pazarımızı yerli üretimle destekleyebileceğiz hem de 
dünyada bu pazarda ülke olarak daha güçlü yer alabileceğiz.”

Toplantıda, dünyada önemli bir pazar oluşturan ahşap oyuncak üretiminde ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet söz 
konusu olduğu dile getirilirken, Türkiye’nin son 5 yılda yaptığı oyuncak ithalatının bedelinin 3 milyar doları aştığı bil-
dirildi. Bu rakam göz önüne alındığında hem Millî Eğitim Bakanlığı’nın üretime eğitimle destek vermesi hem de yerli 
üretim yapan sektörle iş birliği geliştirmesinin bu alanda Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağına vurgu yapıldı. 
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GELENEKSEL TÜRK SANATLARI MESLEK LİSESİ İSTANBUL’DA 

kültür VE turİzM bakanlığı İlE Mİllî EğİtİM bakanlığı araSında İMzalanan Protokol 
kaPSaMında İStanbul’da gElEnEkSEl türk Sanatları MESlEk lİSESİ kuruldu. 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından imzalanan “Ge-
leneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş Birliği Protokolü” kapsamında bu alanda eğitim 
verecek Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi İstanbul’da kuruldu. 

Son yıllarda hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, cilt, ahşap oymacılık, kat´ı, dokumacılık gibi alanlarda önemli 
çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede ortaöğretim seviyesinde geleneksel Türk sanatlarına yönelik eğitimin verilmesi ge-
lecek nesillerin kültürel mirasımızı kavramaları bakımından önem arz ediyor. Geleneksel sanatlarımızı yeni nesillere 
aktarması planlanan ve alanında bir ilk olan Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi açıldı.

Öğretim Programları ve Atölyeler 
Lisenin öğretim programının ve ders içeriklerinin nasıl şekillendirileceği İstanbul’da düzenlenen toplantıda ayrıca 
ele alındı.  Toplantıda kurulacak atölyeler de değerlendirildi, meslek lisesi ile birlikte mesleki eğitim merkezinin de 
kurulması kararlaştırıldı.  Öğrencilerin staj ve beceri eğitimlerinin bu alanda kurulmuş atölyelerde ve gerçek üretim 
ortamlarında yapılması sağlanacak.

Geleneksel sanatlar odaklı toplantıya, ebru alanında Hikmet Barutçugil, Fuat Başar, Alparslan Babaoğlu, Uğur Taşa-
tan; çini alanında Ayşe Özkan, Güvenç Güven, Nursen Güven; kat´ı alanında Dürdane Ünver, Meryem Güney, Ersin 
Yıldızhan; tezhip alanında Mustafa Çelebi, Münevver Üçer, Mamure Öz; ahşap oymacılık alanında Hüsamettin Yivlik; 
cilt alanında İslam Seçen, Melike Kazaz; minyatür alanında Gülçin Anmaç; hüsnühat alanında Davut Bektaş, Faruk 
Eratlı, Ömer Faruk Özoğul; kalem işi alanında Kaya Üçer, Semih İrteş; dokumacılık alanında ise Recep Karadağ katıldı.
Toplantıya sanatçıların yanı sıra Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürü Sayın Kemal Varım Numanoğlu, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Sayın Mehmet Salih Can-
bal, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın Şennur Çetin, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı, 
Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sayın Yusuf Gürlek, İlkay Belibağlı, Müşfika Akbulut ve Derya Adıgüzel katıldı.
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KÜLTÜRÜN VE SANATIN DÜNYASINA YOLCULUK

Mİllî EğİtİM bakanlığı İlE İStanbul Valİlİğİ araSında doğu VE günEydoğu’dakİ başarı-
lı öğrEncİlErE yönElİk rESİM yarışMaSı, Sanat fEStİValİ VE ahşaP oyuncak taSarıMını 
İçErEn VE onların İStanbul´da ağırlanacağı kültür VE Sanat İş bİrlİğİ Protokolü 
İMzalandı.  

Kültür sanat etkinlikleri öğrencilerin gelişimi, öğrenimi, okuldaki ve hayattaki başarısı için vazgeçilmez bir güçtür. Millî 
Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği arasında doğudaki başarılı çocukların İstanbul´da ağırlanacağı kültür ve sanat iş 
birliği protokolü hazırlandı. Öğrencilerin keşfetme yeteneklerinin mümkün olduğunca desteklenmesi ve farkında-
lıklarının artırılması yönünde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkan protokol İstanbul 
Valiliğinde imzalandı.

Renklerle Hayalimdeki Dünya
İş birliği protokolüne, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imza attı. Protokol 
kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu´daki 23 kentteki okullar arasında Renklerle Hayalimdeki Dünya temalı 
resim yarışması düzenlenecek. Bu illerdeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasındaki yarışmada dereceye girenler 
öğrenciler, danışman öğretmenleriyle birlikte İstanbul´a getirilerek misafir edilecek. Gösterdikleri başarılar nedeniyle 
ödül almaya hak kazanan öğrenciler ayrıca iki gün boyunca İstanbul Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi´nde 
düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Çocuk Sanat Festivali ve Oyuncaklı Dünya
Misafir öğrencilerin, Çocuk Sanat Festivali kapsamında sanatçılarla bir araya getirildiği atölye çalışmaları gerçekleşti-
rilecek. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda yürütülen Ahşap Oyuncak 
Projesi çerçevesinde öğrenciler tarafından tasarlanıp üretilen ahşap oyuncaklar da sergilenecek.
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FİKİRLER YARIŞIYOR, ENGELLER AŞILIYOR

Mİllî EğİtİM bakanlığıMızca düzEnlEnEn 3. özEl EğİtİM VE rEhbErlİk hİzMEtlErİ Ma-
tEryal VE Etkİnlİk yarışMaSı ödüllErİ SahİPlErİnİ buldu.   

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Fikirler yarışsın, engeller aşılsın” 
sloganıyla düzenlenen 3. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışmasının ödül töreni yapıldı. 
Törende konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, ya-
rışmanın özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik yaratıcı materyal ve etkinliklerin oluşturulmasında, önemli 
katkılar sağladığını belirtti.

Sorumluluğumuz Ortaktır
Engelli bireylerin sorumluluğunun ailelerin yanı sıra topluma da ait olduğunu söyleyen Bilgili; “Engelli bir çocuğa 
sahip olma ailenin de toplumun da bir anlamda kaderidir. Bu yüzden de sorumluluğumuz ortaktır.” dedi. Bilgili, Türki-
ye´de kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla 300 bin ve özel eğitim okullarında ise 52 bin öğrencinin eğitim gördüğünü 
aktararak, “Engellilik hali, eğitimde kreatif ve özel materyaller bulundurmayı zorunlu kılıyor. Genel Müdürlüğümüzün 
ilk kez 2016´da düzenlediği özel materyal ve etkinlik yarışması sayesinde öğrencilerimiz sınıflarında özgün ve işlevsel 
materyaller ile tanıştı.” diye konuştu. 

Hizmetlerimize Değer Katmak
Bu yıl “rehberlik hizmetleri” alanı ekledikleri yarışmanın, kapsamı ve içeriğini de zenginleştirdiklerini kaydeden Bilgili; 
“Yarışmaya bu yıl bin 416 ürün adına başvuru yapıldı. Bugün bunların içinden, özel eğitim alanı materyal kategori-
sinde 24, etkinlik kategorisinde 10, rehberlik hizmetleri alanı etkinlik kategorisinde de 15 olmak üzere 49 ürün ödül 
alacak.” bilgisini paylaştı. Bilgili, materyal ve etkinliklerin özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine değer katacağını ve 
çalışmaların niteliğini artıracağını dile getirerek; “Bu yarışmayı aynı zamanda özel eğitim alanıyla ilgili AR-GE çalışması 
görüyoruz. Geçen yıl yapılan yarışmada ödül alan eserlerimizin üretimini yaparak okullara gönderiyoruz. Bu mater-
yalleri anlamlı bir şekilde Bolu´daki cezaevinde bulunan kader mahkûmlarıyla, İskitler Meslek Lisesi´ndeki öğrenci ve 
öğretmenlerle birlikte yaptık. Şimdi 50 kamyon materyal sevkiyat için hazır bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar devlet desteğiyle düzenlenen yarışmayı, gelecek yıllarda sponsorlar aracılığıyla devam ettirmek iste-
diklerini söyleyen Bilgili, sponsor olabilecek firmaları yarışmaya destek vermeye çağırdı. Bilgili, yarışmanın düzenlen-
mesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, uzun yıllar sürmesini diledi.
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Yarışmanın Ödülleri
Yarışmada, her kategorinin birincilerine 10 bin, ikincilerine 7 bin 500, üçüncülerine ise 5 bin lira ödül verildi. Özel 
eğitim alanı etkinlik kategorisinde birinciliği “Down Efe” adlı etkinlikle Ali Erbay, ikinciliği “Meslekleri Öğreniyorum” 
ile Neslihan Güngör aldı. Deniz Seyhan ise “Mancınık” adlı etkinlikle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Özel eğitim alanı materyal kategorisinin birincisi “Matematik Dünyası” adlı materyalle Funda Polat olurken, ikinciliği 
“Hecelerden Kelimelere” ile Elif Özmen, üçüncülüğü “Ritmik Sayma Tahtası” ile Bayram Coşkun aldı.

Rehberlik hizmetleri alanı etkinlik kategorisinde “Öfkem Beni Yönetemez, Ben Öfkemi Yönetirim” adlı etkinlikle Büşra 
Batımor birinciliğe layık görülürken, “Yaratıcı Drama” ile Berna Haliloğlu ikinci, “Ben Ne Hissediyorum” ile İdris Gün-
düzalp üçüncü oldu. 

Törende, farklı okullardan gelen engelli öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Geçen yıllarda AR-GE çalışmaları yapılan 
ürünler de tören salonunun girişindeki stantlarda sergilendi.
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EĞİTİMİN GELECEĞİ İÇİN PARLAK FİKİRLER 

gESS türkİyE EğİtİM tEknolojİlErİ VE çözüMlErİ fuarı EğİtİMİn kalİtESİnİ yükSEltMEk 
aMacıyla EğİtİM uzManlarını buluşturdu.

Fuarda Bakan Yardımcımız Sayın Reha Denemeç ve İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı birer konuş-
ma yaptı. Lider uluslararası ve yerel tedarikçilerden çok çeşitli eğitim ürünlerinin yer aldığı GESS Türkiye, öğretmen-
lere eğitim metotlarını geliştirici, öğrencilere daha etkili öğrenmelerini sağlayan, en iyi eğitim ürünlerini sundu. 

Dubai, Endonezya ve Meksika’dan sonra geçtiğimiz yıl ilk kez Türkiye’ye gelen, dünyaca ünlü GESS konferans ve fuar-
larının ikincisi 25-27 Ekim 2018 tarihlerinde WOW İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Fuar temelde aralarında 
Microsoft, Google, Acer, Sebit, Benmaker ve Edding gibi markaların da olduğu yerel ve küresel firmaların en yeni 
eğitim teknolojilerini sergilediği bir etkinlik. 

Uluslararası uzmanlarca eğitim profesyonellerinin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak özel sunumların 
düzenlendiği, uygulamalı atölye çalışmalarıyla tüm dünyadan sektör profesyonellerinin bir araya geldiği Eğitim Tek-
nolojileri ve Çözümleri Fuarı GESS Türkiye Fuarında Bakan Yardımcımız Sayın Reha Denemeç ve İstanbul Millî Eğitim 
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı birer konuşma yaptı.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu GESS Türkiye, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
tarafından destekleniyor. GESS Türkiye Fuarı, yeni ürün, teknoloji, hizmet ve uygulamaların yanı sıra fuarla eş zamanlı 
yapılan ve uluslararası uzmanların, eğitimcilere ilham veren özel sunumlar düzenlediği, zengin içerikli konferanslara 
da ev sahipliği yaptı.
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Eğitim Sektörüne Dair Ne Varsa Hepsi GESS Türkiye’de
Fark yaratan eğitim fuarında üç gün boyunca tüm eğitim sektörü, iş birliği, bilgi paylaşımı, yaratıcı düşünce ve dün-
yanın dört bir yanından gelen en yeni eğitim teknoloji, hizmet ve ürünlerini keşfetmek için bir araya geliyor. Eğitim 
liderlerini ve uygulama tarafında yer alan  yerel paydaşları, ilham veren konuşmalar ve dinamik, pratik atölyeler ger-
çekleştirmeleri için bir araya getiren fuarda sergilenen ürünler şöyle:

• STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik & Matematik)
• Güzel sanatlar, El sanatları, Müzik ve Tasarım
• Multimedya Teknolojisi/ AV Teknolojisi
• Kitap/ Dergi/ Yayıncılık/ E-yayıncılık
• Okul Yönetim Sistemleri
• Öğretmen Eğitimleri
• Eğitim Ortamı, Malzeme & Mobilyalar
• Oyun Alanı & Çocuk Parkı & Spor Ekipmanları
• Özel Eğitim & Rehabilitasyon
• ICT - Bilişim Teknolojileri Donanımları
• Mesleki Eğitim Ekipmanları & Kaynakları
• Kamu Kurum Kuruluşları ve Dernekler
• Yabancı Diller
• Sanal / Arttırılmış Gerçeklik
• Dijital & İnteraktif Teknoloji
• Eğitici Oyuncaklar & Oyunlar
• Robotik Teknolojisi
• Kodlama
• 3 Boyutlu Baskı
• Okul Kıyafetleri
• Online / E-Öğrenme Kaynakları
• Okul Hizmet ve Servisleri
• Danışmanlık Firmaları
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KALİTELİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İÇİN 

MESlEkİ VE tEknİk EğİtİM kuruMlarının altyaPıSının güçlEndİrİlMESİ VE gEçİcİ koru-
Ma altındakİ SurİyElİlErİn dEStEklEnMESİ İçİn MESlEkİ VE tEknİk EğİtİM yoluyla SoS-
yoEkonoMİk uyuM ProjESİ hayata gEçİrİlİyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan sonra mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için başlatılan 
projelere bir yenisini ekledi. Bu kapsamda, Bakanlık, Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerin, eğitim, sosyal 
ve ekonomik uyum alanlarında desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği ve KFW iş birliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim 
Yoluyla Sosyoekonomik Uyum Projesini hayata geçirdi.

Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, projenin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu’nda 
mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasının ve güçlendirilmesinin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Bakan Selçuk, sektörle birlikte süreçleri yürüten, ülkenin önceliklerine göre kendini şekillendiren dinamik bir mesleki 
ve teknik eğitimin inşası için çalıştıklarını ifade ederek, “Ülkemizde hâlen Suriye ve diğer ülkelerden gelen geçici koru-
ma altındaki yaklaşık 12 bin öğrenci, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızda kayıtlı bulunmaktadır. Bu sayının 
artırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje de bunlardan sadece biri.” dedi.

Mesleki ve teknik eğitim veren okulların alanlarının illerin ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınacağını söyleyen Bakan 
Selçuk, “Proje sayesinde hem okullarımızın altyapısını güçlendireceğiz hem de geçici koruma altındaki çocuklarımızın 
mesleki ve teknik eğitim yoluyla hayata hazır hale gelmesini sağlayacağız. Bu çerçevede proje kapsamındaki illerdeki 
sektör kümelenmesi ve kapasitesini göz önüne alarak, bu illerimizdeki mesleki ve teknik eğitim okullarımızın eğitim 
verdikleri alanları da hızla yeniden yapılandıracağız.” ifadelerini kullandı.

İki Yılda Tamamlanacak
Yaklaşık 300 milyon liralık bütçeye sahip projenin, iki yılda tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında 100 binin 
üzerinde Suriyelinin yaşadığı illere öncelik verilerek, pilot olarak İstanbul, Bursa, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Gazian-
tep ve Şanlıurfa illeri belirlendi.
Üç çalışmayı içeren projede, en büyük bütçeyi pilot illerde seçilen mesleki ve teknik eğitim veren okulların alt yapı ve 
laboratuvarlarının iyileştirilmesi oluşturuyor.
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Bu kapsamda, proje bütçesinin yüzde 80’i, 8 ildeki 50 okulun atölye, laboratuvar, diğer donatım ve altyapısının iyileş-
tirilmesi ve güçlendirilmesine ayrılacak.

Geçici koruma altındaki 10 bin Suriyeli öğrenci ile imkânı kısıtlı Türk öğrencilere ulaşım, eğitim materyali, temrinlik 
malzeme, iş kıyafeti ve öğle yemeği desteği verilecek. Proje bütçesinin yaklaşık yüzde 5’i de mesleki ve teknik eğiti-
min farkındalığının artırılması ve tanıtımı için kullanılacak.

Farkındalığın Artırılması 
Proje ile kaliteli, erişilebilir mesleki ve teknik eğitimin sağlanması, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğitime devamı 
artıracak desteklerin sunulması ve mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığın artırılması 
hedefleniyor.

Tanıtım toplantısına, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü  Kemal Va-
rın Numanoğlu, Avrupa Birliği Türkiye’deki mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) Projeler Bölüm Başkanı Emma 
Clua Vandellos, TOBB, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve TİSK yöneticileri ile Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AB ve KFW yetkilileri katıldı.
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2023’E DOĞRU TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

2023’E doğru türkİyE EğİtİM SİStEMİ “bulMa konfEranSı”, toPluMun farklı kESİMlE-
rİndEn VE uzManlık alanlarından İSİMlErİ bİr araya gEtİrdİ. 

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa, bilimden sanata, hukuktan med-
yaya, spordan iş dünyasına, sendikalardan düşünce kuruluşlarına kadar 21 farklı alandan 100’ün üzerinde eğitim 
gönüllüsü katıldı.

Konferansın açılış bölümünde konuşan Millî Eğitim Bakanımız Selçuk, salonda çok farklı meslek gruplarından insanla-
rın bulunduğunu hatırlatarak, “Biz biraz araştırma için, sorgulama için, akıl için, kalp için buradayız. İyi ki buradasınız. 
Eğitim sadece eğitim değildir. Çünkü eğitim antropolojidir, nörobilimdir, biyolojidir, ilahiyattır, felsefedir.” dedi.
Salonda bulunanların iltifata ihtiyacı olmadığını ifade eden Selçuk, eğer katılımcı gruba bir isim verilmesi gerekirse 
“Bir şey yapma grubu” denilebileceğini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından katılımcılar, çalışma gruplarına ayrıldı. Konferansa katılan birçok isim sosyal medya he-
saplarından yaptıkları paylaşımda konferansla ilgili düşüncelerini ve Bakan Selçuk’un sözlerini paylaştılar.  Konferans-
ta “Nasıl bir müfredata ihtiyacımız var? Bu müfredatlarda öğrencilere hangi beceriler kazandırılmalıdır?”, “Nasıl bir 
öğretmen istiyoruz?”, “Kaliteli bir eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmalıyız?”, “Ülkemizde bölgeler arası eğitim 
farklarını gidermek için ne tür önlemler alınmalıdır?”, “Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları nasıl olmalıdır?”, “Eği-
tim sisteminde izleme, değerlendirme, ölçme, denetim, özdenetim mekanizmaları nasıl olmalıdır?” ve “Eğitimimizde 
kültür, sanat ve spor etkinliklerine nasıl yer vermeliyiz?” başlıklı konular tartışıldı. 

Konferansa, Türkiye Zekâ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Emrehan Halıcı, Prof. Dr. Erol Göka, Savaş Barkçin, Prof. Dr. Ümit Me-
riç, Esra Albayrak, Prof. Dr. Mim Kemal Öke ve Prof. Dr. Kemal Sayar, Semih Kaplanoğlu, Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Si-
nan Canan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın,  Ali Sabancı, Prof. Dr. Ümit Meriç, Faruk Eczacıbaşı, Prof. Dr. Bilge Demirköz, 
Türkiye İzcilik Federasyonu’ndan Süheyla Subaşı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ressam 
Zeynep Çilek, yazar Şermin Yaşar, , teknik direktör Hikmet Karaman, Prof. Dr. Tansu Yeğen, Konda Genel Müdürü Bekir 
Ağırdır’ın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.
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İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI

Mİllî EğİtİM bakan yardıMcıMız Sayın MahMut özEr, MüdürlüğüMüzü zİyarEt EdErEk, 
İlçE Mİllİ EğİtİM MüdürlErİ toPlantıSına katıldı. 

Toplantıda, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında liselere yerleştirme uygulaması ile eğitimin diğer konularına ilişkin gö-
rüş alışverişinde bulunuldu. Sınavların, ülkelerin eğitim sistemlerine yönelik politika, stratejik amaç, hedef, müfredat 
yapıları, öğretim yöntem ve teknikleriyle bütünleşik ve ilişkili olduğu vurgulandı. Okul gelişiminin ana eksen olarak 
yapılandırılması, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi, sınav talebinin dönüştürülmesi ve elverişsiz koşullardaki 
okulların desteklenmesi başta olmak üzere öğrenmenin iyileştirilmesine yönelik eylemlerin neler olabileceği üzerin-
de duruldu.

Toplantıda ayrıca, mesleki ve teknik eğitim alanındaki değişim ihtiyacı, okulların üreten okullar haline gelmesi ve 
bu amaçla döner sermeye uygulamaları yenilikçi bakış açısıyla çok yönlü olarak ele alındı. Eğitim sisteminde tüm 
iyileştirmelere yönelik politika, strateji ve eylemlerin başarı kazanması için sınıf ve okulların önemine dikkat çekildi. 
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Millî Eğitim Bakanlığının temel politikaları çerçevesinde öne çıkan stratejik karar 
ve uygulamalar üzerinde durulan toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi.
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GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE EĞİTİM

İlkE İlİM kültür EğİtİM dErnEğİnİn “gElEcEğİn türkİyESİndE EğİtİM” başlıklı raPoru-
nun SunuMuna Mİllî EğİtİM bakan yardıMcıSı MuStafa Safran’ın katıldı.

İstanbul’da 1 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen “Geleceğin Türkiyesinde Eğitim” raporu sunumuna, Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Safran, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Sayın Musa Yıldız, Millî Eği-
tim Bakanlığı Başmüşaviri  Sayın Necdet Subaşı, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü  Sayın Nazif Yılmaz, İLKE Derneği 
Yöneticileri, İlçe Milli Eğitim müdürleri, akademisyenler, araştırmacılar ve STK temsilcilerinden oluşan bir dinleyici 
topluluğu katıldı.

Programda konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, eğitimle alakalı söylenebilecek hemen her şeyin 
söylendiğini ifade ederek sorunları hemen herkesin bildiğini kaydetti. Türkiye’nin eğitim konusunda örnek verilen 
ülkelerden farkının teorik bilginin yanında uygulamaya yer verilememesi olduğunu belirten Safran, tüm eğitim ku-
rumlarında bunun sorun olduğunu söyledi.

Zihniyet Değişimi Şart
Safran, eğitimin içeriğinin endüstriye endekslendiğini ancak eğitimin üretime dönüşmediğini belirtirken eğitime artı 
değer katmak için çalışmaların yetersiz kaldığını kaydetti.

Her konuda olduğu gibi eğitimde de mükemmeliyete tek taraflı yani maddi açıdan bakıldığını ifade eden Safran, 
mükemmeliyetin kemalata dönüşmesi yani hem maddi hem de manevi boyutunun ihmal edilmemesi gerektiğini 
vurguladı. Safran, “İnsanoğlu araçlarda zengin ancak amaçta fakirdir. Değişime ayak uyduramazsanız piyasa sizi dışarı 
atar. Türkiye’de zihniyet değişimine ihtiyaç var” dedi.

Program, İLKE Mütevelli Heyeti Başkanvekili Şükrü Alkan’ın Bakan Yardımcısı Safran’a, Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi 
Sunar’ın ise raporu hazırlayan Yusuf Alpaydın’a hediye takdimiyle sona erdi.
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KÜLTÜREL GELİŞİM İÇİN HAYDİ MÜZEYE

kültür VE turİzM bakanlığı bakan yardıMcıSı Prof. dr. ahMEt haluk durSun, MarMara 
ünİVErSİtESİ’ndE “EğİtİMdE MüzEcİlİğİn rolü” hakkında konuştu.  

Müzeler, kültür ve bilim tarihine ait eserleri toplayıp, koruma, sergileme işlevini yerine getirirken; yayınları, hazır-
ladıkları eğitim programları, sanatsal ve kültürel etkinlikleri ile toplumun eğitimine katkıda bulunmaktadırlar. Bilgi 
edinmenin en zevkli yollarından biri olan müzeler, çocuklarda yaratıcı ve yorumlayıcı düşünceyi geliştiren yeni bir 
alan olarak bugün birçok ülkede okul eğitiminin bir parçası olarak kabul ediliyor. Müzede eğitim eserleri gözlemleme, 
keşfetme ortamı yaratıyor. Ayrıca eleştirel düşünme ve tartışmaya imkân veren soru-cevap, yazı, çizim, drama, ser-
best resim ve ebru çalışmaları gibi etkinliklerle çok renkli hâle gelebiliyor.  

Ortaöğretimde Müze Eğitimi İş Birliği Protokolü
 Bu düşünceden hareketle Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında “Ortaöğretimde Müze Eğitimi 
İş Birliği Protokolü” imzalandı. Akabinde ise İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle İl Kültür Turizm Müdürlüğü arasında eğiti-
min ve kültürel alanın imkânlarının yeni nesillerimize sunulması amacıyla ek bir protokol hazırlandı.   “Ortaöğretimde 
Müze Eğitimi İş Birliği Protokolü” ile Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin müze ve ören yerlerine 
ücretsiz girişleri sağlanacak, ayrıca müzelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılabilmesi için eğitim ortamları dü-
zenlenecek. Ortaöğretim kurumlarına seçmeli ders olarak “Müze Eğitimi” dersi konulacak, bu dersin uygulamalarının 
müze ve ören yerlerinde yapılması sağlanacak.

Müzede Eğitim Projesi geliştirilerek tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Marmara Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonunda “Eği-
timde Müzeciliğin Rolü” hakkında konuştu.  Konferansa İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı,  İstanbul Kültür ve 
Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz,  müdür yardımcılarımız ve Müzede Eğitim Projesinde görev alan Fatih ve Zeytinburnu 
ilçelerindeki öğretmenlerimiz katıldı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, müzede eğitim çalışmalarını okul grupları dışına 
taşımak ve daha fazla çocuğa erişebilmek amacıyla imzalanan protokolün önemine dikkat çekti. Kültür ve Turizm 
Bakanlığının çalışmalarının ancak eğitimle birleşince anlamlı birtakım faaliyetlerin yapılabildiğini vurguladı. 
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Çoklu İş Birlikleri Şart
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, kültürün 
yayılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına bir bütün olarak bakıldığı zaman tek başına Kültür ve Turizm 
Bakanlığının altından kalkabileceği bir iş olmadığını söyledi. Dursun, Kültür ve Turizm Bakanlığının, bazı bakanlıklar ve 
birimlerle iş birliği yapması gerektiğini, kültür meselesinin ancak çoklu iş birlikleri sayesinde hakiki manasına kavuşa-
cağını vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Buradan bakıldığında bakanlık tek başına bir şey yapamaz, yanına paydaşlar almamız lazım. Kültür meselesinde 
bakanlığın yapabilecekleri ancak Millî Eğitim Bakanlığı ile bir araya gelmek suretiyle olur. Çünkü tek başına olmaz.”

Paydaşların Çoğaltılması
Bakan Yardımcısı Dursun, kültürü ulaştırmak için paydaşların çoğaltılması gerektiğini aktararak, aynı sesle ifade edilen 
değerlerin karşılık bulmasının da ayrıca önemli olduğunu anlattı. Dursun, konuşmasını şöyle sürdürdü:  “Sadece Millî 
Eğitim Bakanlığı paydaş olarak yetmez, bunun yanına Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da 
bu cephe içerisinde olmalıdır. Kültürü ulaştırmak için eğitim, gençlik ve spor ama muhakkak da kadını ve aileyi dâhil 
etmemiz gerekmektedir.”

Bakan Yardımcısı Dursun, kültür alanındaki çalışmaları sadece kültürel kurumlarla sınırlamayıp eğitim kurumlarıyla 
beraber daha nitelikli hâle getirmek için mekâna dayanan ve merak içeren öğrenmenin imkânlarına dikkat çekti.  
Bakan Yardımcısı Dursun akademideki deneyimlerinden hareketle, öğrencilerine yaptığı tavsiyeleri hatırlatarak, her 
öğrencinin sıra dışı bir yanının çok değerli olduğunu kaydetti. Ziyaret edilecek her yer ve mekân için önce mekânın 
ruhuna ve mazisine saygı duyularak ve onu öğrenerek başlamanın gerekliliğini hatırlatan Bakan Yardımcısı Dursun, 
klasik kültürümüzdeki “kalemde yetişmek”, “kalem efendisi olmak” deyimlerini zikretti. Gençlerin ufkunu genişlet-
mek için müze, kütüphane, seminer ve konferans salonları gibi ortak mekânların aktif bir şekilde kullanılmasına 
işaret ederek Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki protokolün kâğıt üzerinde bırakılmaması 
gerektiğini söyledi. 
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ GELECEĞE TAŞIMAK

İStanbul Sabancı olgunlaşMa EnStİtüSündE, olgunlaşMa EnStİtülErİnİn daha üSt SE-
VİyElErE naSıl taşınabİlEcEğİnİ MaSaya yatıran bİr çalıştay düzEnlEdİ.

Var olan kültürel değerlerimizi geleceğe taşımada bir öncülük yapma anlamında önemli bir adım atıldı. Üsküdar 
Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde 16-17 Kasım 
tarihlerinde “Olgunlaşma Enstitüleri Vizyon Çalışması” adıyla bir çalıştay düzenlendi.  

İstanbul Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde, Olgunlaşma Enstitülerinin daha üst seviyelere nasıl taşınabileceğini ma-
saya yatıran çalışaya Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Sayın Hümeyra Şahin, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL, Millî Eğitim Bakanlık Müşavirleri Adem Çilek ve İpek Çoşkun, Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal, Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Daire Başkanı Sayın Ahmet Vefa Güler, 
Dışişleri Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı Daire Başkanları, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın 
Levent Yazıcı, akademisyenler, sanat ve moda dünyamızın önemli isimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 
ve 22 Olgunlaşma Enstitüsü Müdürleri katıldı. 

Köklü Bir Kurum: Olgunlaşma Enstitüleri
Olgunlaşma Enstitüleri, kültürel değerlerimizi geleceğe taşıma anlamında çok önemli. Olgunlaşma Enstitüleri, Türki-
ye’de kadın mesleki eğitiminin önemli kurumlarından biridir. Türkiye’de ilk defa 1945 yılında kurulan iki yıllık eğitim 
kurumlarıdır. Türkiye’deki olgunlaşma enstitülerini bir araya getiren çalıştayda yapılan istişareler ve değerlendirmeler 
hem olgunlaşma enstitüleri hem ülkemizin tanıtımı anlamında bir dönüm noktası niteliğinde.

İki gün süren çalıştayın açılışında, olgunlaşma enstitülerinin, Osmanlı bürokrasisinin yetiştiği Enderun mektepleri-
nin dişi versiyonu olarak yine Osmanlı dönemine uzanan köklü bir geçmişleri bulunduğu ifade edildi. Bu bakımdan 
Olgunlaşma Enstitüleri Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde faaliyet gösteren Kız Sanayi Mektepleri, Türkiye Cum-
huriyetinin kurulduğu ilk yıllarda etkin bir biçimde varlığını sürdüren Kız Enstitüleri ile aynı çizgide yer alan eğitim 
kurumları olarak görülebilir. 

Olgunlaşma Enstitüsünü diğer kurumlardan farklı kılan şey gelenektir. Olgunlaşma Enstitülerinin yurt içinde ve yurt 
dışında kültürel değerlerimizi en iyi temsil eden kurumlarımızdan olduğu vurgulandı. Olgunlaşma enstitülerinin kül-
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türel değerlerimiz ile ilgili araştırma, geliştirme çalışmaları yaptıkları, geleneksel sanatlar ve Türk-İslam sanatları alan-
larında yaptıkları çok önemli çalışmaların yanı sıra enstitülerde uygulanan iki yıllık eğitim programları ile öğrencileri 
istihdama kazandırdığı belirtildi. El sanatları konusunda geniş bir yelpazede çalışmalar yürüten Olgunlaşma Enstitü-
lerinin, modernize ederek ya da güncelleyerek el sanatlarını bugünün insanlarının beğenisine sundukları, bu sayede 
el sanatlarını işlevsel ürünler hâline getirdikleri değerlendirmesi yapıldı. 

Tasarım Sektörüyle İş Birliği
Açılış programında konuşan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Sayın Hümeyra Şahin, “Göbeklitepe’nin keşfinden sonra 
dünya tarih yazımını değiştiren bir devrim gerçekleşti. Böylesine önemli bir tarihi keşfin coğrafyasında her şeyi yeni-
den gözden geçirmemiz, bunun kıymetini hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. 12 bin yıllık insanlık tarihinin baş-
langıç noktası bir coğrafyaya sahip olduğumuz için hepimize düşen görevler olduğu kanaatindeyim. Türkiye’nin 360 
derece dünya siyasetine açılma döneminde, kültürümüzün tanıtılması adına da bir fırsatla karşı karşıya olduğumuz 
inancındayım. Olgunlaşma Enstitüleri de bu sürece önemli katkılarda bulunacaktır. Köklü geçmişleri ve kültürümü-
zün korunması, mesleki eğitimin sürdürülmesi ve el sanatları birikiminin gelecek nesillere taşınması noktasında çok 
önemli bir misyon icra etmektedir. Olgunlaşma Enstitüleri tasarım sektörüyle de ilişkilerini güçlendirerek kendini 
yenilemelidir. Kaliteli el sanatları ortaya koyarak, sanatta altın oranı yakalamalıdır. Ülkemizin her bölgesinin kendine 
has zanaat ve sanat dalının en iyi örneklerini üretmelidir.” dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül ise, “Devlet sisteminde meydana gelen değişimle 
beraber Millî Eğitim Bakanlığımızda yeni bir heyecan oluştu ve bizlere yeni sorumluluklar yükledi. Yeni hususları, yeni 
bilinçle inşa ederek hedefe varma anlamında yeni çalışmalar yapmalıyız. Genel Müdürlüğümüze bağlı taşra teşkilatı 
olarak faaliyet gösteren 22 Olgunlaşma Enstitümüz geçmişten günümüze kat ettikleri yolda, eğitimin yanı sıra araştır-
ma faaliyetleri ile kültür birikimine fayda sağlarken, topladığı verilere dayalı eserleri ulusal ve uluslararası platformlar-
da yaptığı sergi ve sunumlarla tanıtımını yapmaktadır.” diyerek çalıştayın eğitim ve kültür hayatımıza olumlu katkılar 
sunacağını belirtti. 
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Çalıştayda, Olgunlaşma Enstitüleri tarafından Türkiye’nin yöresel kıyafetlerinden oluşan bir sergi düzenlendi. Tasarım 
ve üretimi olgunlaşma enstitülerinde yapılan Türk kültürünü ve el sanatlarını tanıtan nadide örneklerden oluşan 
Olgunlaşma Enstitüleri Oyuncak ve Hediyelik Ürünler Kataloğunun tanıtımı yapıldı. Çalıştayda ayrıca Olgunlaşma 
Enstitülerinin geleneksel kumaş araştırmalarının raporlandığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan “Türkiye Geleneksel Dokuma Kumaş Araştırmaları” adlı kitap katılımcılara takdim edildi.

Geçmişten Geleceğe Uzanmak
Olgunlaşma Enstitüleri vesilesiyle çalıştayda temel bir hedef olarak, kültürel mirasımızı, değerlerimizi ve geleneksel 
sanatlarımızı aynı zamanda geleneğimizi tespit etme anlamında, nasıl bir mirası devraldık, nasıl bir geçmişten geliyo-
ruz sorularının cevapları sadedinde önemli görüşler ortaya atıldı.

Tasarımda vizyon eksikliği ve gençlerin giderek geleneksel sanatlardan uzaklaşması ve yabancılaşma gibi meseleler 
ele alındı. Çalıştayda yapılan konuşmalar neticesinde Geleneksel Türk El Sanatları üzerinde başarılı ürünler veren 
olgunlaşma enstitülerinin üniversitelerin sanat ve tasarım fakülteleriyle yapacağı iş birliğinden çok faydalı sonuçlar 
alınabileceği görüşü de ifade edildi. 

Türkiye’deki soyut veya somut, medeniyetimizin taşımış olduğu bütün birikimi ayakta tutmaya çalışan olgunlaşma 
enstitüleri odaklı çalıştayın belirli aralıklarla tekrarlanmasına karar verildi.

Danışma kurulu uzmanlarının sunumlarının yapıldığı çalıştay, ikinci gün olgunlaşma enstitülerinin kısa, orta ve uzun 
vadeli hedeflerinin belirlendiği atölye çalışmalarıyla sona erdi.
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OKUL ÖNCESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İStanbul’da 81 İl SoruMluSu VE İlgİlİ Protokolün katılıMıyla zorunlu okul öncESİ 
bİlgİlEndİrME toPlantıSı yaPıldı.

Eğitimde yapılan önemli değişikliklerden biri de okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alma çalışmaları. Ül-
kemizde okul öncesi eğitim zorunlu değil. Türkiye’de okul öncesi eğitime katılım son 10 yılda artmasına rağmen, 
okullaşma oranları hem Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının hem de geçtiğimiz yıllarda Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen hedeflerin altında. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı pilot uygulamaya göre yakın bir gelecekte ana sınıfı zorunlu olacak.  2023 Eğitim 
Vizyonu Belgesi’nde değinilen konulardan biri de anaokulu eğitimi oldu. Hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan hem de Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, daha önce de pek çok kez zorunlu olacağı konuşulan ana-
okulu eğitimiyle ilgili planlarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, anaokulu eğitimini gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu 
hale getireceklerini bildirdi. Benzer açıklamalarda bulunan Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk da 5 yaş erken 
çocukluk eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına gireceğini ifade etti.

Bu kapsamda İstanbul’da 81 il sorumlusu ve ilgili protokolün katılımıyla zorunlu okul öncesi bilgilendirme toplantısı 
yapıldı.  Okul öncesi eğitimin çocuğun fiziksel ve zihinsel olarak hem hayata, hem de zorunlu eğitim dönemine ha-
zırlanmasını sağlayan eğitim süreci olduğu değerlendirmesi yapıldı. Okul öncesi eğitim programı iyi planlandığında, 
ebeveynlerin ve eğitimcilerin etkin rol aldığı, verimli bir öğrenme ortamı teşkil ettiği ifade edildi. Zira okul öncesi 
eğitim döneminde çocuklar büyük kazanımlar sağlar.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde belirtilen yol haritasına göre; şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için ma-
teryal ve kırtasiye desteği gelecek, yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılacak ve okul 
öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulanacağı ifade edildi.
Yeni düzenlemeye göre, ana sınıfına kayıt zorunlu hale geldiğinde 54 ayını doldurmuş her çocuk birinci sınıftan önce 
ana sınıfında mecburi eğitime başlayacak. İçinde bulunduğumuz 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Türkiye’de pilot 
bölge olarak seçilen iller dışında ana sınıfına kayıt tercihe bağlı.
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İStanbul’un kurtuluşunun 95. yıl dönüMü dolayıSıyla takSİM cuMhurİyEt anıtı’nda 
törEn VE cEMal rEşİt rEy konSEr Salonu’nda kutlaMa PrograMı düzEnlEndİ.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki törene, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri 
Baraçlı, belediye yetkilileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Anıtı’na, Baraçlı tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam 
etti. Hayri Baraçlı’nın şeref defterini imzalamasıyla buradaki tören sona erdi. Hayri Baraçlı, şeref defterine şunları 
yazdı:

“95 yıl önce bugün, işgalciler İstanbulumuzu hüsran ve zillet içinde terk ettiler. İşgale karşı tarihin en destansı savaş-
larından birini yapan milletimiz, kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Biz de 6 Ekim’i aynı duyguyla, heyecanla ve 
daha da kenetlenerek yad ediyor. Barış ve esenliğin adresi olmuş İstanbul’a karşı hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu 
düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını şükran ve 
rahmetle anıyoruz.”

İstanbul Valiliği tarafından CRR Konser Salonu’nda düzenlenen kutlama programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla 
başladı. Programa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Süleyman Ertizman, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa 
Çalışkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama me-
sajı okundu.  Üsküdar 3. Selim İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisinden sonra “6 Ekim İstanbul’un Düşman 
İşgalinden Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü” dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere ödülleri verildi.

İSTANBUL’UN KURTULUŞU
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CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

türkİyE cuMhurİyEtİ’nİn kuruluşunun 95. yıl dönüMü dolayıSıyla Vatan caddESİ’ndE 
rESMİgEçİt törEnİ yaPıldı.

Tören, İstanbul Valisi Vasip Şahin,1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal’ın araç üzerinden halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

BeylikdüzüAşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasındaki 
karma bando eşliğinde İstiklal Marşı’nı okudu.

İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Vali 
Şahin’e gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Vali Şahin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, küllerinden yeniden doğuşun nişanesi olan 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı’nın idrak edildiğini söyledi.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Umut Ceren Geçkin ve Eren Ali Koç, “Vatan Destanı” isimli şiiri okudu.

Üsküdar ilçesi öğrencilerinin oluşturduğu “Dans Alaturka” isimli grup, halk oyunları gösterisinde bulundu.

Kutlama töreninde daha sonra Cumhuriyet’in 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon ya-
rışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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İSTANBUL’DA 10 KASIM TÖRENLERİ

İStanbul’da gazİ MuStafa kEMal atatürk’ün EbEdİyEtE İrtİhalİnİn 80’İncİ yıldönüMü 
dolayıSıyla takSİM cuMhurİyEt anıtı’nda VE cEMal rEşİt rEy konSEr Salonu’nda anMa 
PrograMları düzEnlEndİ. 

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mev-
lüt Uysal, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever,  İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan ile askeri ve devlet erkânı katıldı. Tören için aynı zamanda siyasi parti temsilcilikleri, çok 
sayıda sivil toplum kuruluşu ve gaziler de meydandaki yerlerini aldılar.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Taksim 
Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreninin ardından sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulu-
nuldu. Tören İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul’daki birçok güzergâhta va-
tandaşlar, durdurdukları araçlarından inerek ya da bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, 80 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasında törenle anıldı.

Dolmabahçe Sarayı’ndaki Anma
Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi 
Başkanı Yasin Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, 1. Ordu Komutanlığı’ndan Albay Eyüp Coşar, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren ve Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel 
Başkanı Gül Karyaldız ile Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç’ın, kurumları adına çelenk ve buketlerini, Ata-
türk’ün ebediyete intikal ettiği yatağın üzerine bırakmalarıyla başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulu-
nuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis 
memuru saygı nöbeti tuttu. Saatlerin tam 09.05’i gösterdiği anda polis memurları da duygusal anlar yaşadı.
Odadaki törenin ardından Yasin Yıldız, heyet adına Mavi Salon’daki Dolmabahçe Sarayı Özel Defteri’ni imzaladı.
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CRR Konser Salonu’ndaki Program 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Progra-
ma İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever,  İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, çeşitli sivil toplum ku-
rum temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanan ve Atatürk’ü anlatan sinevizyon gösterisinin ardından İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü adına İstanbul Erkek Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Gündüz bir konuşma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 1. Ordu Komutanlığı’ndan Topçu Albay Mehmet Ali Yalgın da Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, millî mücadelede, millî birliği temin eden bir lider olduğunu belirtti.

Atatürk Haftası Yarışması Ödülleri
Törende, anma haftası dolayısıyla İstanbul genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece-
ye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim dalında birinci olan Şişli FVM Özel Işık İlkokulu öğrencisi Defne Ünal, şiir 
dalında birinci olan Ayhan Şahenk Ortaokulu öğrencisi Ömer Levent Çetin ve kompozisyon dalında birinci olan Bah-
çelievler Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Pulat, ödüllerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın 
elinden aldı.

Resim yarışması ikincisi Beyoğlu Namık Kemal İlkokulu öğrencisi Erdem Doster, şiir yarışması ikincisi Bahçelievler 
Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencisi Şevval Su Ketmen ve kompozisyon yarışması ikincisi Özel Gaziosmanpaşa Şefkat 
Koleji öğrencisi Rabia Betül Çınar’a ödüllerini, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever verdi.

Şiir yarışması üçüncüsü Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulu öğrencisi Ahmet Emir Sevindir ve kompozisyon yarışması 
üçüncüsü Esenyurt Fikriye-Nuzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Öğrencisi Mehmet Bedirhan Dursun da ödül-
lerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’dan aldı.

Programda, şiir yarışması birincisi Ömer Levent Çetin, “Ölmedin Ölümsüzleştin” başlıklı şiirini, kompozisyon yarışma-
sı birincisi Mehmet Pulat da “Türkiye’de Hüzün ve Kararlılığın Yaprağı 10 Kasım” başlıklı kompozisyonu okudu.
Ödül töreninin ardından Kadıköy Avni Akyol Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Atatürk Oratoryosu” 
sahnelendi. Oratoryo davetlilerden büyük alkış aldı.
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BURADAYIZ, İSTANBUL’DAYIZ HEP BİRLİKTEYİZ 

Mİllî EğİtİM bakanıMız Sayın zİya SElçuk VE ValİMİz Sayın alİ yErlİkaya, “24 kaSıM öğ-
rEtMEnlEr günü” MünaSEbEtİylE öğrEtMEnlErİMİz İlE bİr araya gEldİlEr. 

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya 
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardım-
cılarımız ve yaklaşık 600 öğretmen katıldı.

Davetli öğretmenlere hitaben bir konuşma yapan Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk; “Dert adamı gezdirir. Bü-
tün Türkiye’yi geziyoruz. Benim derdimin çocuklar olduğunu biliyorsunuz değil mi? Öğretmen meslektaşlarıma hep 
diyorum; çocuklar size emanet. Benim burada olma arzum sizlere selam vermekti” diyerek başladı.

İstanbul Türkiye’nin Merkezi
Eğitimi dert edindiklerini ve 2023 Vizyonu doğrultusunda önemli işler başaracaklarını ifade eden Ziya Selçuk, “Bura-
dayız, İstanbul’dayız. Tüm şehirlerdeyiz ve hep birlikteyiz. Sizin burada bulunuyor olmanız Sayın Valimizin bu toplan-
tıyı tertip etmiş olması gerçekten güzel. Öğretmenlerimiz ne tür hizmetlerle karşılaşırsa karşılaşsınlar bazı imkânları 
oluşturabiliyoruz, bazılarını oluşturamıyoruz. Bu ülkede yaşayan bütün çocuklarımızın gelecek hayalleri için bir şeyler 
yapmak zorundayız. Ben bütün katkılarınız, emekleriniz ve döktüğünüz terler için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” 
şeklinde konuştu.

Eğitimde uygulama noktasında bir şeyler yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Selçuk, “Vizyon 2023’le hep bera-
ber inşallah eğitimi omuzlayacağız. Burası Türkiye’nin merkezi, kalbi, atardamarı… Eğer siz burada bir mesafe alırsanız 
bizim Ankara’dan yazı yazmamız, talimat vermemiz çok önemli değil. Sadece yazı yazmanın bir anlamı yok. Yazıyı biz 
sizin kalbinize yazmak istiyoruz.” dedi.  

Programda davetli öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada Vali Ali Yerlikaya, “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk, ordunun azmiyle, cesaretiyle, gayretiyle zaferler kazanılabilir... Ama oranın vatan olması ve ilelebet payi-
taht olması siz kıymetli irfan ordularına bağlıdır. ́ Ey irfan ordusu, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.´ sözünün muhatabı 
ey yüce kandiller, gününüz kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.
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Geleceğimiz Eğitimde
Vali Yerlikaya, “Sizlere ne kadar yürekten övünç dolu sözler söylesek azdır. Geleceğimiz, gözümüzün aydınlığı bu 
yavrular; onların ruhları, hayal dünyaları, her şeyi aslında sizin inancınız, sizin muallim olma, hoca olma, öğreten 
olma heyecanınız, gayretiniz ile şekillenir. Bizim medeniyetimiz; ya öğrenen, ya öğreten ol. Eğer her ikisinden biri 
olamıyorsan, bunun ikisini seven ol. Asla sonuncusu olmamayı öğütlüyor. Kendine emanet edilen öğrenciyi onun 
yetişeceği zamana en güzel şekilde hazırlama şuurunda görev yapıp bu görev azmiyle, övüncüyle evine dönen tüm 
öğretmenlerimizi yürekten selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Yerlikaya, “Ziya Selçuk Bakanımız ve hocamızın cümlelerini hep tane tane okuyoruz. Hocamız ne diyor; ´Türki-
ye’de bizim öğrencilerimiz ders zili çaldığında, dersliğin kapısına koşma hızıyla, teneffüste çalan zilde ders kapısına 
koşma hızı arasında çok büyük fark vardır.´ diyor. Ama öğretmeni has olunca ders zili çaldığı zaman öyle bir koşuyor 
ki öğrenci; aradaki o sevgi tılsımını, heyecanını, hürmetini oluşturan öğretmenimiz, Ziya Hoca´mızın arzu ettiği, ülke-
mizin, bizim, yeni Türkiye’nin arzu ettiği öğretmen odur. Eğitim ordumuzun kıymetli neferleri öğretmenlerimizin bu 
onur günlerini can-ı gönülden kutluyorum.” dedi.

Program, Vali Yerlikaya ve Hatice Nur Yerlikaya Hanımefendi’nin misafirlerini uğurlamalarıyla sona erdi. Gecenin so-
nunda davetlilere çam fidanı hediye edildi.
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İYİYE, DOĞRUYA VE GÜZELE DOĞRU

İStanbul Mİllî EğİtİM Müdürlüğü tarafından düzEnlEnEn 24 kaSıM öğrEtMEnlEr 
günü PrograMı duygulu VE rEnklİ anlara SahnE oldu.

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları Taksim Anıtı’na çelenk 
koyma töreniyle başladı.  Ardından Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü 
için bir kutlama programı düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Levent Yazıcı ve öğretmenler katıldı. Törende öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan “Buluşma” draması 
sergilendi. 

Emekli öğretmenimiz Füsun Yüksel’in konuşmasını, 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank’ın 
konuşması takip etti. Erol Sayan şarkıları eşliğinde öğretmen ve öğrenci düetleri büyük alkış aldı. Konser işaret diliyle 
de 2 öğretmenimiz tarafından aktarıldı. Konserin ardından Kadıköy Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinin hazırladığı 
halk oyunları gösterisi ise renkli anlara sahne oldu.

Öğretmenlik Ders Saatleri ile Sınırlı Değil
İlk olarak konuşma yapan Füsun Yüksel, öğretmenliğin önemine dikkat çekerek, “Öğretmen olmak benim çocukluk 
hayalimdi. Göreve ilk başladığım günden son güne kadar her zaman okuluma aynı şevk ve heyecanla gittim. Çalıştı-
ğım yıllar içinde de o ilk günün heyecanını hiçbir zaman kaybetmedim. Öğretmenlik yalnızca ders saatleri ile sınırlı 
kalmayıp gün boyu devam eden bir meslektir.” dedi. 

Ardından 15 Temmuz Şehidimiz Prof. Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank duygu ve düşüncelerini paylaştı. Varank, 
eşinin çok iyi bir baba, eş ve öğretmen olduğunu ifade ederken duygu dolu anlar yaşandı.

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, öğretmenliğin önemini belirterek, şöyle devam etti: 
“Benim diyen herkeste emeği olan eli öpülesi öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Aileleri 
ve sevdikleriyle mutlu, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.” 

Usta, öğretmenler öğretmenliğin okul içinde sınırlı kalmadığı, öğrencilerin hayatlarına bir rehber ve örnek yol olduğunu 
ifade ederek, “Öğrencilerin pasif bilgi yüklenici konumundan çıkmaları, sorular sormaları, sorgulamaları ve soruşturma-
yı sürdürmelerini sağlamak bakımından öğretmenlerimiz geleceğimizi bugünden başlayarak inşa ediyorlar.” dedi.
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2023 Vizyonu Doğrultusunda
İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yaptığı konuşmada öğretmenlerin eğitim sistemimizin temel sütunu olduğunu 
belirterek şunları söyledi:

“Görevi başında şehit olanlar ile afetlerde, kazalarda kaybettiklerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm 
öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Görevlerini mesuliyet şuuruyla yerine getirmiş, ülkesine ve milletine ha-
yırlı nesiller yetiştirmiş, bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum. 
Bu duygularla bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü canı gönülden kutluyorum. Hep birlikte iyiye, doğruya 
ve güzele doğru yürüdüğümüz meslektaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum.” 

Eğitim süreçlerindeki değişmelere dikkat çeken Yazıcı, “Yeni nesillerin, eğitim dönemlerini en etkili şekilde geçir-
meleri için İl Müdürlüğü olarak, öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek oluyoruz. 2023 Vizyonu 
doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için hep birlikte çalışıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un kutlama mesajları-
nın da okunduğu İl Müdürlüğümüzün Öğretmenler Günü Programında, İslam bilimler tarihi alanında bizlere rehber 
olarak hayat hikâyesi kalan merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamız anıları ile yâd edilirken, hediyesi temsilen öğren-
cisine takdim edildi. Programda, emektar öğretmenlerimize hediyeleri sunulurken öğretmenler gününün anlam ve 
önemine dair yarışmalarda dereceye giren geleceğin umudu öğrencilerimiz de hediyelerini aldı. Müdürlüğümüzün 
Öğretmenler Günü programı mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yeminiyle ve Cumhuriyet Öğretmenleri Diploma 
Sergisinin açılışı ile tören sona erdi. 
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HEP BİRLİKTE OKUYORUZ 

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün İStanbul’u okuyoruM ProjESİ kaPSaMında Va-
lİMİz Sayın alİ yErlİkaya VE İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı bakırköy’dE 
bulunan şEhİt Pİlot MuzaffEr ErdönMEz ortaokulu’nda öğrEncİlErlE bİr araya gEldİ. 

Yaşadığımız şehir olan İstanbul, aynı zamanda Türkiye’nin de gözbebeği durumundadır. Fakat İstanbul’da yaşayan 18 
milyon insanımız şehrini yeterince tanımıyor, öğrenemiyor ve sahiplenemiyor. Oysa içinde yaşadığımız şehirler bizim 
evimizdir.

Tarih ve Şehir Bilinci
İstanbul, dünyanın en zengin tarihî kültürel mirasına ev sahipliği yapıyor. Fakat ne yazık ki tarihî kültürel eserlerimizi 
koruyamıyoruz; koruyamadığımız gibi zarar da veriyoruz. İstanbul, maalesef her geçen gün İstanbul olmaktan biraz 
daha uzaklaşıyor. Bunun en başta gelen sebebi de çocuklarımıza bir tarih ve şehir şuuru veremeyişimizdir. Eğer bu 
olumsuz gidiş devam ederse, gelecek nesiller İstanbul´un pek çok tarihî eserini fotoğraflarından seyretmek zorunda 
kalabilirler.

Bu kapsamda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından başlatılan İstanbul’u Okuyorum Projesi kapsamında İstan-
bul’da bulunan ortaokul ve liselerde öğrenciler ilk dersin 15 dakikasında kitap okudu. Proje kapsamında İstanbul 
Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Yeşilköy Şehit Pilot Muzaffer 
Erdönmez Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Valimiz Yerlikaya ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Yazıcı, öğrenci-
lerimizle beraber bir süre kitap okudu.

Bütün Mekânlarda Okuyacağız 
Valimiz Yerlikaya, proje çerçevesinde yaptığı açıklamada bu projenin sadece okullarda uygulanmayacağını, şehrin 
birçok noktasında öğrencilerin kitap okuması için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek “Şehit Pilot Muzaffer 
Erdönmez Ortaokulu 5/C sınıfında ilk dersteyiz. İstanbul’umuzda 22 Kasım itibariyle okullarımızda ilk derste İstan-
bul’u Okuyorum Projesini başlatıyoruz. Bu proje çocuklarımızın ve gençlerimizin var olan okuma alışkanlığının dü-
zeyini yükseltmeyi amaçlıyor. Onlarla beraber ilk derse hayatımızı paylaştığımız tüm mekânları ve şehrimize ait her 
şeyi okumakla başlıyoruz. Tabii sadece İstanbul’a ait olanlar değil ama önceliğimiz İstanbul. Gözlerimizin aydınlığı 
yavrularımız, geleceğimizin teminatı gençlerimiz için okumanın en önemli uğraş olmasını istiyoruz. Bu projeyle sade-
ce okullarda değil,  bütün mekânlarda; tramvayda, metroda, stadyumda, otobüs duraklarında İstanbul’umuzun her 
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köşesinde okuyacağız. Hayatı güzelleştirmek hayatı paylaşmak için yapacağız bunu.”
Beşikten mezara kadar yitik malımız olan ilmi ancak okuyarak elde edebileceğimizi ifade eden Yerlikaya; “Okumakla 
ilgili gayretlerimiz artacak ama yazmak da istiyoruz. Okullarımızda genç kalemlerimiz dergiler çıkaracak. Şehit Pilot 
Muzaffer Erdönmez okul dergisi çıkarılacak hepiniz burada yazacaksınız, futboldan hoşlanan futbol yorumu yapacak, 
tarihten hoşlanan tarih yazacak. Dergi yarışması da yapacağız tüm okullar arasında yapılacak bu yarışmalar.” ifadele-
rini kullandı.

Şehrimiz Evimizdir
İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ise çok farklı tematik okumalar gerçekleştirileceğini kaydederek, şu 
bilgileri verdi: “Ortaokul ve liselerimizde uygulanacak İstanbul’u Okuyorum Projesiyle öğrencilerimize yaşadıkları 
şehri niçin tanıyıp sevmeleri gerektiği konusunda bir bilinç kazandırılacaktır. Şehrimiz evimizdir, düşüncesinden ha-
reketle öğrencilerimizin yaşadıkları İstanbul’u kendi evi olarak görmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Hiç şüphesiz bir 
şehri tanımanın en güzel yollarından biri okumaktır. Hakkında en fazla kitap yazılan şehirlerden biri de İstanbul’dur. 
İstanbul kitapları içinden seçilen 5 eserin okunmasıyla, İstanbul okumaları hakiki bir okumaya dönüşecek ve diğer fa-
aliyetlerle de pekiştirilecektir. Okumaların ardından yapılacak yazı, şiir ve ‘İstanbul Bilgi Yarışması’ ile öğrencilerimizin 
bilgi ve duyarlılıkları pekiştirilecek ve aynı zamanda ödüllendirilecek.”

Tematik Okumalar Yaygınlaşacak
Projenin birçok bileşeni olduğunu belirten Yazıcı proje kapsamında tematik okumalar yapılacağını vurgulayarak; “Ya-
rın öbür gün tarihsel bir mekânda okuma yapılacak. Ayasofya, Topkapı gibi tarihi mekânlarda ya da otobüs, metro-
büs, metroda kitap okuyacaklar. Mevsim kış olduğunda kar altında okuma yapılacak. Hayvanları Koruma Günü’nde 
hayvan temalı okumalar yapılacak. Şehitler Günü’nde şehitlerle ilgili kitap okunacak. Okuma gündemde tutulacak. 
Ortaokul ve liselerin tamamında olacak.” ifadelerini kullandı.

Valimiz Yerlikaya, daha sonra çocuklardan internet ile daha az ilgilenmeleri, daha az televizyon izlemeleri ve daha çok 
kitap okumaları için söz aldı. Okuma etkinliğinin ardından Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Sa-
yın Levent Yazıcı öğretmenler ile bir araya gelerek duygu ve düşüncelerini paylaştı. Öğretmenlerimizin Öğretmenler 
Gününü tebrik ederek, sohbet etti.

Projenin ilerleyen aşamalarında veliler okula gelip çocuklarıyla birlikte kitap okuyacak. Sosyal medya, yazılı ve görsel 
medya ile kamu alanlarında yapılacak faaliyetlerle projenin önemine dikkat çekilecek.
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İSTANBUL’A HOŞGELDİN ÖĞRETMENİM

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz 24 kaSıM öğrEtMEnlEr günü dolayıSıyla İStan-
bul büyükşEhİr bElEdİyESİ gEnçlİk MEclİSİ İlE ortaklaşa PrograM düzEnlEdİ.

İstanbul’a Hoş Geldin Öğretmenim Projesi kapsamında öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu artırmak ve bir-
likteliklerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen yemeğe İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, İl Müdür Yar-
dımcımız Menderes Kaya, Şube Müdürümüz Ahmet Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardım-
cısı Mevlüt Bulut ve Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.

Yarınları Kurmak Zorundayız
22 Kasım Perşembe günü 19.00-22.00 saatleri arasında Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 
gerçekleşen programda açılış konuşmasını İstanbul İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı yaptı. Yazıcı, konuşma-
sında Öğretmenler Günü’nün anlam ve önemini vurgulayarak, öğretmenlerin toplum içinde üstlendikleri görevin 
önemine dikkat çekti. Yazıcı, “24 Kasım Öğretmenler Gününün tüm öğretmenlerimize,  eğitim camiamıza ve ülkemize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu değerli gün vesilesiyle tüm öğretmenlerimize nitelikli ve kapsayıcı eğitim sü-
reçlerine katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Öğretmenlik meşakkatli bir meslek olmasının yanı sıra aynı 
zamanda sanattır. Değerlerimizi ön planda tutarak öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacağız.” dedi. 

Fikir ve Proje Üretmeye Devam Edeceğiz
Geleceğin becerileri ile donanmış sağlıklı mutlu çocuklar yetiştirmek için birlikte üreterek  yarınları kurabilen üreten 
öncü bir kurum olmak gerektiğini vurgulayan Yazıcı, “Çocuklarımızla gençlerimizin çağı anlama/anlamlandırma ça-
basına, geçmişi/ geleceği sağlıklı değerlendirme becerisine ve hayata katkı sağlama ufkuna yardım etmek suretiyle 
önemli bir kılavuzluk rolü ifa ediyoruz. Çocuk ve gençlerimizin yüzlerinde daima gülücükler açtıran, mutluluk ve ge-
lecek vizyonu ile donanan kurum olmak görev ve sorumluluğumuz olacaktır. Hep birlikte eğitimin geleceği hakkında 
düşünmeye, elbirliği ile fikir ve proje üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

İstanbul´da öğretmenlerin bir araya geldiği etkinliğin gelenekselleştiğini belirten Yazıcı, emeği geçenlere teşekkürle-
rini sundu.
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Bilgi, Tecrübe ve İrfanla Geleceğe Hazırlamak
Yazıcı’nın ardından Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş da günün anlam ve önemini vurgu-
layan bir konuşma yaptı. Ağırbaş, konuşmasında öğretmenlerin eğitim ve öğretim sistemimizin temel yapı taşları ve 
istikbalimizin mimarları olduklarını belirtti. Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün 
tutan bir medeniyetin mensupları olarak öğretmenlere büyük değer vermemiz gerektiğini ifade eden Ağırbaş, ço-
cukları ve gençleri bilgi, tecrübe ve irfanla geleceğe hazırlayan öğretmenlere hak ettikleri değeri vermeyen, onların 
fedakârlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği olmadığının altını çizdi.

Ağırbaş, ayrıca davetlilere İBB Gençlik Meclisi’nin çalışmaları hakkında da bilgi aktardı. Yurt içinde ve yurt dışında gö-
rev yapan öğretmenlere şükranlarını sunan Ağırbaş, konuşmasını eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
tebrik ederek bitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın davetlilere müzik ziyafeti verdiği program, toplu fotoğraf çekimi 
ve hediye takdimiyle sona erdi.
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ÖĞRETMENLERİN SANATA AÇILAN PENCERESİ

öğrEtMEnlErİMİzİn hEykEl, hat Sanatı,  caM İşlEMEcİlİğİ, rESİM, tEzhİP, Ebru VE kalİg-
rafİ gİbİ ESErlErİnİn yEr aldığı karMa görSEl Sanat SErgİSİ İStanbul ünİVErSİtESİ’ndE 
açıldı. 

İstanbul Üniversitesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmenlerin nadide eser örneklerinin yer aldığı   önemli bir 
sergiye ev sahipliği yaptı. Serginin açılış törenine İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz,  İl Millî 
Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, öğretmenevi müdürleri serginin düzenlemesinde öncülük eden Emine Nevin Acar, 
eser sahibi öğretmenler ve çeşitli okullardan ziyaretçiler katıldı.

İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz serginin açılışında yaptığı konuşmada, üniversitelerin bu-
lunduğu bölgenin eğitim kalitesinin artırılması bakımından önemli olduğunu kaydetti. Ersöz, “Toplumun çocuklarının 
yetiştirilmesi bakımından iş birlikleri gereklidir. Eğitimciler olarak bizlerin öğrencilerimize bildiklerimizi  verebilmenin 
daha güzel yollarını bulmak için de ayrıca sanatla ilgilenmemiz gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum.” dedi.

İstanbul Üniversitesi ile çoklu iş birlikleri kapsamında serginin üniversitede açıldığını belirten Levent Yazıcı, “Öğretmen-
lerimizin yaptıkları her türlü taltifin ötesindedir. Sergideki sanat eserlerinin tarihi binada bulunması ayrıca anlamlı… Öğ-
retmenliği biz farklı yönleriyle konuşuruz. Bunlar arasında sanat yönü de ayrıca değerli. Öğretmenlerimiz sanat alanın-
daki çalışmalarını çok yönlü olarak eserlerine yansıtıyorlar.  Sözü fazla uzatmadan sanat eserlerine kulak verelim.” dedi.

Öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Yazıcı, “Kimse alınmasın ama sanat eserleri içinde öğretmenlerin eserleri-
nin çok özel bir yerinin olduğunu düşünüyorum. Sergimizi gezmeden önce İstanbul Üniversitesi Rektörümüze ev sahip-
liğinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

113 öğretmenin 113 eserin bulunduğu serginin küratörlüğünü Ayşe Erol ve Mine Karahan üstlendi.  Serginin açılış 
kurdelesi Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Levent Yazıcı, Ayşe Erol-Mine Karahan ve eser sahibi öğretmenlerden Ayşe Zeydan 
tarafından kesildi.

Açılıştan sonra Millî Eğitim Müdürümüz ve beraberindekiler sergiyi gezdi, eser sahiplerinden eserleri hakkında bilgi aldı.
Heykel, hat sanatı,  cam işlemeciliği, resim, tezhip, ebru ve kaligrafi gibi eserlerinin yer aldığı sergi, estetik ve kalite açı-
sından öğretmen sanatçıların eriştiği seviyeyi de görmeye imkân tanıyor.
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MAARİF MÜFETTİŞLERİ TOPLANTISI

Maarİf MüfEttİşlErİMİz İlE dEğErlEndİrME toPlantıSı, Valİ yardıMcıMız Sayın ahMEt 
haMdİ uSta VE İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı’nın katılıMlarıyla Müdür-
lüğüMüz toPlantı Salonunda yaPıldı.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Maarif Müfettişleri Değerlendirme Toplantısı Vali Yardımcımız Sayın Ahmet Hamdi 
Usta, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ve Müdürlüğümüzde görevli Maarif Müfettişlerinin katılımlarıyla 
müdürlüğümüz toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda 2018-2019 yılında yapılacak rehberlik ve denetimler masaya 
yatırıldı. Rehberlik ve denetlemelerin eğitim kalitesinin artmasında büyük bir önem taşıdığının dile getirildiği toplan-
tıda eğitim ve öğretim faaliyetleri bakımından Maarif Müfettişlerine büyük bir görev düştüğünün altını çizildi. 

Maarif Müfettişlerine yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili beklentilerini aktaran Vali Yardımcımız Sayın Ahmet Hamdi 
Usta, müfettişlerimizce yapılan rehberlik ve denetim çalışmalarının, eğitim ve öğretimle ilgili planlamalara ve ilimizin 
eğitimdeki başarısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ise, eğitim 
kalitesini ve başarısını yükseltmek için var güçleriyle çalıştıklarını bundan dolayı, maarif müfettişlerimizin, okullarda 
görev yapan yönetici ve öğretmenlerimize yapacağı mesleki yardım ve rehberliği önemsediklerinin altını çizdi. 
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HEM YERLİ HEM SAĞLIKLI!

İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı ahşaP oyuncak SEktör tEMSİlcİlErİ İlE 
yErlİ VE Sağlıklı ürEtİM İçİn bİr araya gEldİ.

Mesleki ve Teknik Eğitim politikalarının belirlenmesinde paydaşların görüş, önerileri ve iş birliği önemli bir yer tut-
maktadır. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Özer’in İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlattığı 
Ahşap Oyuncak Projesi pilot okulları kapsamındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 

Ulusal ve uluslararası ölçekte gelişmelere açık olan alanlardan biri olan ahşap oyuncak sektörünün artan nitelikli iş 
gücünü karşılamak, okul-sektör iş birliğini geliştirmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak çok önemli. Bu çer-
çevede İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı başkanlığında Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde Ahşap Oyuncak Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Niçin Ahşap Oyuncak? 
Plastik malzemeden yapılanların aksine ahşap oyuncaklar çocuk sağlığı için en zararsız materyaldir. Diğer materyal-
lerden yapılan oyuncaklara göre daha dayanıklıdır. Özellikle 1 yaş sonrası bebekler oyuncaklara vurmayı ve atmayı 
çok seviyorlar ve bu şekilde dünyayı tanıyorlar. O sebeple diğer oyuncaklar daha çabuk kırılıp zarar görürken, ahşap 
oyuncaklar çok daha uzun ömürlü oluyorlar. Daha da önemlisi ahşap oyuncaklarda bebekler aktif rol alır. Plastik ve 
elektronik oyuncaklarda bir düğmeye basıp izlemeye devam eder, ancak ahşap oyuncaklarda kendisi keşfeder, iter, 
döndürür ve parçalarını eliyle çeker. 

Ne var ki Türkiye’de, sade görünümlü, fonksiyonel ve çok işlevli olan ahşap oyuncaklar büyük oranda ithal ediliyor. 
Bu bakımdan mesleki ve teknik  eğitim kurumlarında ahşap oyuncak tasarımı ve üretimiyle ilgili atılan her adım yerli 
üretim bakımından da önemli. 

Artık Mobilya ve İç Mekân Tasarım alanında üretim yapan Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında ahşap oyuncak üre-
timi yapılabilecek. İstişare toplantısında Mobilya ve İç Mekân Tasarım alanı olan dokuz Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile sektör arasındaki iş birliğini artırma kararı alındı. 

Toplantıdan sonra İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, ahşap oyuncak üretimi kapsamında Bayrampaşa İnönü 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerini ziyaret etti.
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GELENEKSEL SPORLAR GÜNDEMİMİZDE

İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzlE dünya EtnoSPor konfEdEraSyonu İş bİrlİğİylE kaSıM 
2018 VE nİSan 2019 tarİhlErİ araSında 100 ortaokuldakİ öğrEncİlErİMİz gElEnEkSEl 
SPorları öğrEnEcEk.

2023 Vizyon Belgemizde öğrencilerimizin akademik başarıları yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de önem-
li bir yer tutuyor. Bu çerçevede 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 39 ilçemizde 100 ortaokulda mangala, mas güreşi 
ve geleneksel okçuluk kategorilerinde faaliyetler gerçekleştirilecek. 

Geleneksel sporları tanımak ve sevdirmek, öğrencilerimizi spora teşvik etmek, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı 
sağlamak, eğlenme ve serbest zamanlarını nitelikli faaliyetlerle zenginleştirmek önemli.  

Belirtilen spor dallarında öğrencilerimize önce bilgilendirme seminerleri veriliyor. Ardından öğrenci talepleri alınıp 
ve eğitimler verilecek. Sene içerisinde öğrencilerin bu faaliyetlere devam edebilmesi adına çeşitli oyun malzemeleri 
hediye edilecek.  
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ENGELLERİ BİRLİKTE AŞALIM

İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı,  EngEllİ çocukların yarınlarına bİr-
lİktE ışık tutMaya dönük çalışMalar yürütEn EngEllİ çocuk hakları ağı’nın 5. ağ 
kurulu toPlantıSına katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi, eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek için hayata fiziksel 
ve zihinsel dezavantajlarla devam eden çocuklarımızın hakkına sahip çıkmayı önceliği kabul eder. Özel gereksinimli 
çocuklarımızı akranlarından soyutlamayan, onların haklarını koruyarak birlikte yaşama kültürünü daha fazla destek-
leyen özel bir bakışı, eğitim sistemimizde kurgulamak ve etkinliğini sağlamak son derece önemlidir.

Bu çerçevede İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların 
Desteklenmesi Projesi kapsamında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye’nin destekleriyle ger-
çekleştirilen Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA)’nın İstanbul Dedeman Hotel’deki 5. Ağ Kurulu toplantısına katıldı. Top-
lantıda, uyuşmazlık yönetimi ve iş birliği eğitimi ile deneyimsel eğitim anlatılarak merkezi çatışma yönetimi davranış 
modlarından bahsedildi.

Her engelli çocuğu bir birey olarak kabul eden EÇHA’nın hedefi Türkiye’de ‘Engelli Çocuk Hakları’ konusunda çalışan 
ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek yapılarının güçlü bir ortak ses oluşturabilmesini 
sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, EÇHA bünyesinde yaşama ve gelişme hakkı çalışma grubu, eğitim hakkı çalışma 
grubu, şiddet, istismar ve ihmalden korunma çalışma grubu ile sosyal ve kültürel hayata katılım çalışma grubu olmak 
üzere dört çalışma grubu bulunuyor. Bu gruplar belirtilen konularda mevcut durum tespiti için izleme çalışması yapı-
yor, çözüm önerileri geliştiriyor ve karar alıcıların bu önerileri hayata geçirmesini sağlamak için çeşitli yapıyor.

UNICEF ve European Disabilty Forum’un ortak olduğu ağ, 2016’da kuruldu.  Hâlen 63 üyesi ile çalışmalarına devam 
eden Engelli Çocuk Hakları Ağı,  engelli çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşmesi, Engelli Hakları Sözleşmesi’ndeki ilgili maddeler olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları 
temel alarak çalışmalarına yön veriyor.
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GELECEK İÇİN EĞİTİM TASARIMI SEMPOZYUMU
EğİtİM SİStEMİMİzİM En önEMlİ Paydaşı VElİlErİMİzİn dE katıldığı SEMPozyuM 01-02 ara-
lık 2018 tarİhlErİ araSında üSküdar bağlarbaşı kongrE VE kültür MErkEzİ’ndE yaPıldı.
 
Ebeveynliğin, bireysel ve sosyal alışkanlıkların, günlük hayatın, iş yapma tarzlarının, üretimin, bilgi üretme süreçleri-
nin, teknolojinin ve akademinin hızla değiştiği bir dönemde eğitimi ve eğitime dair olan her şeyi yeniden düşünme ve 

lar ise https://biletlik.org/bilet/gelecek-icin-egitim/ kendi biletlerini satın alabildiler. İsteyenler ise askıya bilet bıra-
kabildi.

Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu’nda ‘Modern Okul, Gelecekteki Türkiye’nin Eğitimi, Eğitim ve Teknoloji, 
Eğitimde Küresel Rekabet, Eğitim 2023 Vizyonu, Dil ve Din Eğitimi, Aile, Değerler ve Açık Müfredat’ gibi konular Te-
mel Eğitim ve Ortaöğretim merkezli olarak tartışıldı ve bildiriler sempozyum sonrasında kitaplaştırılacak. 

Sempozyum esnasında Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun güvenli internet kullanımı eğitimi veren bilişim tırı da alanda 
yer aldı.  Sempozyuma Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve Üs-
küdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de katkı sağladı. 

Kimler Katıldı?
Sempozyumda Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Marmara Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Dekanı Prof. Ahmet Şükrü Özdemir, Medeniyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Akın, Yeditepe Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Sina Ercan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakülte-
si Dekanı, Prof. Dr. Fatih Gültekin, Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Yusuf Taşdemir, ÖNDER 
Başkanı Halit Bekiroğlu, TÜRGEV Genel Müdürü Abdülkadir Çay, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, İlim 
Yayma Vakfı’ndan Bilal Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, TBMM Başkan Ve-
kili Prof. Dr. Mustafa Şentop gibi önemli isimler de yer aldı. Türkiye Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sel-
çuk Bayraktar ise “Millî Teknoloji Hamlesi ve Millî İHA Sistemleri” konusu ile çağrılı konuşmacı olarak yer aldı. 

2 Aralık Pazar günü sempozyumun kapanış oturumundan hemen sonra sanatçı Yusuf Koncagül de dinleyiciler ile bir 
araya geldi. Sempozyuma dinleyicilerine de katılım belgesi düzenlendi.

tasarlama ihtiyacı her zamankinden daha fazla…

Toplumun her kesiminin eğitime dair fikir beyan ettiği ve 
umutlandığı bir dönemde  “Gelecek İçin Eğitim Tasarımı 
Sempozyumu” eğitimin en önemli paydaşları ile yapıl-
maktadır. Eğitimde, bürokraside, akademide ve sivil top-
lumda yer alan ve ortak kimlikleri ‘veli’ olan katılımcılar 
geleceğin eğitimi için bugün ve yakın dönemde yapılması 
gerekenleri irdelediler.

Temel Eğitim ve Ortaöğretim Merkezli
Organizasyonu Küçük Çamlıca’da bulunan İTO Şehit Ragıp 
Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin üstlendiği çalış-
mada oturum başkanları öğretmenlerden oluştu ve orga-
nizasyondan da liseli öğrenciler sorumluydu.

Sempozyuma katılım da sosyal sorumluluk çerçevesinde 
özgün bir şekilde gerçekleştirildi. Askıda ekmekten ilham-
la askıda bilet uygulaması da vadı. Öğretmen, öğrenci ya 
da ihtiyaç duyanlar askıdan bilet alarak kayıt yaptırabildi. 
Organizasyona ve okula katkı sağlamak isteyen katılımcı-
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GELECEK EĞİTİMLE GELECEK

İl Müdür yardıMcıMız Sayın lEVEnt özİl, StratEjİdEn SoruMlu İlçE şubE MüdürlErİ-
MİzlE 2023 Vİzyonu VE İStanbul’da yürütülEcEk ProjElEr hakkında bİlgİlEndİrME VE 
SürEç yönEtİMİ İStİşarE toPlantıSında bİr araya gEldİ. 

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi ışığında öğrencilerimizi sosyal, kültürel ve 
sportif alanlarda destekleyecek projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Bu kapsamda İl Müdür Yardımcımız Sayın 
Levent Özil, stratejiden sorumlu ilçe şube müdürlerimizle 2023 Vizyonu ve İstanbul’da yürütülecek projeler hakkında 
bilgilendirme ve süreç yönetimi istişare toplantısında bir araya geldi. Özil,  önce ana hatlarıyla vizyon belgesi üzerinde 
durdu.  Ardından değerler eğitimi,  kültür- sanat-spor, akademik faaliyetler ve mesleki teknik eğitim çerçevesinde 
yürütülecek projeleri tanıttı.  Toplantıda Öğretmeniyle Güzel İstanbul’dan Ağaçların Adları İstanbul Projesine uzanan 
bir sunum yapıldı. Dört temel alan üzerinden ana hatlarıyla şunlara değinildi.

SoSyal, SPortİf VE kültürEl ProjElEr
Öğrenme analitiği araçlarıyla öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri veriye dayalı bir şekilde izlenecek.  
Onların tüm sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri e-portfolyo içerisinde derlenecek. 

21.yüzyıl becerilerine ilişkin farkındalık sağlayacak şekilde sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri yeniden yapılandırı-
lacak. 

Böylelikle millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi çocukların yaşantılarında inşa etmelerini sağlamayı 
hedefliyoruz.

Akademik Projeler
Bakanlığımızın yeni vizyon belgesi dört temel sütuna dayanır:  Öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul.  
Bu dört sütundan hareketle müfredatı; bilgiden beceriye, beceriden görgüye taşıyacak akademik projelerimizi ha-
zırladık. 
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Bunun için akademik dünyayı da işin içine katarak öğrenci, öğretmen ve ebeveynlerimizin öğrenmeyi severek,  aka-
demik bilgiyi toplumsal değere dönüştürebilmeleri için hep beraber gayret sarf edeceğiz.

Elbette tüm bunların uygulanmasında yarışma ve rekabet odaklı değil paylaşım temelli bir anlayış benimsenecek.

Değerler Eğitimi Odaklı Projeler
Eğitim sistemleri, içinden çıktığı medeniyetler kadar evrensel insanlık değerleriyle de harmanlanırlar.

Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelesinde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, 
özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş nesillerimizdir.

2023 Vizyon Belgesi,  nitelikli ve kapsayıcı eğitim hedefi doğrultusunda her öğrencimizin kendini tanıyarak, insani, 
millî, manevi değerleri ile donanımını geliştirmeyi ve çevre duyarlılığını içselleştirmeleri üzerinde duruyor.

Bu çerçevede insana ait evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki, millî tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir 
olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlak güzelliği hedefiyle bir dizi proje hayata geçirilecek.

Mesleki Ve Teknik Eğitim Projeleri
Türk eğitim sisteminde mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilerek sınav talebinin dönüştürülmesi büyük önem arz 
ediyor. 

Vizyon Belgemiz mesleki eğitimde, sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinlikler doğrultusunda ulusal meslek standart-
ları dikkate alınarak mesleki alan ve dallarda beceri uygulamalarının payı, öğretim süreleri ve öğretim materyallerinin 
düzenleme çalışmalarına hız kazandırılmasını hedefliyor.

Bu çerçevede mesleki ve teknik eğitim okullarının döner sermaye gelirlerinin artırılması ve mevcut kaynakların ve-
rimli kullanılması üzerinde de duruluyor.

Uyguladığımız ve hayata geçireceğimiz yeni projelerle öğrencilerimizim mesleki gelişimlerini destekleyeceğiz.
Toplantı süreç odaklı soruların cevaplanması ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.
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TEKNOFEST: İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

haVacılık VE uzay bİlİMlErİ alanında SahİP olduğu önEMlİ tEcrübE VE gEçMİştEn İlhaM 
alan, tEknofESt 20-23 Eylül tarİhlErİndE İStanbul yEnİ haValİManı’nda gErçEklEştİrİldİ. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde etkinliğe destek veren tüm 
paydaş kuruluşlar Yeşilköy Havacılık Müzesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında bir araya geldi. Toplantıya İstanbul 
Valisi Sayın Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal, Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın 
Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı & Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın 
Mehmet Fatih Kacır, Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Haluk Bayraktar, Kuvvet Komutanları, paydaş kuruluşların üst düzey 
yöneticileri katıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye’nin millî teknoloji hamlesi he-
deflerinde önemli rol oynayan kuruluşların paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul tanıtım toplantısında tüm 
paydaşların TEKNOFEST kapsamında destek verdiği çalışmalar, TEKNOFEST’in misyonu ve hedefleri hakkında bilgiler 
paylaşıldı.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları yine Türkiye’nin millî teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol 
oynayan kuruluşlardan Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve TÜRKSAT’ın paydaşlığında ger-
çekleştiriliyor. Aselsan, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 Yarışmala-
rının, Baykar Savaşan İHA, Sürü İHA, Baykar ve TAİ Yapay Zekâ yarışmalarının, İGA Model Uçak, İSBAK Robotaksi ve 
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasının, Roketsan Roket, TÜBİTAK İHA ve TÜRKSAT Model Uydu yarışmasının pay-
daşlığını yapıyor. 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları ile gençlerin kendi teknoloji projelerini geliş-
tirmesi ve üretmeleri destekleniyor. Teknoloji yarışmalarına toplamda 750 takım 2000’in üzerinde yarışmacı katıldı.

Güçlü Türkiye İçin
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında “Türkiye’nin 30 büyük kurumu Milli Teknoloji 
Hamlesi hedefi doğrultusunda bir araya geldi. Güç birliği yaptı. İlk kez binlerce genç ileri teknoloji alanlarında dü-
zenlenen yarışmalara hazırlandı. Kurumlarımız, altyapı, malzeme, seyahat katkısı gibi destekler sundular.
Çok değil birkaç sene içinde bu yarışmacıların Türkiye’nin en önemli girişimcileri olduğuna şahit olacağız. Teknoloji 
yarışmalarıyla, havacılık gösterileriyle, aktivitelerle TEKNOFEST bilime, teknolojiye, havacılığa ve uzaya yönelik sade-
ce merak değil, uyandıran bir festival olacak.” dedi.
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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bugün bu toplantıyı yapmamızın en önemli nedeni Türkiye’nin 
yüksek katma değerli teknoloji geliştirip üretmesini sağlayacak Milli Teknoloji Hamlesidir. TEKNOFEST Millî Teknoloji 
Hamlesinin gerçekleşmesinde çok önemli role sahip. TEKNOFEST’te 14 farklı kategoride yarışan ülkemizin kıymetli 
cevherleri olan 2000 gencimiz gelecekte bu dönüşümün liderleri olacak. Diğer bir husus 7’den 70’e havacılık ve uzay 
özelinde teknoloji geliştirme tutkusunu tüm toplumumuza yaymak. İnsan sevdiğinin peşinden gider, havacılığı, pilot 
olmayı seveceğiz ki uçak yapalım, astronot olmak isteyeceğiz yıldızları seveceğiz ki uzaya çıkalım, uzay araçları yapa-
lım. İşte TEKNOFEST ülkemiz Millî Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmesi yolunda gereken toplumsal seferberliğin ilk 
adımıdır. Medyamızın da bu konuda gerekli desteği vereceğini umuyoruz.

Sözlerime son vermeden paydaşlarımızla birlikte tam bir inanç, tek bir ruh ve gönül birliğiyle ifade etmek isterim ki; 
Bütün gayretlerimiz bütün bu emek. Sadece üreten değil, Ecdadı gibi göğe yönelip, Hayal kuran Araştıran, Geliştiren 
Ve Üreten bir Gençliğe sahip Tam Bağımsız ve Güçlü bir Türkiye için!”

Fevz-i Âsım İstanbul
Millî Teknoloji Hamlesi çerçevesinde yapılan TEKNOFEST’te Otonom AraçlarTemel Kategorisi’nde Üsküdar İstanbul 
Ticaret Odası Şehit Ragip Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi “Fevz-i Âsım” ekibi birincilik ödülü aldı 
Ellinin üzerinde yarışmacının yer aldığı temel kategoride Fevz-i Âsım İstanbul sur içi temalı parkuru başarıyla tamam-
layarak birinciliği elde etti. Ödül töreninde plaketlerini ve otuz bin liralık yarışma birinciliği hediyelerini Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir top-
luma dönüşmesi hedefleniyor. 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz de bir stant açtı. 

Standımızda müdürlüğümüz projeleri yanı sıra Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimizin robot takımları tanıtıldı. Yoğun 
ilgi gören standımızı Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, İstan-
bul Valisi Sayın Vasip Şahin, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ziyaret ettiler.



AR-GE B LTENİ ’1986

SOSYALLEŞTİREN PROJE: SİROMA

Mİllî EğİtİM bakanlığıMızla Sağlık, aİlE VE SoSyal bakanlıkları İş bİrlİğİ İlE hayata 
gEçİrİlEn aVruPa bİrlİğİ tarafından dEStEklEnEn SİroMa ProjESİ kaPSaMında roMan 
Vatandaşlar, MESlEkİ bEcErİ kazandırılarak SoSyal hayata kazandırılıyor. 

İstanbul’un yanında Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Manisa, Mersin, İzmir ve Tekirdağ ol-
mak üzere 12 ilde uygulanan Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi (SİROMA) 
Projesi ile Roman vatandaşlara eğitim, sağlık, istihdam ve bireysel beceri gibi konularda danışmanlık hizmeti veriliyor.
Günümüz itibariyle proje süresinin sonuna gelinse de yapılan istişareler sonucunda proje süresince elde edilen ka-
zanımların muhafaza edilebilmesi için yerel imkânlarla birlikte projenin sürdürülmesine karar verilmiştir. SİROMA 
Projesi ile ülkemizde yaşayan Roman vatandaşların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırarak sosyal içermenin arttı-
rılması amaçlanmaktadır. Proje ilimizde belirlenen 18 okulumuzda devam etmektedir.

SİROMA ile Sosyalleşmek
Projenin genel amacı, Romanların/dezavantajlı bireylerin topluma entegrasyonunun kolaylaştırılması hedefiyle sosyal 
koruma alanındaki kurumların kapasitelerinin artırılması, mekanizmaların işleyişine destek verilmesi ve koordinasyo-
nun sağlanmasıdır. Daha özelde ise Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, özellikle Romanların ve dezavan-
tajlı kişilerin sosyal güvenceli işler temelinde işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırarak sosyal içermeyi artırmaktır.

İl Müdürlüğümüz Temel Eğitim Şube Müdürümüz Sayın İrfan Ballı refakatinde AB Delegasyonu, Avrupa Birliği Bakanlı-
ğı temsilcisi ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerince, SİROMA Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ve çalışmaları 
yerinde incelemek üzere Ümraniye Şehit Askeri Çoban İlkokulu ve Ataşehir Ata İlkokuluna ziyaret gerçekleştirildi. Pro-
je kapsamında yapılan etkinlikleri yerinde gözlemleyen heyet, dezavantajlı guruplara yönelik yapılan çalışmalardan 
dolayı takdir ve teşekkürlerini bildirerek okullarımızdan ayrıldı. 
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OKUL TABANLI BESLENME EĞİTİMİ SEMİNERİ

öğrEtMEnlErİMİzE, yEMEktE dEngE ProjESİ kaPSaMında okul tabanlı bESlEnME EğİtİMİ 
VErİldİ.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Vakfı iş birliğiyle sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 
2011 yılında hayata geçirilen Yemekte Denge Projesi, sekizinci yılında daha çok çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşma 
hedefiyle yoluna devam ediyor.

Bu çerçevede geçen yıl öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik etmek hedefiyle gerçekleştirilen ve Millî 
Eğitim Bakanlığı’nca sertifikalandıran hizmet içi eğitim programı bu eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor. Öğ-
renci sayısı ve sınıf düzeyi açısından Türkiye’nin en kapsamlı ve sürdürülebilir beslenme eğitimi projesi olan Yemekte 
Denge kapsamında öğretmenlere “Okul Tabanlı Beslenme Eğitimi” semineri verildi. Beyoğlu Öğretmenevi’nde ger-
çekleştirilen seminerin koordinatörlüğünü Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju Besler yürütüyor. 

En Kapsamlı Beslenme Eğitimi Projesi
Yemekte Denge Projesi, öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi açısından Türkiye’nin en kapsamlı ve sürdürülebilir beslenme 
eğitimi projesi niteliğinde. 2011’den bugüne 6 milyonun üzerinde çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşan projeye bu 
yıl Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir ve Rize de dâhil oldu. Böylece projeyi uygulayan il sayısı 15’e yükseldi. “Okul Ta-
banlı Beslenme Eğitimi” seminerleri ile 1000 öğretmene ulaşılması hedefleniyor. 

Dengeyi Öğrenmek
Ana mesajı “Her şeyi yiyebilirsin, önemli olan dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek” olan Yemekte Denge Projesi, Tür-
kiye’de temel eğitim kademesindeki öğrenciler ve ebeveynleri ile öğretmenlerin, yöneticilerin ve eğitim kurumların-
daki çalışanların tümünün sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesine destek sunmayı hedefliyor. 

Yemekte Denge Projesi, aynı zamanda okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara dengeli beslenmenin kurallarını 
oyunlarla, yaratıcı çalışmalarla, eğlenceli bir şekilde öğretmeyi hedefliyor. Bu yıl projenin mesajlarını çocuklara daha 
etkili bir şekilde aktarabilmek amacıyla hazırlanan okul öncesi ve 1. sınıflara yönelik üç hikâye kitabı da binlerce öğ-
renciye dağıtılacak. Yemekte Denge eğitimleri sayesinde çocuklar neyi ne kadar yiyeceklerini öğrenmenin yanında 
fiziksel aktivitenin önemini kavrıyor, sağlıklı kalmak için temel hijyen kurallarını uygulamanın gerekliliğini fark ediyor.
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5. ULUSLARARASI SİBER SUÇLAR ÇALIŞTAYI

İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz, 5. uluSlararaSı SİbEr Suçlar çalıştayının “çocuklar 
İçİn güVEnlİ İntErnEt” PanElİndE SunuM yaPtı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı 10-13 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara 
Kızılcahamam’da 5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı düzenlendi. Sanal âlemde işlenen suçların takibi ve faillerinin en 
hızlı şekilde yakalanması süreçlerinin hızlandırılması, adli makamlar, kolluk birimleri ve bu sektörde faaliyet gösteren 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanması, dijital delil incelemesine ilişkin ulusal ortak 
stratejilerin belirlenmesi hedeflenen çalıştayda, ulusal ve uluslararası tüm paydaşlar bir araya geldi.

Sonuçlar Rapor Hâline Getirilecek
Üç gün süren çalıştayın birinci gününde “Sosyal Medya ve Suç”, ikinci gününde “Ülkemizdeki Adli Bilişim Süreçlerinin 
Hukuki ve Teknik Boyutu”, üçüncü gününde ise “Ülkemizde Siber Suçların Soruşturmaları Süreci” konuları konuşuldu.
Çalıştaya, ülke genelinde siber suçlarla mücadele birimlerinden 150 kişinin yanı sıra Adalet Bakanlığı, Bilgi Teknoloji-
leri Kurumu, TÜBİTAK, Adli Tıp Kurumu, Jandarma Genel Komutanlığı, Bankalararası Kart Merkezi, ASELSAN, HAVEL-
SAN çalışanları ile banka temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 160 kişi katıldı. Ayrıca Avrupa Konseyi, FBI, NYPD, 
BKA gibi uluslararası kuruluşlar ve yabancı polis teşkilatı temsilcileriyle Türkiye’de bulunan ABD, Hollanda, Romanya, 
Bulgaristan, KKTC Polis İrtibat görevlilerinin de aralarında bulunduğu, 10 ülkeden alanlarında uzman 32 katılımcı, 
çözüm önerileriyle çalıştaya katkıda bulundu.

Çalıştay boyunca görüşülen konular ve elde edilen sonuçlar rapor haline getirilecek. Bu rapor, ilgili kurumlar ve kolluk 
birimleriyle paylaşılacak. Çalıştayın ilk gününde;  “Sosyal Medya ve Suç” paneli ile “Sosyal Medya ve Algı Yönetimi”, 
“Güncel Yargıtay Kararlarında Siber Suçlar”, “Avrupa Konseyi Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi”, “CEO Dolan-
dırıcılığı” sunumları yapıldı. Çalıştayın ikinci gününde “Gelişen Şifreleme Teknolojilerinin Kolluk Kuvvetlerine Etkileri 
ve Sonrası”, “Siber Suçlarla Topyekûn Mücadele”, “Mali Suç Soruşturma ve Analizleri”, “UID’lerin Güvenliği Kararlılığı 
ve Dayanıklılığı”, “EDL Çıkarımları” sunumları ile “Ülkemizdeki Adli Bilişim Süreçlerinin Teknik ve Hukuki Boyutu” pa-
nelleri yapıldı.  Çalıştayın son gününde;  “Erişim, Yer ve İçerik Sağlayıcıları”, “Çevrimiçi Dolandırıcılık”, “Çocuklar İçin 
Güvenli İnternet”, “Çevrimiçi Yasadışı Bahis” panelleri yapıldı. 
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Çocuklar İçin Güvenli İnternet
“Çocuklar İçin Güvenli İnternet” panelinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan gelen uzman ve yöneticiler ile Millî Eğitim Müdürlüğümüz yer aldı. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz adına çalıştaya katılan  İl Müdür Yardımcımız Murat Altınöz ve Siber Güvenlik Koordi-
natörü Emil Çay panelde “Çocuklar ve Gençler için Siber Güvenlik İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Çalışmaları” 
başlığıyla bir sunum yaptı.

Sunumda Siber Güvenlik ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı Projesine ait çalıştaylar, eğitimler ve yarışmalardan 
bahsedildi.  

10-13 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayda siber suçlarla mücadelede ulusal ve uluslararası işbir-
liğinin sağlanması, taşra siber suç birimleriyle olan iletişimin güçlendirilmesi, dijital delil incelemesine ilişkin ulusal 
ortak stratejinin belirlenmesi ile ilgili konular üzerinde duruldu.
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SU İLE BARIŞAN ŞEHİR İSTANBUL

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz İlE İSkİ araSındakİ İş bİrlİğİ Protokolü kaPSa-
Mında 2018-2019 EğİtİM öğrEtİM yılı Su kullanMa bİlİncİ EtkİnlİklErİ açılış törEnİ 
gErçEklEştİrİldİ.

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arasında, İstanbul sınırları içinde yer 
alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında su kullanma bilincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, tasarruflu su 
kullanımına odaklanan proje devam ediyor. Bu çerçevede taraflarca uygun görülen tüm alanlarda eğitimler düzen-
lenmesi, uygulamalı eğitim faaliyetleriyle niteliğin artırılması ve İstanbul’un geleceğine sahip çıkılması noktasında iş 
birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla “Su İle Barışan Şehir İstanbul”  protokolü yenilendi.

 İSKİ merkez kampüsünde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı su kullanma bilinci etkinlikleri açılış törenine 
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Strateji Geliştirme Şube Müdürümüz Sayın Timur Tuğral, Şube Müdü-
rümüz Sayın Ahmet Özdemir, İSKİ Genel Müdürü Sayın Fatih Turan ve çok sayıda öğrencimiz katıldı. 

Törende, öğrencilerin bilinçli su tüketicisi olmaları ve susuzluğa karşı kaynakların korunmasının önemine dikkat çe-
kildi. Ardından törende sahneye çıkan öğrenciler su için yazıkları şarkıyı pet şişeler ve içine koydukları atıklarla çaldı. 
Öğrencilerin performansı katılımcıların beğenisini kazanırken sonrasında etkinliklerin açılış kurdelesi kesildi. 

Su Kullanma Bilinci
Su bilinci kazanmanın önemine değinen ve öğrencilere yönelik eğitimlerin süreceğini ifade eden İSKİ Genel Müdürü 
Fatih Turan, “Bugün çok farkında değiliz ama su çoktan stratejik bir varlık haline geldi. İşte bugün açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz su kullanma bilinci açılışı etkinlikleri çocuk ve gençlerimize temel bir su bilgisi kazandırmayı hedefliyor. Su 
kullanmayla ilgili seminerlerimizde son 10 yılda 200 binden fazla öğrencimize ulaştık. Bu sene hedefimiz 340 okulda 
40 bin öğrencimizle bir raya gelmek. Tesis maketi ve kitapçıkla 320 binden fazla çocuğumuza ulaştık. Binlerce çocu-
ğumuza su, hayat, İstanbul dedik.” ifadelerini kullandı.
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Su Hayattır, Berekettir
Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren su bilinci kazanmasının önemini ifade eden ve azalan kaynaklarının bilinçli tü-
ketiminin sağlanması gerektiğini ifade eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, “Gerçekten de su hayat, 
bereket, özellikle suyun tasarruflu kullanımı ve su mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasının eğitim kurumlarıyla 
ilişkilendirilmesi çok anlamlı. Okullarımızla birlikte geziler, etkinlikler, yarışmalar düzenlenmiş olması çok anlamlı.” 
diye konuştu.

Su İle Barışan Şehir İstanbul eğitimde iş birliği protokolü kapsamında eğitim gezileri, su kullanma bilinci seminerleri, 
yarışmalar, damlacık okullarda tiyatro gösterisi, tesis maketleri ve faaliyet kitapçıklarının öğrencilere dağıtımları ger-
çekleştiriliyor. 

Eğitim Gezileri
İstanbul’un can damarı olan su kaynaklarının korunması noktasında duyarlı nesiller yetiştirmek gayesiyle her gün 
Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası’ndan olmak üzere okulların belli sayıda öğrenci ve öğretmeni modern otobüslerle 
rehberler gözetiminde İSKİ tesislerine götürülüyor. Musluklardan içilebilir kalitede akan suların modern içme suyu 
arıtma tesislerinde nasıl arıtıldığı, kullanılmış suların atık su arıtma tesislerinde hangi aşamalardan geçerek arıtıldığı 
ve çevreye zarar vermeden nasıl uzaklaştırıldığını da son teknoloji ile donatılmış atık su arıtma tesisinde görülmesi 
sağlanıyor.  Sunum ve gezinin ardından öğle yemeği ikramı ve hediye kitinin dağıtılmasından sonra öğrenci ve öğret-
menler alındıkları noktaya bırakılarak öğrencilerle anket uygulanmasıyla geziler sona eriyor.

Eğitim Seminerleri
Kuraklık, nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte içilebilir temiz su kaynaklarının giderek azalması, buna karşın kulla-
nılabilir su ihtiyacının her geçen gün artması, içme suyu kaynaklarının önemini daha da arttırmakta. Dolayısıyla su 
kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi, temin edilen suyun tam anlamıyla verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanımı, 
toplumsal anlamda da bilinçlenmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda gençlerimizin nesillerin bilgilendirilmesini, 
genel anlamda ise suyumuzu tasarruflu kullanma bilincinin öğrencilerimize aşılanması hedefiyle İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğümüzce belirlenen eğitim salonu veya konferans salonu olan okullarda eğitim seminerleri veriliyor.

Yarışmalar
İstanbul’da içme suyu kaynaklarının daha bilinçli kullanılması, korunması ve bu çerçevede genç kuşaklarda su kullan-
ma ve çevre bilincini geliştirmek maksadıyla Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli olarak “ Söz konuSu Olunca” 
yarışması düzenleniyor. Ortaokul ve lise öğrencileri arasındaki ödüllü yarışmalar (şiir, kompozisyon, resim, slogan, 
afiş, kısa film, vb.) farkındalığı arttırıyor. Bu yarışmaların ödül törenleri ise geniş bir katılımla 22 Mart Dünya Su Gü-
nü’nde gerçekleştiriliyor. 

Su Arıtma Tesisleri Maket Dağıtımı
Müdürlüğümüze bağlı Ortaokul 7. sınıfların tamamına her şubeye üç adet olmak üzere Su Arıtma Tesislerinin Maketi 
dağıtılıyor. Böylelikle öğrencilerimize kullanılan suyun toplanması, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
arıtılması, suyun israf edilmemesi, 7. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında yer alan ilgili konuların görsel 
maketlerle desteklenerek basit bir dille anlatılması sağlanıyor.

Geziler sayesinde İstanbul’da bugüne kadar 9 bin 181 öğretmen ve öğrenci tesislerde inceleme yapabilme imkânı 
yakaladı. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında ise 260 su kullanma bilinci eğitim gezileriyle yaklaşık 12 bin öğrenciye 
ulaşılması hedeflenmektedir. Geçtiğimiz Eğitim Öğretim Yılında ise protokol kapsamındaki birçok etkinlikle İstan-
bul’da 321 bin 864 öğrenciye ulaşıldı.
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GELECEĞE DÖNÜK EMİN ADIMLAR

lİSElİ gEnçlErİn ProjE VE gİrİşİMcİlİk Pratİğİnİ güçlEndİrMEyİ aMaçlayan 6. bİlİM VE 
fİkİr fEStİValİnİn anadolu VE aVruPa yakaSı tanıtıM toPlantıları yaPıldı. 

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ile Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Bilim ve Fi-
kir Festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı.  Ataşehir’deki ilk toplantıya, İstanbul Milletvekili Hatice İncekara, Üsküdar 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz, 
akademisyenler, 400’ü aşkın eğitim yöneticimiz ile öğretmenlerimiz katıldı. Festivale ilişkin düzenlenen ikinci tanıtım 
toplantısı ise, Avrupa yakasındaki okullarda görev yapan rehber öğretmenleri ve okul müdürlerini buluşturdu. 

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan toplantının açılışındaki konuşmasında “Güzel projelerle gençle-
rimizin hayatına dokunacağız. Gençlere bilimi sevdirmeliyiz. İcat çıkaracak beyinleri arıyoruz. İcatlara her zamankin-
den daha fazla ihtiyacımız var.” dedi. Tarhan, nörobilimle ilgili çalışmaların bir gencin hem eğlenceli hem de disiplinli 
bir ortamda daha kaliteli eğitim alacağını gösterdiğini ifade ederek, Üsküdar Üniversitesi olarak, öğrencilerini alanla-
rında üretken düşünceyle çığır açacak buluşlara sahip bilim insanları olmaları için teşvik ettiklerini belirtti.

İyi ve Doğru İdeali Şart
Festival ile lise çağındaki gençlerin fikirlerini ve buluşlarını gösterebileceği, onlara proje kültürünün aşılanmasını sağ-
layacak bir platform kurduklarını dile getiren Tarhan, şöyle devam etti: 

“Keşfedici düşüncede hayal kurmak vardır. Hayal kurduktan sonra o hayali projelendirmek var. Mevlana’nın pergel 
metaforu gibi bir ayağınız sürekli yerde olacak. İkisi havada olursa boşa gider. O hayali de bir amaca yönelik olacak. 
Hayalden sonra bilgiler beynimizde kuluçka dönemine yatıyor. Sonrasında hiç beklenmedik parlak fikirler ortaya çıkar. 
Tıpkı Arşimet´in, Newton´un olduğu gibi... Bu sebepler teknoparklardan önce kuluçka merkezleri vardır. O sebeple 
beyinde hayal üretebilmek ve bunu disiplinli ve eğlenceli hale getirmek önemlidir. Gençleri iyi ve doğru alanlara yön-
lendirmemiz ve ego ideali vermemiz gerekiyor. Gençlerin sosyal medyanın, popüler kültürün tuzaklarına düşmemesi 
için de bu ideali vermemiz gerekiyor.”

Tarhan,  altı yıldır düzenledikleri Bilim ve Fikir Festivali ile gençlere yenilikçi fikirlerini duyurmaları ve projelerini 
sunmaları için imkân sağladıklarını anlatarak, “Her yıl artan başvuru sayısı da bizi mutlu ediyor. Festivalimizde bu-
güne kadar binin üzerinde proje yarıştı. Danışman öğretmenler gözetiminde, gençlerin hazırladığı fikirleri, buluşları 
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paylaşmalarına aracı olmak, onların bilimsel çalışma yapmalarına ve girişimcilik özelliklerini geliştirmelerine katkıda 
bulunmak, bizi çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

Festivallerinin eğlence ve bilim disiplinini bir arada bulunduran ve gençleri geleceğe hazırlayan bir yol olduğuna işa-
ret eden Tarhan, eğitimcileri ve öğrencileri festivale katılmaya davet etti.

Bilim, Kültür, Sanat ve Ahlak 
İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ise, çok güzel bir eğitim sabahında, yaratıcılığın, inovasyonun konuşulduğu 
bu etkinliğe katılmaktan memnun olduğunu belirtti.  Festivalle, geçmişten itibaren çok keyifli bir öğrenme ortamının 
hazırlandığını, öğretmenlerimizin destekleriyle öğrencilerimizin düşüncelerinin ateşlenmesiyle icatlar çıkarıldığını 
ifade eden Yazıcı,  “Biz de Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyonu doğrultusunda hem çağa uygun hem de geleceğe 
dönük emin adımlar atmak istiyoruz. Bu bağlamda kurumsal iş birliklerimizi çok yönlü olarak sürdürmek istiyoruz.” 
dedi. 

Millî Eğitim Bakanlığının hem bugünün hem de geleceğin becerileriyle donanmış ve bu becerilerini insanlığın fayda-
sına kullanan bilime meraklı, sevdalı aynı zamanda kültür ve sanata duyarlı ahlaklı çocuklar yetiştirmeyi hedeflediğini 
belirten Yazıcı, “Bu temel çerçeve içerisinde yapılan çok yönlü iş birliklerinin çocuklarımızın gelişiminde çok önem arz 
edeceğine inanıyoruz. Bu bağlamda özellikle rutin yürütülen işlerin içerisinde – ki bunların içinde çok nitelikli işler de 
vardır. Rutini asgarilik düzeyinde ifade etmiyorum.” şeklinde konuştu. 

Yeni Bakış Açıları
Gündelik rutin içinde yeni perspektifler açan yeni düşünce kanallarına yol veren, çok kıymetli öğretmemelerimizin 
çabalarıyla yürütülen eğitim öğretim çalışmalarına dikkat çeken Yazıcı, “Bu çalışmamız içerisinde öğrencilerimiz için 
yeni boyutlar ifade eden, belki eski köye yeni adetler getiren, rutinde yürütülen çalışmalara yeni bakış açıları geti-
ren festivallere, bilim organizasyonlarına, yarışmalara ihtiyaç var. Çocuklarımızın hepinizi şaşırtan, ilham veren özel 
yetenekleri ile üretebilecekleri yeteneklere sahip olduğunu biliyorum. Bu bağlamda bizler onlara rehber olmaya, yol 
açmaya her dem hazırız.” dedi.

Yazıcı, “Öğretmenlerimiz, düşünen, araştıran, soran, sorgulayan, aslında fikir üreten bir kuşak yetiştirmek istiyorlar. 
Bunları da aracı kılacaklar. Okul müdürlerimiz ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz de öğrencilerimizin üretebilecekleri 
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ortamları oluşturacaklar. Biz de İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü olarak çalışmayı her yönüyle destekleyeceğiz.” ifa-
delerini kullandı. 

Konuşmaların ardından, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, festivalin tanıtım sunumunu 
yaptı. Sonrasında ise Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan 
“Değişen Dünyada İyiliği Yeşertebilmek” başlıklı bir konferans verdi. 

Festival Neyi Amaçlıyor?
Bilim ve Fikir Festivali’nin amacı sorgulayan, analitik düşünen, fikir üreten, proje kültürüne önem veren gençler yetiş-
tirilmesine katkı sağlamaktır. Uzun vadede ise geleceğin sahibi gençlerin yaşam farkındalığının üretken bir yapı içinde 
ülke ve toplumun geleceğine fayda sağlayıcı niteliğe ulaştırarak, kaynak yönetiminde becerikli, toplumun ilerleme 
dinamikleri olan birlikte düşünme, paylaşma ve ortak hedef oluşturma gibi olgularla ilgili duyarlılıklarının arttırılması 
amaçlanıyor.

Lise dönemindeki gençlerimizin proje kültürü ve girişimcilik pratiğini güçlendirmek ve hayatı kolaylaştırmalarını sağ-
lamak için onları gözlemlemeye, düşünmeye ve “icat çıkarmaya” yönlendiren, özgün projelerin yarışacağı Üsküdar 
Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivaline bu yıl Sağlık Bilimleri, Fen ve Teknoloji Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç 
kategoride başvuru kabul edilecek. 207-208 Eğitim Öğretim Yılında 5. Bilim ve Fikir Festivaline Müdürlüğümüze bağlı 
liselerde okuyan 9.,10.,11. ve 12. sınıf öğrencileri başvuru yaptı. Sosyal Bilimler ile Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilimleri 
olmak üzere 3 kategoride toplam 460 başvurunun 190’ı ön elemeyi geçerek son değerlendirmeye kaldı. Öğrenciler 
araştırma süreçlerinin danışman hocaların rehberliğinde gerçekleştirildiği festivalde birinci projeye 6 bin lira,  ikinci 
projeye 4 bin lira, üçüncü projeye 2 bin lira ödül takdim edilecek. 4-14 arası dereceye giren projeler ise başarılı proje 
ödülü kapsamında 500 lira ile ödüllendirilecek. Ayrıca dereceye giren projelerin danışman öğretmenlerine dereceye 
giren projenin ödülünün yarısı değerinde ödül verilecektir.  Ödül töreninden önceki gün sergi alanlarında festival 
ekibi tarafından projelerin posterlerinin yerleştirme çalışmaları tamamlanarak sunuma hazır hâle getiriliyor.

Panel Süreci ve Değerlendirme
Projeler; özgünlük, yöntem ve yapılabilirlik, yaygın etki kıstasları doğrultusunda, her bir kıstas için 10 puan verilerek 
değerlendiriliyor. Değerlendirme Kurulu ve panellerde Üsküdar Üniversitesinin tüm öğretim üyeleri yer alıyor. Mü-
dürlüğümüzden 5 kişilik ekip ilgili panellerde Değerlendirme Kurulu’nda görevlendiriliyor.

Paneller neticesinde Bilim Kurulu tarafından belirlenen, eşik puan ve üstünü toplayan projelerin sahiplerinin projele-
rini 10 dakikayı geçmeyecek şekilde sunmaları bekleniyor. Belirlenen eşik puanın altında kalan projeler poster sunusu 
olarak, Bilim Kurulu tarafından belirlenen yer ve saatte projelerini katılımcılara sergiliyor. Bu süreçte proje sahipleri 
aynı zamanda katılımcıların sorularını cevaplamak üzere posterlerinin başında bulunuyor.

Önemli Tarihler 
Üsküdar Üniversitesi´nin, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik gerçekleştirdiği Bilim ve Fikir 
Festivali´nin altıncısına 22 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Ön değerlendirme sonuçları ise 22 Mart 
2019’da açıklanacak. Paneller ve derecelerin belirlenmesi ise 18 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek. 
6. Bilim ve Fikir Festivali’nin ödül töreni ise 19 Nisan 2019’da. 
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YARIN İÇİN ŞİMDİ HAREKETE GEÇ!

üMranİyE İlçE Mİllî EğİtİM Müdürlüğü tarafından üMranİyE şEhİt Erol olçok kız ana-
dolu İMaM hatİP lİSESİ’ndE gErçEklEşEn anadolu yakaSı karİyEr VE EğİtİM fuarı açı-
lışına İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı da katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzen-
lenen Anadolu Yakası Kariyer ve Eğitim Fuarı’na katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi 
gören fuar, 31 Ekim’e kadar devam edecek. 36 adet standın kurulduğu fuarda devlet ve vakıf üniversiteleri, yurtdışı 
ve dil eğitim kurumları ile eğitim başvuru kaynaklarını lise öğrencileriyle buluşturuyor. Ayrıca lise öğrencilerini çeşitli 
eğitim ve kariyer imkânları konusunda bilgilendirmek üzere program dâhilinde 10 uzman konuşmacı tarafından yük-
seköğretim kariyer planlaması ve sınava hazırlık süreci konularında da önemli seminerler verilecek.

Düzenlenen fuara İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın yanı sıra; Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.

Tercihlerimiz Bizi Mutlu Etmeli
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı yaptığı konuşmada, çalışanların hayatlarının en verimli ve uzun dönem-
lerini geçirdiği meslek tercihi ve mutluluk ilişkisine dikkat çekti. Kişinin her gün aynı heyecanla gidip çalışması, en iyi 
şekilde ve zamanında işini bitirmeye çalışması için işini severek ve mutlu bir şekilde yapmasının önemine değinen Yazıcı; 
“Biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak hayata hep hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek için yola çıktık… Dönüm noktası 
olarak ifade ettiğimiz tercih aşamalarında yaşamımızda bizi mutlu edecek işleri tercih etmemiz gerekiyor. Mutlu etmek 
demek gerçekten o işte çalışmak, üretmek ile alakalı. Zaten mutlu olamadığımız işlerimiz de aslında isteksizce davranı-
yoruz. Çok üretken olamıyoruz, insanlara mutluluk enerjisi de veremiyoruz. İşin statüsü hiç önemli değil. Eğer sevmedi-
ğiniz bir işi yapıyorsanız eğer aslında kimsenin hayatına da dokunamıyorsunuz. Ve bu işin küçüğü, büyüğü yok. Önemli 
olan sevdiğiniz, inandığınız, mutlu olduğunuz bir işi yapmak.” diyerek öğrencilere kolaylıklar diledi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; “Değerli gençler bizim de tanık olduğumuz bu aktivite sizin geleceğiniz açısın-
dan fevkalade mühim bir meseledir. Çünkü geleceğe inanarak ve severek yürümek bir işi yapmak başarının ilk şartıdır. 
Dolayısıyla bu kariyer günleri adı altında hangi meslek size daha uygun ve sizler hangisine daha yatkınsınız bunu göre-
bileceksiniz.” dedi.



AR-GE B LTENİ ’1996

Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Devişoğlu fuarın önemine dikkat çekerek şunları vurguladı: “Gençlerimizin ve eğitim 
camiamızın bu güzel imkândan faydalanması çok önemli. Çünkü bu fuar sayesinde öğrencilerimiz uzmanlarla konu-
şarak, tecrübe paylaşımında bulunacak ve hayatına yön verecek.”

Programda bir konuşma yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen ise; “Geleceğimizin mimarı olan öğren-
cilerimize iki gün sürecek olan etkinlikte kendi kariyer seçimlerinde hem tanıtım hem de yol gösterme anlamında 
bir araya gelebilecek akademisyenlerimizle onları buluşturacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” 
dedi.

Çeşitli seminerlerin düzenlendiği kariyer ve eğitim fuarında uzmanlar öğrencilere yol gösterdi.
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FRC ROBOT YARIŞMASI FİNALİ

MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı, ülkEr SPortS arEna’da 19-22 EkİM 2018 tarİhlErİ ara-
Sında gErçEklEşEn “turkİSh robotİc off-SEaSon 2018 turnuVaları”nın fİnalİnE katıldı.

FRC, mühendislikten, ekip çalışmasına, stratejiden, zaman yönetimine, birçok bilgi ve beceriyi lise çağı öğrencilerinin 
deneyimlemesine imkân sağlıyor. Bu yarışma ile fizik derslerinde öğrenilen teorik bilgileri uygulayan öğrenciler, aynı 
zamanda yardımseverliği, risk alabilmeyi, inisiyatif kullanabilmeyi, sportmenliği ve zorluklar karşısında asla pes et-
memeleri gerektiğini de öğreniyor.

2017’de üçüncüsü düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin farklı bölgelerindeki lise öğrencilerinden oluşan 53 ve İtalya’dan 
gelen 1 takım yarıştı. 19-22 Ekim 2018 tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenen turnuva ise 13 ilden birçok liseli öğ-
rencisini bir araya getirdi. 61 takımın yaptıkları robotlarıyla yarıştığı FRC, Ülker Sports Arena’da düzenlendi. Takımlar 
halinde okullarını temsil eden gençler en iyi olabilmek için yarıştı.

Sorunlar İçin İnovatif Çözümler
Yarışma, öğrencileri sorunları için inovatif çözümler aramaya ve potansiyellerini keşfetmeleri için sınırlarını zorlama-
ya teşvik ediyor. Böylece öğrencilere öğretmenler, veliler, mentörler, yöneticiler ve profesyoneller ile çalışma ortamı 
sağlayarak geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve liderleri olmaları için ilham veriyor. 

Kazanmanın veya galibiyetin değil dayanışma ve iş birliğinin ön plana çıktığı etkinliğin amacı; lise çağındaki gençlerin 
takım ruhunu, yardımlaşmayı ve sonuç yerine sürece odaklanarak, birlikte kazanmayı benimsemesidir. Öğrenciler-
den, belirlenen oyun ve kurallar dâhilinde robotlarını yapmaları, aynı zamanda kendi iş planlarını oluşturup kaynak 
bularak sürdürülebilir bir takım oluşturması bekleniyor. Robot performansının yanı sıra teknik birikimleri ve topluma 
kazandırdıkları değerler ile incelenen takımlar bu ölçütler çerçevesinde farklı sektörlerden alanında uzman jürilerin 
değerlendirmesi sonucu ödüllendiriliyor.
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MÜZEDE EĞİTİM DEVAM EDİYOR

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz, MüzEdE EğİtİMİ dEStEklEMEk aMacıyla aSkErî 
tarİh VE StratEjİk Etüt daİrE başkanlığı İlE EğİtİM İş bİrlİğİ Protokolü İMzaladı.

Müzeler, gerçek nesnelerin yer aldığı, tarihe tanıklık etmiş ya da gelecekteki gelişmelerin kurgulandığı eşsiz laboratu-
varlar ve atölyelerdir. Türkiye’de müzelerin eğitimdeki yeri özellikle 2000’lerden beri daha etkin biçimde ele alınıyor. 
Çünkü müzeler, öğretimin gerçekleşmesinde eğitim ortamı olması bakımından son derece önemli.  Özellikle öğren-
mede, yaratıcı düşüncenin gelişmesinde, görsel ve düşünsel algının içselleştirilmesine büyük katkı sağlıyor.

Öğrenme Ortamı Olarak Müze
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2008 yılında yayımladığı “Müze ile Eğitim” yazısıyla İlköğre-
tim 1-8.sınıflar Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi ile Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programları çerçe-
vesinde öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturulmasının önemine dikkat çekmişti. Okul dışı öğrenme ortamlarından 
müzelerin öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılmasıyla öğrenci ve öğret-
menler bilimsel ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirdi.

Tarih şuuru oluşturmada ve tarih eğitiminde müzelerin önemi güncel tarih eğitimi çalışmalarında da vurgulanmak-
tadır. Bu doğrultuda İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz, müzede eğitimi desteklemek amacıyla 2018-2019 Eğitim 
Öğretim Yılında Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı ile eğitim iş birliği protokolü imzaladı. İmza törenine İl 
Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı,  Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, 
Strateji Geliştirme Şube Müdürümüz Timur Tuğral ile Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Müzecilik Grup Başkanı 
Öğretmen Albay Mahir Ergüven Erkul katıldı.

İş Birliği Protokolü Çok Değerli 
Protokol sayesinde öğrenciler Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında bulunan, askerî kültür varlıkları kapsamın-
daki eserlerden 5.000 adedini müze sergi salonlarında görme imkânına kavuşacaklar. İl Millî Eğitim Müdürümüz Le-
vent Yazıcı, iş birliği protokolünün çok değerli olduğunu vurguladı. Bu konudaki duyarlılıklarından ve yardımlarından 
dolayı müze komutanı ve ekibine teşekkür etti.  Yazıcı sözlerini şöyle tamamladı: “Bu duygu ve düşüncelerle tekrar 
protokolün hayırlı olmasını öğrencilerimiz için güzel sonuçlar doğurmasını diliyorum ve saygılar sunuyorum.”
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Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, geleceğin teminatı çocuklarımıza ve 
gençlerimize tarih bilinci kazandırmanın önemine ve bu bağlamda müzelerin imkânlarına değindi. Savran, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Bugün imzaladığımız bu protokolle İstanbul’un tüm okulları müzemizi ziyaret edebilecek. Böylesi 
bir faaliyete katkı sunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Katkılarından dolayı başta İl Millî Eğitim Müdürü Levent 
Bey olmak üzere bu işe katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

Görsel Tarih ve Mehteran Performansı
Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesinde Türk tarihini yaşayan nesillere görsel bir şekilde aktarabilmek ve genç di-
mağlarda kalıcı etki bırakabilmek amacıyla iletişim ve bilgisayar teknolojisinden yararlanılmaktadır. Mehteri tanıtan 
Mehter Multivizyonu, Çanakkale savaşlarını anlatan Çanakkale Dioraması ve dokunmatik bilgisayar sistemleri bu 
uygulamalardan bazılarıdır.

Öğrenciler müze gezisinin ardından dünyanın en eski bandosu olan Mehteran Birlik Komutanlığının canlı performan-
sını müzenin açık olduğu her gün 15.00-16.00 saatleri arasında izleyebilmektedirler.
Müze yolu ile eğitim kapsamında yapılacak müze ziyaretleri boyunca öğrenciler Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komu-
tanlığında bulunan, askeri kültür varlıkları kapsamındaki binlerce eseri görme imkânı bulacaklar. Öğrencilere Türk 
tarihini hatırlatma ve gurur duyma imkânı sağlayan iş birliği protokolü kapsamında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında 
Harbiye Askerî Müzesini 110.922 öğrencimiz ziyaret etti.

Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesinde askerî bando konseri verilmesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlerimizle aylık top-
lantılar yapılması öngörülüyor. Ayrıca aylık olarak düzenlenen şehitleri anma programları çerçevesinde şehit aileleri 
de müzede ağırlanıyor.
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EĞİTİM VE DE KÜLTÜR 

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz İlE İl kültür VE turİzM Müdürlüğü araSında İMzalanan 
İş bİrlİğİ Protokolü İlE öğrEncİlEr MüzE, kütüPhanE VE Sanat MEkânlarından Etkİn 
şEkİldE yararlanıP, tarİhİ MEkânlarda dErS yaPabİlEcEk.

Bir şehirde ikamet edenlerin şehirlerine sahip çıkmaları ve o şehrin kültürel mirasının kendi iç dinamikleriyle sürdürü-
lebilirliğinin sağlanması ancak şehirde yaşayanların kültürel mirasa ve bu alanla ilgili etkinliklere dair bilinç düzeyinin 
arttırılmasıyla mümkündür.  İstanbul’un tarihi zenginliği açısından müzeler, nadir eserler kütüphaneleri ile eğitim 
ortamları arasında köprüler kurulması gerekiyor. Müdürlüğümüz bunun için Kurumsal İş Birlikleriyle 2023 Eğitim 
Vizyonu İstanbul Projesini hayata geçirdi

Bu kapsamda İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği 
protokolü ile öğrenciler müze, kütüphane ve sanat mekânlarından etkin şekilde yararlanıp, tarihi mekânlarda ders 
yapabilecek. Topkapı Sarayı Müzesi’nde gerçekleşen protokolü İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ile İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz   imza altına aldı.

Eğitim Ortamlarını Zenginleştirmek
İmza töreninde konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz Yazıcı, öğretmen ve öğrenciler için yeni dönemde 2023 Vizyonu 
doğrultusunda çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Yazıcı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeni dönem çalışmaları içeri-
sinde çağın ve geleceğin beceriyle donanmış ve bu becerilerini insanlığın faydasına kullanabilen, bilime meraklı, kül-
tür ve sanata duyarlı, ahlaklı bireyler yetiştirme hedeflerinin bulunduğunu dile getirdi. Kültür ve sanat ortamlarının 
öğrencilerin çok yönlü yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

“Çocuklarımız eğitimi sadece okulda dört duvar arasında algılamasınlar. Sanatın, kültürün olduğu ortamların, kütüp-
hanelerin, zenginliği içerisinde oluşan ortamların arasında yer alarak buralardan da yararlanmalarını istiyoruz. Ön-
celikle öğrenci ve öğretmenlerimizin bir eğitim modeli olarak müzelerden yararlanmasını istiyoruz. Tarihle, kültürle 
ilişkili birçok konunun okul ortamı yerine müzelerde, kültür ve sanat ortamlarında işlenmesini istiyoruz. Ders prog-
ramları içerisinde bunlara yer verilmesini çok önemsiyoruz. Bu ortamlarla birlikte İstanbul’u tanıma noktasında plan-
lanmış geziler yapılacak. Beraberinde de bunlarla ilgili bilgi-beceri yarışmaları düzenlenecek. Önce ilçelerde sonra 
bütün İstanbul’u kapsayacak bir tasarımla bunları hayata geçirmek istiyoruz.”
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Okul kütüphaneleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı kütüphaneler arasında entegrasyon sağlamak istedik-
lerini aktaran Yazıcı, ayrıca öğrencilerin dil becerilerini geliştirip,  diyaloglarına hız kazandırmak istediklerini belirtti. 
Öğrencilerin tarihi mekânlardan da istifade edebileceklerini dile getiren Yazıcı, “Örneğin tarih dersiyle ilgili öğren-
cilerimiz, somut olarak olaylar örgüsünü Topkapı Sarayı’nda da öğrenebilecek. Sadece burada değil kendilerine en 
yakın diğer ortamlardan da istifade edecekler. Müze gezmeyen öğrenci kalmasın istiyoruz. Zira günümüzde müzeler 
sadece koleksiyonları saklayan ve sergileyen yerler değil aynı zamanda toplumla yakın ilişki kuran, eğitim faaliyetleri, 
müzik etkinlikleri düzenleyen pro-aktif kurumlardır. Kentin çeperinde yaşayan öğrencilerimizin müzelere hatta hiç 
görmedikleri tarihi yarımadaya, boğaza ziyaretlerinin sağlanması için kalıcı ve sürdürülebilir uygulamalar düşünece-
ğiz. Ayrıca öğrencilerimizin konser, sinema ve tiyatro salonları başta olmak üzere kültür sanat alanındaki etkinliklere 
katılımını artırmaya yönelik farklı modeller de uygulama amacındayız.” diye konuştu.

Kültür ve Sanata Erişim
Yazıcı, “Günümüzde kültür ve sanat faaliyetlerine erişim ve katılım imkânlarının geliştirilmesi kültür politikalarının 
temel öncelikleri arasında kabul ediliyor. İstanbul’da zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerimizin kültür-sanat izleyicisi 
olması ve kültür-sanata katılım alışkanlıklarının geliştirilmesi için bu doğrultuda bir eylem planı hazırlanması oldukça 
yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı. 

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise önemli olanın insanın kendi kimliği, kişiliği, kendi tarihi, kendi coğrafyası 
ve kültür ikliminde en güzel şekilde yetişerek dünyaya örnek, bütün insanlığı kucaklayacak bir duyguyla bezenmesi 
olduğunu söyledi. Kültür ve eğitimin ayrılmaz bir bütünün iki parçası olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

“İki müdürlük olarak bakanlarımızın imzalamış olduğu protokol çerçevesinde çok kapsamlı bir protokol metni ha-
zırladık. Öğrenci ve öğretmenlerimize büyük müjdelerimiz var. Protokolü Topkapı’da imzalamayı önemsedik. Burası 
tarihin, dünyanın, sanatın, eğitimin kalbi…  Burası, bir idare merkezidir ama aynı zamanda Osmanlı’nın en iyi eğitim, 
sanat ve edebiyat kurumunun olduğu yerdir. Topkapı, tarihte hem eğitimde, hem kültürde, hem sanatta, hem idare-
de dünya tarihine örneklik oluşturacak bir mecra. Bundan sonra müzelerde, kütüphanelerde, okullarda çok farklı bir 
gelişim olacaktır.”
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İStanbul ölçEğİndE ölçME VE dEğErlEndİrME SürEçlErİnİn İyİlEştİrİlMESİnİn yanı 
Sıra PıSa VE tıMSS gİbİ uluSlararaSı İzlEME VE dEğErlEndİrME çalışMalarının koor-
dİnaSyonunda da aktİf kullanılMak üzErE İStanbul ölçME dEğErlEndİrME MErkEzİ 
(ödM) kuruldu.

Millî Eğitim Bakanlığımız, ülke çapındaki ulusal izleme ve değerlendirme araştırmalarının yanı sıra PISA ve TIMSS gibi 
uluslararası izleme ve değerlendirme çalışmalarının koordinasyonunda da aktif kullanılmak üzere tüm illerde Ölçme 
ve Değerlendirme Merkezleri kurulması kararı aldı.

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması ve Ölçme Değerlendirme Merkezleri 2023 Eğitim Vizyon belgesinde yer aldı. Bu 
bağlamda 81 ilde kurulan ölçme ve değerlendirme merkezleri, il ve ilçe bazlı ölçme ve değerlendirme süreçlerinin 
iyileştirilmesi, ortak yaklaşımın uygulanması, izleme ve değerlendirme çalışmalarının ülke çapında etkin yürütülmesi 
ile ölçme ve değerlendirmeye yönelik yeni yaklaşımların uygulanmasında büyük avantaj sağlıyor.

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı Cumhurbaşkanımızın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Yıllık progra-
mın eğitim bölümünde ölçme değerlendirme çalışmaları ile birlikte başarı izleme araştırmalarına da yer verildi. 

Bu merkezler, ulusal izleme ve değerlendirme araştırmalarının yanında PISA ve TIMSS gibi uluslararası izleme ve de-
ğerlendirme çalışmalarının koordinasyonunda da aktif bir şekilde kullanılacak.

İstanbul’un iki yakasında iki birimi ile hizmet verecek olan İstanbul ÖDM çalışmalarına başladı.

İSTANBUL ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ
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ÖĞRENCİLER SİNEMA İLE BULUŞUYOR

Mİllî EğİtİM bakanlığı, kültür VE turİzM bakanlığı VE türkİyE bElEdİyElEr bİrlİğİnİn bİr-
lİktE yürüttüğü “SİnEMaya gİtMEyEn çocuk kalMaSın” ProjESİnİn İkİncİ yılı Sona Erdİ.

Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliği ile Temel Eğitim Genel Müdür-
lüğüne bağlı ortaokullarda eğitim görenbir milyon öğrencinin ücretsiz bir şekilde sinemayla tanıştırılması amacıyla 
hazırlanan proje devam ediyor. Sinemayla öğrencilerimizin kültürel yönden gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen ve 
bu yıl ikinci kez “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” sloganı ile uygulanan projenin açılışı, Beyoğlu Emek Sinema-
sında yapıldı.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Safran, 
Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Cem Gençoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hayrettin Güngör, 
sanatçılar ve öğrenciler katıldı.

Kültür ve Sanatla Tanışma
Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile bir milyon öğrencimiz bulundukları illerdeki sinema sa-
lonlarında ücretsiz film seyretme imkânı bulacak. Öğrencilerin sinema salonlarına ulaşımları ise Türkiye Belediyeler 
Birliği desteği ile belediyeler tarafından sağlanacak. Bu proje ile öğrencilerimizin erken yaşlardan itibaren kültür ve 
sanat hayatıyla tanışmaları, hayal perdesinin ayrıntılarını keşfetmeleri hedefleniyor.
Bu yıl ikincisi uygulanan proje ile İstanbul’un ilçelerinde öğrenim gören öğrenciler beyaz perdenin “büyülü” dünyası 
ile tanışıp, keyifli zaman geçirecekler. Projenin bu eğitim ve öğretim yılındaki açılışında İstanbul Beyoğlu Emek Sine-
masında dört yüz öğrenci Bizim Köyün Şarkısı filmini izledi. Proje kapsamında öğrenciler Ayla, Bizim Köyün Şarkısı, 
Doru, Son Mektup ve Ertuğrul 1890 filmlerinden istediklerini seçerek izleyebildi.
 
1 Ekim 2018’de başlayan proje 21 Aralık 2018’de sona erdi. Proje dâhilinde yaklaşık 40 bin öğrencimiz sinema ile 
buluşma fırsatı bulmuş oldu.
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GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN TASARIM-BECERİ ATÖLYELERİ

İStanbul’da taSarıM-bEcErİ atölyElErİnİn Pİlot uygulaMaSının yaPılacağı 14 okul bElİrlEndİ.

Millî Eğitim Bakanlığımızın güçlü yarınları hedefleyen 2023 Vizyon Belgesi, çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçları 
doğrultusunda gelişimleri için tüm okullarda Tasarım- Beceri Atölyeleri kurulmasını öngörüyor. Tüm temel eğitim 
kurumlarımızda öğrencilerimizin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım -Beceri Atölyelerinin 
ulusal standartları da oluşturulacak. Sonraki aşamalarda ise Bilim ve Sanat Merkezleri yeniden yapılandırılarak tüm 
okullardaki Tasarım- Beceri Atölyeleri ile ilişkilendirilecek. Okul bahçeleri de atölyelerle bağlantılı olarak yeniden ta-
sarlanıp yaşam alanlarına dönüştürülecek.

Bilim, Sanat,  Spor ve Kültür Odaklı
Bu çerçevede pilot örnekleri 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında devreye girecek olan Tasarım-Beceri Atölyelerinin 
İstanbul’da pilot uygulamasının yapılacağı okullar belirlendi. İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Murat Gözüdok, belir-
lenen okulların müdürleriyle İl Müdürlüğümüzün Tuna Salonu’nda bir toplantı yaptı. Temel eğitim kurumlarımızda 
oluşturulacak Tasarım- Beceri Atölyelerinin 2023 Vizyonu açısından önemine dikkat çeken Gözüdok, “Çocuklarımızın 
sahip oldukları yeteneklerle ilişkilendirilmiş becerilerin onlara pratik bir şekilde kazandırılabilmesi için Tasarım-Beceri 
Atölyeleri kurulacak. Atölyelerimiz bilim, sanat,  spor ve kültür odaklı yapılandırılacak.” dedi.

Gözüdok, atölyelerin ortak bir amaç doğrultusunda öğrencilerimizin özellikle elini kullanmasını önemseyen, meslek-
lerle ilişkilendirilmiş işlikler olacağını belirterek şunları söyledi: “Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin 
ön plana çıkacağı bu atölyeler öğrencilerimizin kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacak.  Aynı 
zamanda atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu 
okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar şeklinde düzenlenecek.”

Pilot Uygulamanın Yapılacağı Okullar
Öğrencilerin düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği yerler şeklinde inşa edilecek olan Tasa-
rım-Beceri Atölyelerinin İstanbul’daki pilot uygulaması şu okullarımızda yapılacak:
Suatlar İlkokulu (Arnavutköy), İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu, Kemal Berktan Ortaokulu (Ataşehir), Şehit Ali Karslı Or-
taokulu (Bağcılar), Ragıp Kutmangil Ortaokulu (Eyupsultan), Halkalı Cumhuriyet Ortaokulu (Küçükçekmece), Ahmet 
Kutsi Tecer ilkokulu, Mustafa Karuşağı İlkokulu, Nurullah Genç İlkokulu (Pendik), 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu (San-
caktepe), Hatemoğlu Ortaokulu (Sarıyer), Şehit Murat Demirci Ortaokulu (Şişli), Ord. Prof. Cahit Arf İlkokulu (Tuzla), 
Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu (Üsküdar)
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TERCİHİM TÜRKÇE

İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzdE, tErcİhİM türkçE kardEş okul ProjESİ kaPSaMında 
kardEş okul MüdürlErİ bİr araya gEldİ.

Türkiye’nin son on yılda ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan elde ettiği başarılar, gerek kendi coğrafyasında gerekse 
dünyada önemli bir yer edinmesini sağladı. Bu durum yurt dışında Türkçeyi öğrenmeye yönelik ciddi bir talep artışını 
beraberinde getirdi.  Bu çerçevede Yunus Emre Enstitüsü, bu talepleri karşılamak amacıyla bir taraftan ihtiyaç duyu-
lan ülkelerde Türk Kültür Merkezlerini devreye sokarken öte yandan devlet okullarında Türkçenin seçmeli yabancı dil 
olarak okutulması çalışmalarına katkı sunuyor.

Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak resmî öğretim programlarına girişi konusunda yapılan çalışmalar, müfredat 
programlarının oluşturulması, temel eğitimin ilk ve ikinci basamağına yönelik yabancı dil olarak Türkçe ders kitapları-
nın hazırlanması şeklinde iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bu konuda ilk kez program ve ders malzemesi ihtiyacı 
Bosna Hersek’te ortaya çıktı.

Kardeş Okul Sayısı 203’e ulaştı
Bosna-Hersek Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan 
üçlü protokol doğrultusunda Bosna’da 8.500 öğrenci Türkçe öğretimi görüyor. Tercihim Türkçe Projesi kapsamında 
203 okul İstanbul’daki okullarla kardeş yapıldı. Kardeş okullar arasında karşılıklı ziyaretler yapılıyor ve bu ziyaret akışı 
şimdiye kadar 2500’ü geçti.

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde, Tercihim Türkçe Kardeş Okul Projesi kapsamında kardeş okul müdürleri bir araya 
geldi. İstanbul Salonundaki toplantıya Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in yanı sıra eski milletvekili 
Hüseyin Kansu,  İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız  Menderes Kaya ile Mehmet Nezir Eryarsoy  ve  ilgili okul mü-
dürleri katıldı.

Türkçeye İlgi Artıyor
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş, toplantıdaki konuşmasında, projenin çok önemli olduğunu ve her açıdan des-
teklediklerini belirtti. Bilindiği üzere Tercihim Türkçe Projesi kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik çeşitli 
faaliyetler gerçekleştirilmesinin yanı sıra binlerce öğrenciyi bir araya getiren büyük şenlikler ve festivaller düzenle-
niyor. Öğrencilere materyal ve kırtasiye desteğinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü, özellikle öğretmenlerin mesleki 
gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli eğitimler veriyor ve kültürel seminer programları düzenliyor. 
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Dünyanın her yerinden Türkçeye olan yoğun ilgi ve her geçen gün gelen talepler doğrultusunda Türkçe öğretimine 
önem verdiklerini ifade eden Ateş,  proje ekibine, okul müdürlerine ve Bosna Hersek’teki okul müdürlerine canı gö-
nülden teşekkür etti.

Türkiye ve Bosna-Hersek’in birbirine gönül bağı ile bağlı iki devlet olduğunun altını çizen İl Millî Eğitim Müdür Yardım-
cımız Menderes Kaya, “Aynı dili konuşanlar birbirini anlayabilirler ve benzer duyguları paylaşmaya başlarlar. Bugün 
Türkçe öğrenen öğrencilerin geçmişte kurulan gönül köprülerinin yeni temsilcileri olduğunu düşünüyorum.” şeklinde 
konuştu. 

Aynı zamanda proje koordinatörü olan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Mehmet Nezir Eryarsoy ise, Türkiye’nin 
Bosna-Hersek’e bakış açısının çok net olduğunun altını çizdi. Kültürel münasebetlerin önemine değinen Eryarsoy, 
“Millî Eğitim Müdürlüğü olarak ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı´nın rehberliğinde, elimizdeki bütün 
imkânları kültürel iş birliği için seferber ediyoruz. Bizim gönlümüzde Aliya’nın emaneti Bosna’nın çok özel bir yeri var. 
Bizler, bu sevginin gereğini yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Toplantıda Bir önceki yılın faaliyetleri değerlendirilirken gelecek yıl yapılacak faaliyetler planlandı. Daha sonra soru 
cevap kısmına geçilerek okul müdürlerine söz hakkı verildi, talepler alında, bunlara en kısa sürede olumlu olarak 
dönüş yapılacağı bildirildi.
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TÜYAP KİTAP FUARI ETKİNLİKLERİ

İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz, tüyaP 37. uluSlararaSı İStanbul kİtaP fuarı’nda EğİtİM 
Vİzyonu, kültürEl MİraS VE bİlİM olİMPİyatları odaklı EtkİnlİklEr gErçEklEştİrdİ.

Türkiye tarihinin seyrini değiştiren önemli olayların yaşandığı bir dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin ne kadar 
önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.  Eğitim ortamlarının öğrencilerin aklına, kalbine ve sosyal 
çevresine hitap edecek bütünlükte olması noktasında hassasiyet göstermek gerekmektedir. Çünkü nesillerin, de-
ğersizlik, ümitsizlik ve hayal yoksunluğu bariyerlerini aşmaları ancak onların anlam arayışlarına cevap verebilmekle 
mümkün olacaktır.

Öğrenen Öğreten Projeler
Geride bıraktığımız zaman diliminde İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz; süregelen projeleriyle ve Millî Eğitim Ba-
kanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle, hedeflediği sonuçlara ulaşmak için mesu-
liyet duygusuyla dahası iyi fikirlerin doğuşuna kaynaklık eden heyecanıyla hareket etmektedir.  Bu çerçevede İstanbul 
Millî Eğitim Müdürlüğü, 10 Kasım- 18 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen TÜYAP 37. Uluslararası İstanbul Kitap 
Fuarı’nda eğitim vizyonu, kültürel miras ve bilim olimpiyatları odaklı panel ve söyleşiler gerçekleştirildi.

2023 Vizyon Perspektifi
Etkinliklerimiz, Müdürlüğümüzün AR-GE Birimi koordinatörlüğünde 2023 Vizyonu perspektifiyle eğitimi, eğitim or-
tamlarını ve süreçlerini iradeli bir biçimde yeniden düşünmemize katkı yapacak projelerimizin daha yakından tanıtıl-
masını hedefliyor. Bu kapsamda İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil, 12 Kasım Pazartesi günü Kalamış 
Salonunda saat 13.30-14.30 arasında Vizyon Projelerimiz odaklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yeni Başlangıçlar
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün de katıldığı, bu yıl “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla ziyaretçilerini ağırla-
yan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın etkinlikleri kapsamında Müdürlüğümüz tarafından “ 2023 Vizyon Belgesi 
Perspektifi” başlıklı etkinlik düzenlendi.

TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nin Kalamış Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte İl Müdür Yardımcımız Levent Özil, 
Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesinden yola çıkarak İstanbul’da uygulanacak projeleri anlattı.
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Projelerimiz Kapsayıcı ve Kuşatıcı
Özil, önce ana hatlarıyla vizyon belgesi üzerinde durarak, “2023 Vizyon Belgesi,  nitelikli ve kapsayıcı eğitim hedefi 
doğrultusunda her öğrencimizin kendini tanıyarak, insani, millî, manevi değerleri ile donanımını geliştirmeyi ve çevre 
duyarlılığını içselleştirmeleri üzerinde duruyor.

Bu çerçevede insana ait evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki, millî tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir 
olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlak güzelliği hedefiyle bir dizi proje hayata geçirilecek.”  diye konuştu.
2023 Vizyon Belgesinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin öne çıktığını aktaran Özil, şöyle devam etti: “Öğrenme 
analitiği araçlarıyla öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri veriye dayalı bir şekilde izlenecek.  Onların 
tüm sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri e-portfolyo içerisinde derlenecek.

21.yüzyıl becerilerine ilişkin farkındalık sağlayacak şekilde sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri yeniden yapılandırı-
lacak. Böylelikle millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi çocukların yaşantılarında inşa etmelerini sağla-
mayı hedefliyoruz.”

Paylaşım Temelli Bir Anlayış
Levent Özil, yeni vizyon belgesi dört temel sütununun öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul olduğuna değinerek, “Bu 
dört sütundan hareketle müfredatı; bilgiden beceriye, beceriden görgüye taşıyacak akademik projelerimizi hazırla-
dık. Bunun için akademik dünyayı da işin içine katarak öğrenci, öğretmen ve ebeveynlerimizin öğrenmeyi severek,  
akademik bilgiyi toplumsal değere dönüştürebilmeleri için hep beraber gayret sarf edeceğiz. Elbette tüm bunların 
uygulanmasında yarışma ve rekabet odaklı değil paylaşım temelli bir anlayış benimsenecek.” ifadelerini kullandı.
Vizyon Belgesinin bir ayağının da değerler eğitimi olduğu değerlendirmesinde bulunan Özil, şunları kaydetti: “Eğitim 
sistemleri, içinden çıktığı medeniyetler kadar evrensel insanlık değerleriyle de harmanlanırlar.

Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelesinde en büyük güç kaynağımız, nitelik-

li, özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlerimizle teçhiz 
edilmiş nesillerimizdir.”

Mesleki Gelişim Desteklenecek
Özil, Bakanlığımızın bu dönemde mesleki ve teknik eğiti-
mi çok önemsediğini de dile getirerek, “Türk eğitim sis-
teminde mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilerek sınav 
talebinin dönüştürülmesi büyük önem arz ediyor. Vizyon 
Belgemiz mesleki eğitimde, sektör taleplerinin gerektir-
diği yetkinlikler doğrultusunda ulusal meslek standartları 
dikkate alınarak mesleki alan ve dallarda beceri uygula-
malarının payı, öğretim süreleri ve öğretim materyalleri-
nin düzenleme çalışmalarına hız kazandırılmasını hedef-
liyor.

Bu çerçevede mesleki ve teknik eğitim okullarının döner 
sermaye gelirlerinin artırılması ve mevcut kaynakların ve-
rimli kullanılması üzerinde de duruluyor. Uyguladığımız 
ve hayata geçireceğimiz yeni projelerle öğrencilerimizim 
mesleki gelişimlerini destekleyeceğiz.” dedi.
Yaklaşık 1 saat süren konuşma sonunda Özil, dinleyicile-
rin sorularını cevapladı.
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Fuat Sezgin’in İzinde
Fuar boyunca, akademik, mesleki ve teknik eğitim, de-
ğerler eğitimi ile sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki 
projelerimiz tanıtılacak. Daha özelde ise 2019’un Fuat 
Sezgin Yılı olması hasebiyle,  Medipol Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi Uğur Polat Fuat Sezgin’in mirasından hare-
ketle bilim tarihinin zorlu serencamına ışık tuttu. Söyleşi  
13 Kasım’da Kalamış Salonunda saat 13.30-14.30  arasın-
da yapıldı.

Uğur Polat,  Sezgin’le, kendisinin uygun gördüğü şekil ve 
şartta müzede ya da kütüphanede yapılan işlerde yar-
dımcı olmak maksadıyla İtalya’dan Türkiye’ye döndüğü 
günlerde yüz yüze tanıştığını belirterek, “İtalya’dan Türki-
ye’ye döndüğümde hassaten ricada bulunmuştum. Kimi-
lerine göre yapmış olduğum şey çok akılsızcaydı! Neden 
böyle bir şey yapıyordum ki? Onlara göre çok başarılı bir 
meslek hayatım ve çevrem vardı. İtalya’dan Türkiye’ye 
yeni gelmiş bir sanatçı ve yazarın, çoğunluğun, hakkında 
fikir birliği yaptığı  “geçinilmesi çok zor” bir bilim tarihçi-
sinin” yanında, hem de hiçbir menfaat gözetmeden, za-
man harcamanın ne faydası vardı?”  diye konuştu.

Rahmetli Fuat Sezgin’in kendisine  “Esasında Türkler be-
nim kitaplarımı pek okumazlar! Beni çok mesut ettiniz 

Uğur evladım. Siz Roma’dan yeni geldiniz ve bu konularda araştırma yapıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz benim fikir-
lerim hakkında? Benim fikirlerime katılıyor musunuz?” dediğini aktaran Polat, şöyle devam etti:

“Türkiye’de (özellikle Türkiye’de) yazmış olduğu eserlerle kendine göre aşağı yukarı bir okur kitlesi olan birçok ente-
lektüel; kendi yazdıklarına kıymet veren okuyucusunun en ufak yanlışına ve yazmış olduğu meseleleri kendi istediği 
gibi anlamamasına hiç müsamaha göstermeyerek okuyucusunu azarlamıştır. Deyim yerindeyse Rahmetli hocam, 
kendisini dinleyenlerden yalnızca hakikatle karşılaşmayı göze alacak cesareti göstermelerini bekliyordu. Ve bu göze 
alış neticesinde, muhatabından, bir bardağa uzanırken ki dikkatini ya da muhatabından, sandalyeye otururken onun 
bir sandalye olduğundan emin olmasını sağlayan gayretine benzer bir gayreti görmek istiyordu.”  

Uğur Polat, Sezgin’in  İslâm bilimler tarihi alanında yapmış olduğu çalışmaların ve bu ne derece zor olduğunu mi-
toloji, realite ve dahi kavramlarını merkeze alarak sunduktan sonra, “Muhterem Hocam merhum Prof. Dr. Sezgin’in 
ne birilerinin ‘Mitolojik’ kahramanı olmaya ihtiyacı vardı ne de ‘realite’ den konu açan kişilerin gerçekliğine ihtiyacı 
vardı. O, bir milletin, gelecekte rüya gibi bir geçmişi yeniden yaşayacağına inanmış ve bu uğurda hayatını feda etmiş 
bir âlimdi. Mitolojik bir kahraman olmayacak kadar realist ve bir realist olamayacak kadar rüyaya inanan bir dâhiydi.” 
ifadelerini kullandı.

Sezgin’in bilimler tarihi ile ilgili çalışmalarının değerinin fark edilmediği  değerlendirmesinde bulunan  Polat, şunları 
kaydetti:  “Fuat Sezgin ile alakalı şimdiye kadar, onun şahsını anlatan, çalışmalarını kapsamlı şekilde ele alan, bilimler 
tarihine bakış açısını yansıtan iyi bir eser yazılamamıştır. İnsanlar için ‘Fuat Sezgin’ ismi ne ifade ediyor? İnsanlar Fuat 
Sezgin isminin ve ona ait çalışmaların ne gaye ile ve nasıl oluşturulduğu hakkında uzun yıllardır büyük bir boşluğa düş-
müş gibiler. Ben en çok da bu  mesele ilgili şaşırmış bulunmaktayım. En çok üzüldüğüm hadise ise, hayatının hemen 
hemen her saniyesinde planlı programlı olan, saçından tırnağına; nezaket, sabır, azim, gayret, tefekküre gark olmuş 
bir büyük bilim tarihçisi hakkında neden derli toplu, sistematik, çözümleyici ve ufuk açıcı çalışmalar yapılmadı? Bu-
nun yerine, plansız, programsız en kötüsü de rahmetli hocam Fuat Sezgin’in bilimler tarihi ile ilgili temel prensipleri 
ile uyuşmayan çalışmalar ortaya çıktı?    
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Genel olarak bilimler tarihi ile ilgili,  özel olarak da İslam Bilimler Tarihi ile ilgili Türkiye’de yazılan temel metinler in-
celendiğinde daha kolay anlaşılacaktır ki, Fuat Sezgin’in eserleri (maalesef) gereken ilgi ve alakayı görmek bir yana, 
kendisine ve eserlerine adeta bir kota konulmuş durumdadır.”

Polat,  Türkiye’de Fuat Sezgin’le  ilgili bilgilerin son derece yüzeysel olduğunu dile getirerek, “ Zira sağlığında ya da 
vefatından sonra Türkiye’de, söz ne zaman rahmetli hocam Fuat Sezgin’e gelse, mutlaka ya bir ‘mitolojik’ kahraman 
yaratma çabası peyda olmuş ya da nesnellikten dem vuran bir ‘realite’ düşkünlüğü fikri ansızın uç vermiştir. Merhu-
mu az çok tanıyan herkes şu gerçeği teslim edecektir ki, hoca hiçbir zaman kendisine ilgi gösterilmesinden hoşlan-
mazdı. Tek gayesi ve tek derdi, Müslümanların bilinçlenmesi ve bir an önce tarihlerine sahip çıkıp geleceği yeniden 
inşa etmeleriydi.” dedi

Yaklaşık 1 saat süren konuşma sonunda Polat, dinleyicilerin sorularını cevapladı.

Bilim Olimpiyatları Nasıl Yaygınlaştırılır?
Müdürlüğümüz, öğrencilerin matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimleri tercih etmelerine katkı yapan bilim 
olimpiyatlarının nasıl yaygınlaştırılabileceği çerçevesinde Murat Yoğurtçu moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. 
Fuar kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen “Bilim Olimpiyatları Nasıl Yaygınlaştırılır?” 
başlıklı panelde,  Moskova’da düzenlenen “Metropol Şehirler Olimpiyatı”nda büyük bir başarıya imza atan İstanbul 
Bilim Olimpiyatları Takımı temsilcileri konuştu. Kalamış Salonunda saat 13.30-14.30 arasındaki programa Prof. Dr. 
Mehmet Hamitoğlu, Prof. Dr. Recep Dimitrov, Nurullah Giray Kuru ve Alkın Kaz katıldı.

Fuar kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen “Bilim Olimpiyatları Nasıl Yaygınlaştırılır?” 
başlıklı panelde,  Moskova’da düzenlenen Metropol Şehirler Olimpiyatı’nda büyük bir başarıya imza atan İstanbul 
Bilim Olimpiyatları Takımı temsilcileri konuştu.  

Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği panelin yöneticiliğini İstanbul Bilim Olimpiyatları Takımının liderliğini üstlenen Mu-
rat Yoğurtçu yaptı. Murat Yoğurtçu, öğrencileri temel bilimlere yöneltmek bakımından bilim olimpiyatlarının çok 
önemli olduğunu söyledi.
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Çok Çaba Sarf Ediyoruz
Murat Yoğurtçu, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Temel Fi-
kirlerden Temel Bilimlere Projesi kapsamında ve İstan-
bul Öğretmen Akademileri Bilim Olimpiyatları Enstitüsü 
çatısı altında yürütülen faaliyetlere işaret ederek, “Bilim 
Olimpiyatları Takımımızın çalışmaları her geçen gün daha 
nitelikli hale geliyor. Öğrencileri matematik, fizik, kimya 
başta olmak üzere temel bilimler alanına yönelten en 
önemli unsurlardan biri takım çalışmasıdır. Takımımızın 
Moskova’daki başarısı bilim olimpiyatları faaliyetlerinin 
daha çok desteklenmesi ve diğer süreçlerin geliştirilmesi 
açısından oldukça önemli…” diye konuştu. Murat Yoğurt-
çu temel bilimler alanında yol alınması gerektiğine işaret 
ederek, “Bu meyanda bizi hedefe götürecek tek yöntem 
bilim olimpiyatları değil. Çalışmalarımıza yeni yol ve yön-
temler ilave ederek devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
,
Önce Medeniyet Sonra Matematik
Bilim Olimpiyatları Enstitüsü danışmanlarından Prof. Dr. 
Mehmet Hamitoğlu, medeniyetlerin bütünlüklü olarak 
değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları kay-
detti: “Köklerine bağlı tarihine sahip çıkan bir nesil yetiş-
tirmedikçe bilim ve matematikte ilerlememiz mümkün 
değildir. Önce medeniyet gelir sonra matematik. Shakes-
peare olmasa Newton olmazdı, Puşkin olmasa Kolmogo-
rov olmazdı.”

Bilim Olimpiyatlarının Kıymeti
Hem enstitüye hem de bilim olimpiyatlarına katkı sunan Prof. Dr. Recep Dimitrov ise eğitim sistemi bakımından 
bilim olimpiyatlarının önemine dikkat çekerek,  “Bilim Olimpiyatlarının amacı bilim adamı yetiştirmektir. En önemli 
fonksiyonlarından biri eğitim sistemindeki eksikleri ve yanlışları ortaya çıkarmak olan bilim olimpiyatlarının kıymeti 
anlaşılamadı.” dedi.

Şehrimizin olduğu gibi ülkemizin de Bilim Olimpiyatları Millî Takımında olan Nurullah Giray Kuru ve Alkın Kaz ise bilim 
olimpiyatlarının kendilerine neler kazandırdığını anlatarak, tecrübelerini paylaştılar. Nurullah Giray Kuru olimpiyat 
çalışmaları süresince problem çözme becerilerinin çok geliştiğini, akademik hayatımızın ötesinde hayatın her alanın-
da karşılaşılan problemler karşısında daha güçlü olunduğunu söyledi. Alkın Kaz ise, analitik düşünme becerisini çok 
geliştirmesi bakımından her öğrencinin başlangıç düzeyinde bile olsa bilim olimpiyatlarıyla ilgilenmesi gerektiğini 
söyledi.

Kitapseverlerin yanı sıra birçok öğretmen, öğrenci yazar ve akademisyenin de takip ettiği program soru cevap kısmıy-
la sona erdi.
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KİTAPLAR  VE OKURLAR FUARDA BULUŞTU

İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı,  SancaktEPE kİtaP fuarını zİyarEt Ettİ.  

Zengin kültür dünyamızı tanıtmayı ve gelecek nesillere taşımayı amaçlayan Sancaktepe Kitap Fuarı’nın yedincisi Kent 
Meydan Park’ta yedincisi düzenlendi.  Fuarda, birçok yazar ve şair, söyleşi, şiir dinletisi ve imza günleri ile okurlarıyla 
bir araya geldi. 21 Eylül Cuma günü ziyaretçilerine kapılarını açan fuar 30 Eylül tarihine kadar açık kaldı. Kitapseverler 
fuarı 10 gün boyunca 10.00 -20.00 saatleri arasında ziyaret etme fırsatı buldu.

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, çocuklarımız başta olmak üzere, bizleri kitapla buluşturan her etkinliğe katılıyor ve 
destek sunuyor. Bu çerçevede Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Sancaktepe Kitap Fuarını ziyaret etti. Öğ-
rencilerimizle ve yayınevi temsilcileriyle buluşan Yazıcı; “Çocuklarımıza ve gençlerimize çok önem veriyoruz, çünkü 
geleceğimizin onlar olduğu bilincindeyiz. Onların geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlanabilmesi için elimizden 
geleni yapıyoruz. Çünkü gelecek bilgiyle ve kitapla hazırlanır. Kitap fuarları da, yazılı kültürle, yazarlarla buluşmak için 
en etkin yollardan biridir” dedi.
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BİR KİTABI SEVMEKLE BAŞLAR HER ŞEY

İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı, ESEnyurt kİtaP fuarı’nın açılışına katıldı. 

Esenyurt Belediyesi’nin, Esenyurt İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimevi iş birliği ile gerçekleştirdiği “Kitap Aşkına 
Esenyurt Kitap Fuarı” kapılarını kitapseverlere açtı.  Kitap Fuarı’nın açılışı dolayısıyla Esenyurt City Center Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’nde tören düzenlendi. Açılış törenine İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, Esenyurt Kay-
makamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt İlçe Millî Eğitim Müdürü Paşali Beşli, 
çok sayıda öğrenci ve okur katıldı.

Kitap Fuarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı eğitimciler olarak 
Esenyurt’ta gerçekleştirilecek kitap fuarının heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“İlçemiz kitapla şenlenecek, öğrencilerimiz bir bakıma bir kitap bayramı yaşayacak. Bizler eğitim kurumlarında görev 
yapan öğretmenler olarak ilçemizde ve İstanbul’umuzda yapılacak olan tüm kitap fuarlarını önemsiyoruz, kitapla 
geçirilecek günlerin heyecanını yaşıyoruz. İlçemize sağlanan bu imkândan en üst düzeyde yararlanmaya çalışılmalı.

Eğitim nasıl toplum için vazgeçilmezse eğitimi anlamlı kılan, eğitime yön veren en önemli unsurlardan birisi de kitap 
okuma alışkanlığıdır. Sadece çocuklarımız ve öğrencilerimiz için değil aynı zamanda biz yetişkinler için en iyi bilgi-
lenme vasıtasıdır kitap okumak. Diyebiliriz ki kitap okumayı sevmek her şeyin başıdır… Bunun temelleri de eğitim ve 
öğretim kurumlarında atılır. Bununla birlikte kitabın, hayatın bütün evrelerinde toplumun her kesiminde büyük bir 
kılavuz olma işlevi de var. Bu noktada kitap fuarımızın ilçemize çok büyük bir katkı sunacağına inanıyorum. Fuarda 
emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum.”

30 Ekim’de kitapseverlere kapılarını açan Esenyurt Kitap Fuarı 18 Kasım’a kadar sürdü. Fuar kapsamında bir dizi söy-
leşi ve imza günü de düzenlendi.
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BEYOĞLU BİLİM ŞENLİĞİ

bEyoğlu bElEdİyESİ, bEyoğlu İlçE Mİllİ EğİtİM Müdürlüğü VE fatİh Sultan MEhMEt 
Vakıf ünİVErSİtESİ tarafından tübİtak’ın dEStEğİylE gErçEklEştİrİlEn bİlİM şEnlİğİ 
takSİM MEydanı’nda düzEnlEndİ.

2018’de dördüncüsü düzenlenen “Meraklı Zihinler Bilim Şenliği” etkinliğine katılan yüzlerce öğrenci çeşitli deneyler 
yaparak eğlenerek öğrendi.

İki gün süren Bilim Şenliğinde, aynaların sonsuz dünyasından DNA izolasyonuna, mikroskop incelemelerinden organ 
diseksiyonuna, robot tasarımından uzay küresine kadar birçok atölye çalışması ile deneyler çocuk ve gençlerle bu-
luştu.

İstanbul’da yapılan ilk büyük çaplı bilim şenliği olma özelliğini taşıyan “Meraklı Zihinler Bilim Şenliği”nin açılış açılı-
şına; Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Kaymakamı Sayın Mustafa Demirelli, Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Musa Duman, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Levent Özil, 
Beyoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Cemil Sarıcı, Özel Büro Şube Müdürümüz Ahmet Özdemir ve Din Öğretimi 
Şube Müdürü Sayın Mustafa Akhan’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. 

İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Furkan Küçükbayrak, yaptığı deneyi anlattıktan sonra bilimin 
insan yaşamı için önemini anlattı. Küçükbayrak, “Kimyanın ve fiziğin insanın her anında olduğunu fark ettikten sonra 
bunu yorumlamak insanın çok hoşuna gitmeye başlıyor. İlerleyen zamanlarda kimyada fizikte bir yerlere gelerek 
değerlendirmek istiyorum. Bugün burada çok güzel bir festival düzenleniyor. Öğrenciler geliyor ve pek çok deney 
yapabiliyor. Herkes buraya gelip bir bakmalı, eminim buradaki stantlar herkesin hoşuna gidecek” diye konuştu.

Öğrenciler Yaşayarak Öğrendi
Deneylerin öğrencilerin yaşayarak öğrenmesine katkı sunduğunu belirten öğretmen Deniz Duman, “Soyut kavramla-
rı somutlaştırarak daha kalıcı hale getiriyoruz” dedi.
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Fen Bilgisi Öğretmeni Elvin Gökalp, “Bizim amacımız TÜBİTAK 4007’de öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak. Ço-
cuklarımıza bu merak tohumunu ektiğimiz zaman onların bunu geliştireceğine inanıyoruz. Burada basit deneyleri 
yaptırarak ilgilerini bilime çekmeye çalışıyoruz” dedi.
Bilimin insan için büyük önem arz ettiğini kaydeden 11 yaşındaki Mert Çay, “Bilim sayesinde dünyamız gelişiyor. Hiç 
bilinmeyen hastalıklara çare bulunuyor. Çocukların hayal gücü gelişiyor. Bu yüzden bilim çok önemli” şeklinde konuştu.

Gelecek Bilimde
“Bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir çağdayız” diyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Önemli 
olan öğrencilerimizi bilime, teknolojiye, inovasyona yönlendirebilmek. Gelecek bilgisayarda, sanayide. Bu tür etkin-
likler hem bizi hem gençlerimizi heyecanlandırıyor. Çünkü gelecek bilimde” diye konuştu.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de, günümüz çağında bilgiyi üretme, üretilen bilgiye ulaşma ve bu bilgiyi kul-
lanmanın önemli olduğunu belirterek, “Bazen bir bakıyorsunuz dünyada insanlar bir yazılımla 3-4 tane genç bir araya 
geliyor, sadece bilgisayar alt yapısında o teknik bilgiyi uygulamaya dönüştürerek geliştirdikleri bir yazılımla dünyada 
milyarlarca dolarlık ciroya ulaşıyor. Belki o bilgiye biz sonra ulaştığımızda sadece üretilen teknolojinin, bilginin kul-
lanıcı olarak alıyoruz. O nedenden dolayı üretilen bilginin uygulamaya dönüştürülmesi, teoriden pratiğe aktarılması 
noktasında bizlerin daha küçük yaşlarda öğrencilerimizi bu yola kanalize etmenin çok önemli. Son dönemde imkânı 
olan okullarımızda kodlama eğitimi verilmesi, iş eğitimi gibi benzeri etkinliklerinin bu noktada önemli olduğunu ka-
naatindeyim.” ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ise Türkiye’nin bilim konusunda toplumun her 
kesimiyle atılım içerisinde olduğunu ifade ederek, “Okullarımızda sınıflarımızda ki bizim gözümüzde yaramaz gözü-
ken çocuklarımız çok geçmeden ilgilenilir ilgi ve imkan sağlanırsa bunların bilim insanına, bir sanat insanına, bir kültür 
insanına dönüşme şansı her zaman olacaktır.” diye konuştu.

Beyoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı da etkinliği öğrencilerin erken yaşlarda bilim, teknoloji ve fen bilimle-
riyle buluşmasına katkı sağlamak için gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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EĞİTİM VE KARİYER PLANLAMA

bahçElİEVlEr İlçE Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün hEr yıl düzEnlEdİğİ, ıV. EğİtİM VE ka-
rİyEr günlErİ, 2-4 aralık 2018 tarİhlErİ araSında bahçElİEVlEr kongrE MErkEzİ’ndE 
gErçEklEştİrİldİ.

Öğrencilerin iyi bir eğitime sahip olmalarına ve mesleki hayatlarında diledikleri kariyer planlarını yapabilmelerine 
imkân sağlamayı amaçlayan IV. Eğitim ve Kariyer Günleri, 2-4 Aralık 2018 tarihleri arasında Bahçelievler Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün her yıl düzenlediği etkinlik öncelikle lise 
öğrencilerine hitap ediyor. Ancak organizasyonda, velilere de çeşitli seminerler düzenlenerek kariyer planlamasının 
öğrencileri desteklemekten geçtiği gösteriliyor.

Kariyer planlaması yönünde olumlu sonuçlar doğuran etkinlik, temelde İstanbul’daki lise öğrencilerinin meslek seçi-
mi ve kariyer planlamasında çok farklı kurumlardan ve sektörlerden yönetici, uzman, araştırmacı ve yetkin isimlerden 
bilgi almalarını sağlamayı hedefliyor. Birçok önemli kurum ve kuruluşla öğrencileri bir araya getiren etkinliğe bu yıl 
Bilecik, Manisa, Tokat, Bursa, Tekirdağ, Siirt, Rize, Düzce, Kocaeli, Yalova ve Sakarya’dan da katılım sağlandı. 

Her şey sürekli değişim halinde. Başarılı olmanın bir yolu da tecrübeli isimlerle bir araya gelmekten geçiyor. Hedefini 
belirlemek yetmiyor, aynı zamanda doğrudan bilgi almak gerekiyor. IV. Eğitim ve Kariyer Günleri, bu çerçevede 120 
kurum ve kuruluşu bir araya getirdi.  Bir şölen havasında geçen büyük organizasyona, başarı, hızlı okuma, üniversi-
te eğitimi, özel eğitim, spor, üç boyutlu eğitim konulu etkinlikler damga vurdu. Kariyer günlerine iş dünyası, sektör 
temsilcileri, üniversiteler,  akademisyenler sanat ve spor camiasından tanınmış 32 konuşmacı katıldı.  Söyleşi, panel 
ve seminerlerle öğrencilerimiz istedikleri, hayal ettikleri meslek alanlarındaki duayenlerin tecrübe ve tavsiyelerini 
dinleme imkânına kavuştular.

Öğrencilerin meslek seçimleri ve kariyer planlamalarında yol gösterici olan etkinlik 09.00-17.00 saatleri arasında üç 
gün sürdü.  Ziyaretçiler fuar alanında yer alan stantları gezerek meslekler ve kariyer hakkında bire bir tartışma bilgi 
edinme fırsatı buldular. 

Kurumsal iş birliklerinin doğmasını teşvik eden etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “İstanbul En’lerini Seçiyor” yarış-
ması kapsamında 10 kategoride farklı ilçelerden 10 lisemiz ödüle layık görüldü. 
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AĞAÇLARIN ADLARI İSTANBUL PROJESİ

ağaçların adları İStanbul ProjESİ çErçEVESİndE 260 okuluMuz, okullarının bahçE-
SİndE bulunan ağaçların EnVantErİnİ çıkararak, tabEla hazırlayıP okul duVarına 
aStılar.

Çevre en basit anlamıyla canlı ve cansız varlıkların beraber bulundukları ortam şeklinde düşünülebilir. Bu beraberlik 
sayesinde bir etkileşim olmaması kaçınılmazdır.  Birey ve toplum olarak ulaşılması gereken nokta sürdürülebilir bir 
yaşam ve çevre olmalı. Zaten ekolojik okuryazarlık, yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamak ve bu 
süreçleri gündelik hayatın bir parçası haline getirmek şeklinde tanımlanmaktadır.  Bunun için bugün neler yapmalı, 
çevre bilinci nasıl daha üst seviyelere taşınabilir, insanları nasıl daha bilinçli kılınabilir, şeklindeki sorular önem arz 
eder. 

Bu bağlamda okullarımızın bahçelerinde bulunan ağaç adlarının, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından bilin-
memesi önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Okul ve kurum bahçelerindeki ağaçların adlarının röportaj, göz-
lem-inceleme yaparak belirlenmesi gerekiyor.  Bununla birlikte ağaçların cins özelliklerini inceleyerek, çevre kirliliğini 
azaltan ağaçlar dikerek, toplumsal fayda sağlayabilmek önem arz ediyor.  Bunun için de öncelikle ağaçların adları ve 
özellikleri bilinmelidir. Genel olarak ağaçların adları hakkında yeterince bilgi sahibi olmayışımız, bu eksikliği giderme 
gerekçesiyle Ağaçların Adları Projesinin hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Projenin amacı, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî tüm okullarda, öğrencilerin okul bahçelerinde bulu-
nan ağaçların adlarını öğrenip, tanıyabilmeleri, bu konuda bilgi eksikliğini gidererek doğaya saygılı olmalarını sağla-
maktır. Proje kapsamında 181 okulumuz, okul bahçelerinde bulunan ağaçların kitapçığını hazırlayarak “Yeşili Koruyan 
Ağaç Dostu Okul” bayrağı ve “Ağaç Dostu Okul” sertifikası almaya hak kazandı.

 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü İstanbul salonunda 17 Ekim 2018 Çarşamba saat 10.30-11.30 arası  yapılan törene 
İl Millî Eğitim Müdürümüz  Sayın Levent Yazıcı katıldı. Törene İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, Strateji 
Geliştirme Şube Müdürü  Timur Tuğral katılarak okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlere sertifika ve 
bayraklarını takdim etti. Törende  öğrenciler şiir okudu. 
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AKTÖR ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün öğrEtMEn akadEMİlErİ bünyESİndEkİ aktör öğrEtMEn 
akadEMİSİ katılıMcıların hEMEn Sonrakİ gün okullarında uygulayacakları PratİklErE 
odaklanıyor. 

Aktör Öğretmen Akademisi; duyguların farkında olmanın, pozitif düşünmenin, iyimser olmanın, hayata anlam katma-
nın ve olumlu cevap vermenin önemini kavrayan, kendisiyle ve çevresiyle barışık, çalışmaktan zevk alan, kendi geli-
şiminin çevresindekilerini gelişimine etki ettiğinin farkında olan bireylerin sınıflarımızda daha çok sahne almalarının 
önünü açmak maksadıyla Öğretmen Akademileri bünyesinde oluşturuldu.  22 hafta sürecek olan program alanında 
duayen isimlerin sahne aldığı bir gösteri şeklindedir. Kuramsal boyuta da yer verilen akademide asıl yeri kaplayan 
pratik yansımalardır.

Bu çerçevede beynin daha iyi nasıl kullanacağı sorusu ile başlayan serüven, yaratıcı drama, doğaçlama, pedagojik 
drama ve odaklanma gibi konularla devam etmektedir. Ünlü oyuncu ve akademisyenlerin ders verdiği aktör akade-
misi katılımcıların hemen sonraki gün okullarında uygulayacakları pratikleri içermektedir. Nisan sonuna kadar devam 
edecek olan Aktör Öğretmen Akademisi farklı konu ve konuklarıyla sahnede olmaya devam edecektir.      
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ATÖLYEDE BULUŞALIM 

MESlEkİ VE tEknİk EğİtİM öğrEncİlErİMİzİn, atölyElErİndE ürEttİklErİ ürünlErİ tanıt-
Malarına İMkân tanıyan atölyE buluşMalarının Pİlot uygulaMaSı SancaktEPE İlçESİ 
fEhMİ yılMaz MESlEkİ VE tEknİk anadolu lİSESİndE başladı.

Atölye Buluşmaları Projesi, 2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde üreten okullar vizyonuna sahip olan mesleki ve teknik 
eğitim öğrencilerimizin ürünlerini tanıtmalarına yönelik bir uygulama. Proje,  mesleki ve teknik eğitimdeki öğren-
cilerimizin farklı türdeki ortaöğretim okullarındaki öğrencilerle atölye ortamında paylaşımlarda bulunabilmelerine, 
birlikte etkinlikler gerçekleştirerek ortak çıktılar oluşturmalarına imkân tanıyor. Böylelikle akran grupları arasında 
hem iletişim hem de etkileşim kurulmuş olacak.

Toplumsal Farkındalığın Önemi
Türkiye’de Mesleki ve teknik ortaöğretimin toplumsal farkındalığının yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Mes-
leki ve teknik eğitim ikincil bir eğitim olarak görülmekte, sosyal ve ekonomik değer daha çok genel ortaöğretim ve 
yükseköğretime atfedilmektedir. Bu algı başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmesine engel teşkil etmektedir. 
Atölye Buluşmaları Projesi toplumsal algıyı da dönüştürmeyi hedefliyor. Proje ilçelerde belirlenen mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumlarından her hafta farklı bir alanda ve ayda en az iki kez olmak üzere atölye ortamında, iki ders 
saati süresince gerçekleşecek buluşmaları kapsıyor. 

Atölye Misafirliği
İstanbul’da pilot olarak seçilen Sancaktepe ilçesi Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden başlayan proje 
ile bir yıl içerisinde tüm ilçelerde ayda en az iki mesleki ortaöğretim kurumunda, atölye ortamında, diğer okul türle-
rinden aynı seviyedeki misafir öğrencilerle birlikte mesleki uygulama yapması hedefleniyor.

Bu kapsamda öncelikle İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince her ilçeden uygulama yapılacak okullar ve alanlar belirlene-
cek. Faaliyet yapılacak okulların diğer okul türlerindeki misafir edilecek okullarla eşleştirilmesi sağlanacak. Ardından 
uygulama takvimi hazırlanarak misafir okullara gerekli duyuru yapılacak. Uygulama günü ise, misafir öğrencilere, 
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uygulama öncesinde ve sonrasında kısa bir anket uygulanacak. Böylece proje performansının ölçülmesi, sonuçların 
raporlanması sağlanacak.

Atölye uygulamalarının ardından ev sahibi öğrencilerin misafir öğrencilere iade- i ziyarette bulunarak kurulan bağ-
ların sıcak tutulması da öngörülüyor. Diğer kurum türlerinde de kendilerine has etkinliklere özendirilerek projenin 
yaygınlaştırılmasının sağlanması hedeflenmektedir. 

Hepimiz Birbirimizi Çok Sevdik
Proje kapsamında ortaöğretim düzeyinde yakından başlayarak çevre okullarda öğrenim gören aynı sınıf düzeyindeki 
öğrencilerimizin birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları sağlanacak.

Uygulamalar sırasında farklı çevrelerden öğrencilerin bir araya gelmesiyle sevgi, saygı, yardımlaşma, duygudaşlık, 
güven-özgüven, temizlik-düzen konularında değerler eğitimine katkı sunulacak. 

Pilot uygulamanın başladığı Sancaktepe ilçesi Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri projeden 
oldukça memnun. Uygulamaya katılan ve anket uygulanan öğrenciler, “Birlik beraberliği daha iyi öğrendim.”, “Çok 
eğlendim.”, “Arkadaşlar edindim.”, “Hayalimi gerçekleştirdim.”, “Beni fazlasıyla mutlu etti.” “Önyargılı davranmanın 
ne kadar kötü olduğunu bir kere daha fark ettim.” “Başka okullardan arkadaşlar edindik.” “Hepimiz birbirimizi çok 
sevdik.” “Benim için çok güzel bir deneyim oldu.” ifadelerini kullandı.
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ZAMANI DOKUYAN PROJE

İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün 2023 Vİzyon ProjElErİndEn artırılMış gErçEklİklE 
zEngİnlEşEn kİtaPlar İlçE koordİnatörlErİ EğİtİM toPlantıSı yaPıldı. 

Eğitimin teorik boyutuyla ilgilenen düşünürler çağımızın eğitimciden yepyeni bir davranış beklediğini, ancak çoğu 
eğitimcinin bu beklentiye edinmiş olduğu yetişme donanımı nedeniyle cevap veremediğini vurgulama gereği duyar-
lar. İçinde bulunduğumuz zamanda artık bir eğitimci biricik, geçerli tek bir ders materyali olmadığını açık seçik bilmek 
zorundadır. 

Eğitimcinin görevi artık eğitimi sadece dört duvar arasında yerine getirmek değildir; aksine o, bir tasarımcı, bir kül-
tür eleştirmeni, bir materyal geliştiricisi olmalıdır. Mesela öğrenciler z-kitap sayesinde istedikleri yer ve zamanda; 
okulda, evde, arabada, dışarıda kısacası her yerde zenginleştirilmiş içerikle etkileşme şansına sahip. Eğitimci, içinde 
yaşadığı zamanın iç atılımını elden geldiğince erken sezmeli, zamanı dokumalı, örtük-değerli kımıltıları geliştirmek 
amacını taşımalı, tüm çabasını zamanına yaraşan yaşam amaçlarını çağdaşlarına göstermede ve bu amaçlara varmayı 
mümkün kılmada yoğunlaştırmalıdır.

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 vizyon projeleri doğrultusunda hazırlanan Artırılmış Gerçeklikle Zenginleşen 
Kitaplar ilçe koordinatörleri eğitim toplantısı yapıldı. Proje ülkemizdeki tüm resmî öğretim kurumlarındaki öğretmen 
ve öğrencilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği bir Artırılmış Gerçeklik İçerik Platformu oluşturmayı amaçlamaktadır.  
Öncelikle projenin birinci basamağını oluşturan 3D tasarım eğitimleri verildi. İkinci basamağı oluşturan içerik hedefi 
belirleme ve içerik üretme aşamasına gelindi.

İlçelerimizde eğitim verecek olan ve aynı zamanda projenin ilçe koordinatörleri olan öğretmenlerimize artırılmış 
gerçeklik çerçevesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde içerik üretme eğitimi verildi. Bundan sonra proje kapsamında 
İstanbul’un tüm ilçelerinde artırılmış gerçeklik içerik üretme kursları düzenlenerek proje yaygınlaştırılacaktır.  

Ülke Ölçeğine Yayılacak
Toplantının açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Zübeyir Gökhan Doğan özgün artırılmış gerçeklik 
içerik üretme alanına dikkat çekerek, “İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim alanlarına dair en kapsamlı çalışmayı 
yürütüyoruz. Bu çerçevede yaptığımız, uygulamadan ülkemizdeki tüm öğrenci ve öğretmenlerin faydalanacağını dü-
şünüyorum.” dedi.
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Bu süreçte öğretmenlerin rolüne değinen Doğan, “Bir toplumda yeni ürünleri ortaya koyabilecek ve her alanda etkin-
liğini sürdürebilecek yaratıcı bireylere gereksinim duyulmaktadır. Bilinçlenme ve kültürlenme süreci olan eğitim, tek-
nolojik ilerleme karşısında bireylerin bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve yaşama ayak uydurmasını kolaylaştırabilecek 
imkânları da sağlamak durumundadır. Bu durum bireyin yaratıcılığının gelişmesiyle doğru orantılıdır ve eğitimciye, 
eğitime uygun ortamları ve materyalleri hazırlamak gibi bir sorumluluğu yüklemektedir. Sizler yapılan çalışmaları 
ilçelerinize, okullarınıza ve en nihayetinde sınıftaki öğrencilerimize ulaştırılmasında çok büyük rol oynayacaksınız. Bu 
yüzden çalışmalarınıza çabalarınıza çok önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Z Kuşağı ve Z Kitap Kavramı
 Açılış konuşmasının ardından söz alan Teknoloji Enstitüsü Koordinatörü Bayram Gaygusuz, evvela katılımcılara pro-
jeye gönüllü dâhil oldukları için teşekkür etti.  Projenin genel çerçevesine değinen Gaygusuz şunları söyledi: “Z kuşa-
ğının öğrencileri eski öğrenme yollarına rağbet göstermemektedir, teknoloji içine doğdular ve teknolojiye eğilimleri 
bir hayli fazla. Teknolojiye olan düşkünlüklerini sadece zarar olarak görmek yerine bunu onların yararına çevirebiliriz. 
Projenin amacı artırılmış gerçeklikle eğitim içeriği üretme ve bu içeriklerin ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarında 
ve okulların çeşitli alanlarında kullanılmasını sağlamak. 

Öğrencilerimiz okul koridorlarında evreni, güneş sistemini, fosilleri, iklimleri, tarihi olayları ve sayısız eğitim konusunu 
sahnelerin içindeymiş gibi inceleyebilecek, bunları etkileyip yaptıkları değişimlerin sonuçlarını gözlemleyebilecekler.”
Böylelikle ders kitaplarının içeriğini zenginleştirerek z-kitap kavramını tam anlamıyla gerçekleştirmek istediklerini 
söyleyen Gaygusuz, “Günümüzde kitaplar, çoklu ortam teknolojilerinin de desteğiyle, ekran karşısında okunabilen, 
duyulabilen, etkileşimli bir formata dönüşmüş olup ihtiyaç duyulan elektronik içeriklere yer ve zamandan bağımsız 
ulaşma imkânını sağlayacak niteliğe kavuşmuştur. Okullarda akıllı tahta kullanımının artması, Fatih Projesi kapsamın-
da öğrencilere tablet dağıtılması, bilgisayar kullanımının yaygınlaşması vb. ile normal ders kitaplarının yerini animas-
yon, simülasyon, grafikler içeren “z-kitap” (zenginleştirilmiş kitap) almaya başladı. Bir yandan özgün içerik üretmek 
için artırılmış içerik üretme ekibinin yoğun çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da tüm ilçelerimizdeki öğretmenle-
rimize hizmetiçi eğitim olarak artırılmış gerçeklik eğitimi vererek artırılmış gerçeklik uygulamalarından öğrencilerimi-
zin faydalanmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Toplantının ardından ilçe koordinatörlerine proje doğrultusunda bir günlük eğitim verildi.
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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

İStanbul’dakİ tüM EğİtİM kadEMElErİndE bağıMlılık İlE MücadElEyİ Etkİn VE Etkİlİ kıl-
Mak İçİn EğİtİM VE bİlgİlEndİrME çalışMaları yaPıldı.

Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim hayattaki en değerli varlıklarımız. Biz eğitimciler, onları geleceğe hazırlamak gibi 
gerçekten de çok ağır bir sorumluluğu sırtımızda taşıyoruz.  Güçlü yarınlar için ne kadar çok çalışsak azdır.  Gelece-
ğimizin güvencesi çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim almaları ve en iyi şekilde yetişmeleri hepimizin ortak 
hedefidir. Sürekli değişen, değişim hızı katlanarak artan bir dünyada öğrencilerimizin bütünlüklü gelişimini sağlamak 
kolay değil. Burada en büyük sorumluluk, hiç şüphesiz, bizlere, değerli öğretmenlerimize, bilhassa anne ve babala-
rımıza düşüyor. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki rehberlik uygulamalarının temelinde öğrencilerimizin kendisini tanıması-
nı sağlamak, problemlerini çözmesini ve gerçekçi kararlar almasını sağlamak yatar.  Zaten rehberlik, öğrencilerimizin 
ilgi ve yeteneklerini geliştirmesini, çevresi ile sağlıklı ve dengeli uyum sağlaması ve bu sayede kendini gerçekleştirme-
si için yürütülen hizmetlerin toplamıdır. 

Çoklu İş Birlikleri
Okullarımızda bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca kurumlarımızda güvenli ortamın 
sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, zararlı ve bağımlılık yaratıcı kötü alışkanlıkların ön-
lenmesi ve öğrencilerin şiddetten korunması amacıyla birtakım çalışmalar yürütülür. Bu konuda, okul yöneticilerimiz, 
öğretmenlerimiz, velilerimiz çevre ile iş birliği yaparak gerekli önlemleri alır.
Rehberlik uygulamalarımızın bir boyutunu bağımlılıkla mücadele oluşturuyor. Uzmanlar bağımlılığı bir ilişki türü şek-
linde tanımlıyorlar. Günümüzde artık tek tip bir bağımlılık yok. Sigara, alkol ve madde bağımlılığından hayatımızı 
kolaylaştırdığı kadar adeta bir girdap gibi bizleri içerisine çeken teknolojik bağımlılığa kadar uzanıyor. Bunun için de 
bağımlılıkla mücadelenin çok yönlü ve çok boyutlu iş birlikleriyle yürütülmesi gerekir. Uyuşturucu ile mücadelede 
kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmeleri şart. Yeşilay’ın bağımlılık temasıyla her yıl öğ-
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rencilerimize yönelik olarak düzenlediği yarışmalar da bu-
nun bir parçası. Bağımlılıkla mücadelede okul çalışmaları 
istatistiklerinin toplanmasının kolaylaştırılması için online 
bağımlılıkla mücadele modülü açılması oldukça önemli. 
Bağımlılıkla mücadelede öğrencilerimizin sanatsal ve kül-
türel çalışmaları vicdanlarının pusulası doğrultusunda bir 
bakış geliştirmelerine katkı sunuyor.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu
Bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında oluştu-
rulan “Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı” dâhilinde 
oluşturulan çalışmaların sürdürülmesi sağlanmaktadır. 
İlçelerde oluşturulan bağımlılıkla mücadele komisyon-
larının çalışmaları takip edilmektedir. Her 2 ayda bir İs-
tanbul Valiliği nezdinde oluşturulan “Bağımlılıkla Müca-
dele İl Koordinasyon Kurulu” toplantılarına rapor olarak 
sunulmaktadır. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin oluşturduğu 
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programının 
tüm okullarda “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmet-
leri Çerçeve Programı” dâhilinde uygulanması sağlandı. 
Rehberlik öğretmenlerine yönelik “Bağımlılık ile Mücade-
le” konulu seminerler düzenlenmektedir.

Eğitim öğretim alanındaki atılım stratejimizin yol hari-
tasını oluşturan 2023 Vizyon Belgemiz çerçevesinde ço-

cuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü bağımlılıkla mücadeleye 
ilişkin farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacaktır. Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde ülkemizde ve ilimizde yapılan 
faaliyetlere yapıldığına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan elinizdeki broşür, bu konudaki farkındalığımızı artırmayı 
hedefliyor. İyi örneklerle bezeli birikime yaslanan çalışmamızın amaçlarından birisi de bağımlılıkla mücadelede çoklu 
iş birliklerinin önemine dikkat çekmektir. İnanıyoruz ki, farkındalıklarımız arttıkça bağımlıkla mücadelemiz daha kolay 
ve işlevsel olacaktır. Öğrencilerimiz hepimizin geleceğidir, çabalarımız onlara en iyi olanı sunmak ve geleceği inşa 
edecek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak yönündedir.

www.rehberlik.istmem.com
Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında okul müdürlüklerimizden gelen bilgilerin veriye dönüştürülmesi iş ve işlemle-
rinde zaman tasarrufu, istatistik bilgilere hızlı erişim sağlanması, Müdürlüğümüzce daha etkin takip edilip zamanın-
da müdahale edilerek ilgili birimlere yönlendirilebilmesi amacı ile rehberlik.istmem.com oluşturuldu. Bu adresten 
bağımlılıkla mücadele modülüne kurum kodu ve şifresiyle giriş yapılarak ilgili kişilerin idare ve rehberlik öğretmeni 
formunu doldurulabilir. Bu formlardan rehberlik öğretmen formu Ekim ayından başlayarak iki ayda bir, idare formu 
ise yılda üç kez olmak üzere Ekim, Şubat ve Haziran aylarında doldurulmaktadır. Rehberlik öğretmeni formunun 
doldurulması okul rehberlik öğretmeninin, idari formun doldurulması Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerini yürüten 
Müdür Yardımcısının, Okul Müdürlüğü bünyesindeki tüm bu iş ve işlemlerin planlandığı gibi zamanında yapılması 
Okul Müdürünün sorumluluğundadır. Okullar tarafından veri girişleri başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca bağımlılıkla mücadele konusunda il, ilçe ve okullarda yapılan çalışmaların yer aldığı bülten hazırlandı.
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OKUL SEKTÖR İLİŞKİSİ GÜÇLENİYOR

bEylİkdüzü borSa İStanbul MESlEkİ VE tEknİk anadolu lİSESİ’ndE okul Sanayİ İş bİrlİ-
ğİ İStanbul ModElİ Protokolü İMza törEnİ İçİn PrograM düzEnlEndİ. 

Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli kapsamındaki programa; İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Serkan Gür, 
Beylikdüzü İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Barış Yıldız, BASEV Başkanı Sadettin Kaşıkırık,  Beylikdüzü okul müdürleri ve 
sektör temsilcileri katıldı.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Serkan Gür; İmza töreni konuşmasında Millî Eğitim Bakanlığımızın bu tür 
çalışmaları çok önemsediğini, 2023 Vizyon Belgesi’nde de sanayi-üretim, okul-sektör ilişkisinin kurulmasının güçlene-
rek daha önemli hâle geldiğini, söyledi.  Son dönemlerde İstanbul da iş birliği protokollerinin sayısında artış olduğunu 
ifade eden Serkan Gür; İstanbul’da okul-sektör ilişkisi açısından 39 ilçe arasında kendini gösteren Beylikdüzü İlçesinin 
eğitim faaliyetlerinde önemli hareketliliklerin yaşandığı ilçelerden olduğu değerlendirmesinde bulundu. “Güçlü Mes-
lek Eğitimi Güçlü Türkiye” vurgusunda bulunan Serkan Gür; ülkemizin kalkınmasında kilit anahtarı görevi üstlenecek 
bu tür çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Basım Sanayi Eğitim Vakfı’nın (BASEV) öncülüğünde atölye ve laboratuvar kurulumlarını okula kazandıran sektör tem-
silcilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Barış Yıldız; meslek liselerini mem-
leket meselesi olarak gördüklerini ifade ederek, ilçemizde bulunan tüm meslek liselerinde atölye ve laboratuvar 
sayısını artırmaya önem verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Mega Basım Eğitim Atölyesi, Fotoğraf Stüdyosu Kurulumu, Ofset Baskı Laboratuvarı, Baskı 
Öncesi Laboratuvarı kurulumlarını sağlayan sektör temsilcileri ile İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında protokol 
imza töreni yapıldı.

Daha sonra emeği geçen sektör temsilcilerine katkılarından dolayı plaketleri takdim edilerek, atölye ve laboratuvar-
ların açılışına geçildi. Burada kurdele kesimi sonrasında protokole; okula kazandırılan teçhizatlar hakkında bilgiler 
verildi.
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BİLİM OLİMPİYATLARI: TEMEL BİLİMLERE AÇILAN KAPI

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün 2023 Vİzyon ProjElErİndEn tEMEl fİkİrlErdEn 
tEMEl bİlİMlErE bİlİM olİMPİyatları öğrEncİ VE öğrEtMEn EğİtİMlErİ İlE başladı. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülmesi planlanan; matematik, fizik, kimya, biyolojinin yanı sıra bilgisayar bilimi 
alanını da kapsayan bilim olimpiyatları çalışmaları, bu alanlarda yetenekli olan öğrencilerin erken yaşlarda tespit edi-
lip farkındalık oluşturulması yoluyla ihtiyaç duyulan mesleklere yönlendirilmesi ve sürecin desteklenmesi için yerel, 
ulusal ve uluslararası yarışmalara katılma ve düzenleme faaliyetlerini kapsamaktadır.

Bilim Olimpiyatları Enstitüsü danışmanlarından Prof. Dr. Mehmet Hamitoğlu’nun öğretmenlerimizle ilk buluşması 13 
Kasım Cumartesi günü, Temel Çizimleri anlattığı geometri dersiyle İstanbul Lisesi’nde gerçekleşti. Bu kapsamda İs-
tanbul Lisesi’ndeki eğitime 50 öğretmen katıldı. Önce proje koordinatörü Murat Yoğurtçu bilim olimpiyatlarını tanıttı 
ve katılımcı öğretmenlerle birlikte yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.  Yoğurtçu; “Yükseköğretimde uzun 
zamandır, öğrencilerin matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi bölümleri tercih etmemeleri ekseninde temel bilimler 
tartışması yaşanıyor. Bu problemin çözümünde, bilim olimpiyatları etkili yöntemlerden birisidir. Bu bilimlerin bilim 
hayatımız için çok önemli olduğunun bilincindeyiz ve bilim insanlarının katkılarından yararlanarak Bilim Olimpiyat-
larını sürdüreceğiz. Öğrenci eğitimlerinden, öğretmen eğitimlerine; toplum hayatında bilim kültürünün gelişmesine 
katkı sağlamakla sonuçlanacak birçok çalışma alanımız var.” dedi.

15.00-18.00 saatleri arasındaki programda öğretmenlere ayrıca bir ön test uygulandı. İki sınıftan oluşan öğrencilerin 
dersleri ise sabah 09.30-16.00 arasında yapıldı. Dersleri Murat Yoğurtçu ile projenin Beykoz koordinatörü İmren Çelik 
ve bilim olimpiyatı öğrencilerinden ve şu an Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan Mehmet Selahaddin Şentop anlattı. 
Geleceğin bilim insanlarını keşfetme sürecine katkı yapacak projenin Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırılması için planla-
ma çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Murat Yoğurtçu,  katılımcılara deneyimlerine dayanarak 
temel bilimlerle ilgili olimpiyat süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi. 

Bilim Olimpiyatları Enstitüsünde 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul Bilim Olimpiyatı Şehir Takımımızın hocası Süley-
man Akarsu ile reel sayı denklemleri ve Vieta Teoreminin uygulamaları üzerine harikulade bir program gerçekleştirdi.

Nisan ayının sonuna kadar devam edecek enstitü derslerimizde birbirinden değerli hocalarımızdan; Prof. Dr. Mehmet 
Hamitoğlu, Prof. Dr. İlham Aliyev, Prof. Dr. Refail Alizade, Doç. Dr. Azer Kerimov, Yrd. Doç. Dr. Özkan Değer, Doç. Dr. 
Murat Alan, Dr. Selim Bahadır, Selahattin Samur, Süleyman Akarsu ve Murat Yoğurtçu yer alacak.
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BİLİM OLİMPİYATLARI TAKIMI FARK YARATIYOR

İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı, MoSkoVa’da düzEnlEnEn “MEtroPol 
şEhİrlEr olİMPİyatı”nda 8 Madalya alarak büyük bİr başarıya İMza atan olİMPİyat 
takıMıMızla bErabEr İStanbul büyükşEhİr bElEdİyE başkanıMız Sayın MEVlüt uySal’ı 
zİyarEt Ettİ. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, her yıl İstanbullu öğrencilere yönelik “İstanbul Bilim Olimpiyatları” yarışması düzen-
liyor. Yarışma, lise öğrencilerini temel bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu 
alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla fizik, kimya, biyoloji, matematik ve bilgisayar olmak 
üzere 5 farklı dalda yapılıyor. Başarılı lise öğrencilerinin katıldıkları yarışmalar neticesinde “İstanbul Bilim Olimpiyat-
ları Takımı” kuruluyor. 

İstanbul Bilim Olimpiyatları Takımının liderliğini Murat Yoğurtçu (Matematik-Bilgisayar), Prof. Dr. Recep Dimitrov (Fi-
zik) ve Doç. Dr. Seyfullah Madakbaş (Kimya)  yapıyor.   

Moskova’da Büyük Başarı
Takımımız Eylül ayında Moskova’da üçüncüsü düzenlenen “Metropol Şehirler Olimpiyatı” (3rd Olympiad of Met-
ropolises) etkinliğine katılarak İstanbul’u ve Türkiye’yi temsil etti. İstanbul Bilim Olimpiyatları Takımı, Moskova’da 
düzenlenen “Metropol Şehirler Olimpiyatı”nda büyük bir başarıya imza attı. İstanbul Bilim Olimpiyatları Takımından 
İlker Can Çiçek  (İstanbul Erkek Lisesi) ve Fikret Ardal ( İstanbul Erkek Lisesi) matematik dalında bronz madalya aldı.  
Fizik dalında Alkın Kaz (Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi) altın madalya,  Yunus Emre Parmaksız (Bahçeşehir Fen ve 
Teknoloji Lisesi) ise gümüş madalya aldı. Ali Kağan Turcan (Çapa Fen Lisesi) kimya dalında gümüş madalya,  Ömer 
Coşkun (Atatürk Fen Lisesi) ise bronz madalya aldı. Bilgisayar dalında Halil İbrahim Kasapoğlu  (Çapa Fen Lisesi) ve 
Hasan Bal (Kadıköy Doğa Anadolu Lisesi) bronz madalya aldı.

Üç yıldır düzenlenen olimpiyata ikinci kez katılan İstanbul Bilim Olimpiyatları Takımı, geçen yılki 4 gümüş 4 bronz 
madalya sayısını geliştirerek; 1 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya alarak şehirler klasmanında ikincilik kupasına layık 
görüldü.
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Takım Çalışmasının Önemi
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Metropol Şehirler Olimpiyatı’nda 8 madalya alarak büyük bir başarıya 
imza atan olimpiyat takımımızla beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti. 
Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında gerçekleşen ziyarette, Bilim Olimpiyatları Takımı, desteklerinden 
dolayı Uysal’a teşekkür etti. Öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendiren Uysal da bilim takımı ile liderleri Murat Yo-
ğurtçu, Prof. Dr. Recep Dimitrov ve Doç. Dr. Seyfullah Madakbaş’ı başarılarından dolayı tebrik etti. Uysal, Büyükşehir 
Belediyesi olarak eğitime çok büyük önem ve destek verdiklerini belirterek; “Ülkemizde yerli ve millî teknolojiyi geliş-
tirebilmek adına, İstanbul Bilim Olimpiyatları Takımımızın başarısını çok önemsiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye-
si olarak, yerli ve millî bilimin, teknolojinin gelişmesi için eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu zorlu 
yarışa katılan 8 öğrencimizin sekizinin de dereceye girmiş olması, İstanbul adına gurur vericidir” şeklinde konuştu. 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ise, “Bilim Olimpiyatları Takımımızın çalışmaları her geçen gün daha nitelikli 
hale geliyor. Öğrencileri matematik, fizik, kimya başta olmak üzere temel bilimler alanına yönelten en önemli un-
surlardan biri takım çalışmasıdır. Takımımızın Moskova’daki başarısı bilim olimpiyatları faaliyetlerinin daha çok des-
teklenmesi ve diğer süreçlerin geliştirilmesi açısından oldukça önemli… Bu vesileyle başarılarından dolayı öğrencile-
rimizi ve takım liderlerini tekrar kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Takımımıza verdikleri 
destekten dolayı belediye başkanımız Sayın Mevlüt Uysal’a canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Bilim Olimpiyatları Nasıl Düzenleniyor?
Bilim olimpiyatları, öğrencilerimizi bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek, öğrencilerin bu alanda yeteneklerini 
değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Bilim olimpiyatlarındaki sınavlar iki oturumdan oluşuyor. Ma-
tematik ve bilgisayar dallarında iki oturum da benzer iken; fizik, kimya ve biyoloji dallarında bir oturumda kuramsal, 
diğer oturumda ise deneysel sınav yapılıyor. Lise öğretim programlarını aşacak nitelikte olan bu sınavların içeriği, lise 
öğrencilerinin üniversite öğrenimine hazırlanmasını gerektirecek bir tarzda hazırlanıyor.

Değerlendirme aşamasında öğrencinin iki sınavdan aldığı toplam puan esas alınıyor ve yapılan sıralamaya göre ma-
dalya veriliyor. Spor olimpiyatlarının aksine bu yarışmalarda öğrencinin girdiği yüzdelik dilime bakılarak birden fazla 
altın, gümüş ve bronz madalya veriliyor.

Aynı formatı takip eden Metropol Şehirler Olimpiyatı’nda ise her şehrin takımı; fizik, kimya, bilgisayar ve matematik 
dallarında, her bir dalda 2 üye olmak üzere toplam 8 kişiden oluşuyor. Katılımcıların sınav sonuçlarına göre hem bi-
reysel hem de şehir sıralaması yapılarak, ödüller dağıtılıyor.
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BİR HARF BİN İSTANBUL PROJESİ

İStanbul Mİllî EğİtİM Müdürlüğü’nün bİr harf bİn İStanbul ProjESİ kaPSaMında tüM 
İlçElErİMİzdEn gElEn öğrEtMEnlErİMİzE ara Sınıflarda okuMa-yazMa öğrEtİMİ Eğİtİ-
Mİ VErİldİ.

Okuma, sistemli bilgi edinmenin, farklı bakış açıları kazanmanın, doğru ve sağlam sonuçlara varabilmenin temelini 
oluşturur. İstanbul’da yapılan araştırmalar neticesinde 2.sınıf ve 12.sınıf arasında okuma-yazma bilmeyen yabancı uy-
ruklu olmayan öğrenci sayısının ciddi boyutta olması farklı bir projeyi gündeme getirdi. Zira temel becerilerin başında 
gelen okuma-yazma olmadan eğitim ve öğretim hedeflerine ulaşılması imkânsızdır. Dahası bu öğrenciler için, geçen 
her gün yitik zamanlardır.

Proje Üçgeni
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde, Bir Harf Bin İstanbul Projesi çerçevesinde öğretmenlere üç günlük bir eğitim veridi.  
Projenin hedeflerine değinen İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Levent Özil; “Projenin amacı ara sınıflarda bulunan 
ve ilk okuma-yazma bilmeyen öğrencilere ilk okuma-yazma becerisi kazandırabilmektir. Bunun yanında okuma ve 
okuduğunu anlama becerileri zayıf olan öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama becerilerini artırabilmektir. Ayrıca 
ilk okuma-yazma ile okuma ve okuduğunu anlama yöntem ve teknikleri bakımından yeterli bilgiye sahip öğretmenler 
yetiştirmektir.” değerlendirmesini yaptı.

Psikolojik Destek ve Benlik Algısı
Maarif müfettişlerimizden Cemil Coşkun, okuma-yazma öğretimi, bu süreçte kullanılan yöntem ve tekniklerle örnek 
olabilecek fonksiyonel çalışmalar üzerinde durdu. Çiçek, “Proje temelde, kolaya kaçma kolaylaştır, basitleşme basit-
leştir, zorlaştırma zorla yaklaşımından hareket ediyor.” dedi. Projenin uygulanması konusunda öğretmenlere büyük 
sorumluluklar düştüğüne dikkati çeken Coşkun, “Ara sınıflarda okuma-yazma bilmeyen çocuklara öncelikle psikolojik 
destek vererek işe başlamalıyız. Bu öğrencilerin olumsuz benlik algısı geliştirmemeleri için duyarlılık üst düzeyde 
olmalıdır.” ifadelerini kullandı.
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Damga Değil Yol Haritası 
Maarif müfettişimiz Hasan Hüseyin Selvi ise programda özel gereksinimli bireyler, yetersizlik türleri ve yetersizlik 
türlerine göre performans beklentisi, öğrencilerin okuma-yazmaya dair değerlendirilmesi ve okuma-yazma etkinlik-
lerinde bireysel ihtiyaçlara yönelik uyarlamalar yapma eğitimleri verdi. Özel eğitimde engel grupları hakkında doğru 
bilgi sahibi olmanın önemine değinen Selvi; “Engelli bireylere ilişkin tanımlamalar profesyonel uzmanların öğrenciyi 
tarif ettiği etiketlerdir. Ancak hiçbir etiket özel gereksinimli bireyi doğru olarak tanımlayamaz. Bu nedenle özel gerek-
sinimli bireylere ilişkin tanımları bir bakış açısı ve yol haritası olarak görmeliyiz. Bu tanımları bireyin üzerine yapıştı-
rılmış bir damga olarak görmek onlara yapılacak profesyonel yardımdan çok etiketleme, yaftalama hatta ayrımcılığa 
yol açabilir.” değerlendirmesini yaptı.

Selvi, öğretmenlere okuma-yazma programı doğrultusunda drama ve ısınma etkinliklerinin önemini uygulamalı bir 
şekilde anlattı. Ayrıca öğretmenleri gruplara ayırarak her eğitim kademesi ile ilgili okuma-yazma materyalleri tasar-
lamalarını istedi.

Eğitim sonunda formatör öğretmenlerle Cankurtaran Öğretmenevi’nde bir araya gelindi. Formatör öğretmenler sı-
nıflarında öğrencileri ile gerçekleştirdikleri zenginleştirilmiş etkinlik ve oyunları diğer öğretmenlerle paylaştı.

El Birliği ile Okuma-Yazma Öğreteceğiz
Eğitim sonunda İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Levent Özil’in katılımıyla sertifa programı düzenlendi. Özil, eğitimi 
veren maarif müfettişlerimiz Cemil Coşkun ve Hasan Hüseyin Selvi’ye çiçek takdim etti. Ardından öğretmenlerimizin 
sertifika töreni gerçekleştirildi. Özil; “Bir Harf Bin İstanbul Projesine gönül veren öğretmenlerimiz ile mutlu bir tablo 
içindeyiz. Eğitim programımız beklenenden öte verimli çıktılar ile ilerledi. Bu tablo gerçek manada mutluluk vericidir. 
Öğretmenlerimizin daima destekçisiyiz.” dedi. 

Okuma-yazma becerilerinin nasıl kazandırılacağı çerçevesindeki eğitimlerin 12- 14 Kasım 2018 tarihleri arasında ve-
rildiğini hatırlatan Özil, “Projemiz çok iyi başladı. Sizlerdeki enerji bu projenin başarasını şimdiden müjdeliyor ilçe-
lerinizde zorlu bir görev sizleri bekliyor. İnşallah el birliğiyle çocuklarımıza en faydalı şekilde çok yönlü yapacağınız 
çalışmalar için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
39 ilçeden 78 formatör öğretmenin katıldığı üç günlük bir eğitim süreci toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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GELECEĞİN TEKNİSYENLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ

borSa İStanbul başakşEhİr MESlEkİ VE tEknİk anadolu lİSESİ bünyESİndE boSch SEr-
VİcE EğİtİM MErkEzİ’nİn açılışı, İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı’nın ka-
tıldığı bİr törEnlE yaPıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın Okul Sanayi İş Birliği Protokolü kapsamında sektörün hizmet ağının yetişmiş personel ihti-
yacını karşılamak ve gençlere iş fırsatları sunmak üzere Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
bünyesinde Bosch Service Eğitim Merkezi açıldı.

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Bosch Service Eğitim Eğitim Merkezi’nin açı-
lışı, İl Millî Eğitim Müdürümüz  Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdürü Yardımız Sayın Serkan Gür, Başakşehir İlçe 
Millî Eğitim Müdürü Sayın Ramazan Yılmaz, Bahçeşehir Kaymakamı Sayın Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı 
Sayın Yasin Kartoğlu, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Sayın Steven Young ve Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, 
İran ve Ortadoğu Bölge Direktörü Sayın Kıvanç Arman, Okul Müdürü  Sayın Aykut Akca, öğretmenler ve öğrencilerin 
katıldığı bir törenle yapıldı.

Sektörle Birlikteyiz
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, 2023 Vizyon Belgesiyle mesleki teknik eğitimin daha da önemli hale 
geldiğini ve artık okulların üretim yapar hale geleceğini ifade etti. Yazıcı, “Mesleki eğitimde sevgili öğrencilerimize 
çok boyutlu katkılar sağlayacak, sektörü, sanayiyi işin içine katan yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem, aslında mes-
leki eğitim alanındaki okullarımızın sürekli bir şekilde sektörle entegre olacağı bir başlangıç olacak. Benden önceki 
konuşmacılarımız da çok güzel ifade ettiler. Okullarımız ancak sanayi ile iş birliği yaptığında okul ve üretim ayrımı da 
sona ermiş olacak.”

Yazıcı, “ara eleman değil nitelikli eleman yetiştirme” sürecinde, öğrencilerimizin yeni teknolojilere dayalı mesleki 
bilgi ve deneyimlerini geliştirmeyi hedefleyen değerli iş birliği nedeniyle Bosch ailesine teşekkür etti. Bu çalışmaların 
artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı: “Tüm okullarımızda bu tür ortamları oluşturmak için daha kapsamlı iş 
birliklerine açığız.  Mesleki eğitim 2023 Vizyonu ile daha önemli hale geldi. Özel sektörle eğitim kurumlarının finans-
manına destek sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitimde müfredatlar esnek ve modüler olarak yapılandırılacak. 
Alan eğitimleri 9. sınıftan itibaren başlayacak.  İşletmelerde beceri eğitimin öne çıktığı ve aynı zamanda mezunların 
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kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini sağlayacak bütünleşik bir yapının kurulacağı bir dönemdeyiz. Staj süreci 
devam ederken yeni ücretlendirme sistemiyle öğrencilerimiz desteklenecek. Sektörün mesleki ve teknik eğitim sü-
reçlerinde daha fazla yer aldığı, sektör liderleri ile iş birliği imkânlarının artırıldığı bu dönemim heyecanıyla, öğrenci-
lerimize verimli ve üretime dönük bir meslek yılı diliyorum. Bu alanda çaba sarf eden meslektaşlarıma ayrıca teşekkür 
ediyorum. ” dedi.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young açılışta yaptığı konuşmada, Bosch Grubu’nun geleceğin mobili-
tesiyle ilgili vizyonunun “Otonom, emisyonsuz, kazasız ve stressiz” sürüşü gerçekleştirmek olduğunu, bu vizyonun 
gerçekleşmesinde Bosch Yedek Parça İş Birimi ile Bosch Service’lere önemli rol düştüğünü söyledi.

Teori ve Uygulama Bir Arada
Bugün itibarıyla 58 ilde, toplam 200 Bosch Car Service ile 90 Bosch Diesel Service’in hizmet verdiğini belirten Young, 
2020 yılına kadar 70 ilde 300 Bosch Car Service’e ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran ve Ortadoğu Bölge Direktörü Kıvanç Arman, “Servis organizasyonumuzu 
genişletirken, bir diğer öncelikli amacımız hizmet kalitesini daha da iyileştirmek. Bu sektörde uzmanlık ve ustalık çok 
önemli… Sektördeki yetişmiş eleman sıkıntısını gidermeye katkıda bulunmak, kendi hizmet ağımız için yeni iş gücü 
yetiştirmek, gençlere yeni ve cazip iş fırsatları sunmak üzere meslek liseleri bünyesinde eğitim merkezlerinin hayata 
geçmesine destek veriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz eğitim merkezinde öğrenciler, okulda öğrendikleri 
teorik bilgileri uygulamaya geçirecekler. Ekipmanları daha yakından tanıyarak kullanımı konusunda uzmanlaşacaklar” 
dedi.

Bosch Service Eğitim Merkezi’nde, her yıl seçilen 20 başarılı öğrenci, Bosch Car Service ve Bosch Diesel Service’lerde 
staj yapma imkânı yakalayacak ve bu öğrenciler mezun olduklarında Bosch Service’lerde öncelikli olarak istihdam 
edilecek.
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BAŞARDIK, GURURLUYUZ
çaMlıca kız anadolu İMaM hatİP lİSESİ öğrEncİlErİ, çİn’dE düzEnlEnEn “2. kEMEr VE 
yol: gEnçlİk kaMPı VE öğrEtMEn çalıştayı”ndan Madalyalarla döndü.  

İngilizce hazırlıklı fen ve sosyal bilimler proje okulu olan Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çin’in 
başkenti Pekin’de, 15-21 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen ‘2. Kemer ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen 
Çalıştayı’nda (2nd Belt and Road Teenager Maker Camp&Teacher Workshop) ülkemizi temsil etti.  

Kültürler Arası Etkileşim
Çin Halk Cumhuriyeti tarafından desteklenen programa Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı Bilim Vakfı (ECOSF) tarafından davet edildi. Temelde İpekyolu güzergâhındaki ülkeleri bir araya getiren etkin-
lik kültürler arası alışverişi güçlendirmeyi, uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi ve yeniliğe ilham vermeyi amaçlıyor. 
Programın katılımcıları için de 15 yaşını geçmemiş olmak şartı bulunuyor.

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek ve tanıtmak için özenle 
hazırlandılar. Üsküdar Belediyesi’nin sponsor olduğu hediyeler, sergilenmek üzere götürülen kültürel öğelerin yanın-
da ikramlık olarak Türk kahvesi ve lokum da yerini aldı. Okulun “Bugünün Gençlerini Yarının Liderlerini Yetiştiriyoruz” 
(We Raıse Today’s Youth Tomorrow’s Leaders) sloganımızın bulunduğu kitap ayraçları farklı ülkelerden gençlere ulaş-
tırılmak üzere götürüldü.

Ülkelerini temsil etmenin onurunu yaşayan öğrenciler, danışman öğretmenleriyle birlikte çalıştaya hazırlandı. Danış-
man öğretmenler Yunus Erdoğan ve Şeyma Ahsen Pirinçveren eşliğinde, Sıla Eylül Gündüz, Mevanur Çabuk, Meryem 
Özdemir, Ece Çınar, Havva Gülsena Uysal çalıştaya katıldı.

Önemli Sonuçlar
Öğrencilerimiz robotik kodlama, lazer kesim teknolojisinin, bilgisayarın ve bilişimin eğitim materyallerine yansıması 
gibi farklı alanlarda çalışmalar yaptılar. Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz kırka yakın ülkeden, 267 
öğrenci, 49 takımın 8 kategoride yarıştığı etkinlikte ‘Akıllı Robot’, ‘Lazer Kesim’ ve ‘Kısa Dijital Video’ alanlarında finale 
kaldılar. Öğrencilerimizden Meryem Özdemir ve Sıla Eylül Gündüz Best Maker olarak, Gül Sena Uysal Best Presen-
tation alanında, Ece Çınar ve Mevanur Çabuk en iyi takım çalışması alanlarında Ülkemizi temsilen ödül aldılar. Okul 
Müdürümüz İlknur Hacıosmanoğlu, “Öğrencilerimiz buradan tüm hazırlıklarını yaparak gittiler. Programda önemli 
başarılara imza atacaklarına inanıyordum.” dedi.
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz Pekin Büyükelçimiz Sayın Abdulkadir Emin Önen tarafından bü-
yükelçilikte ağırlandı. Öğrencilerimizden çalıştay hakkında bilgi alan, izlenimlerini paylaşan büyükelçimiz Çin-Türkiye 
ilişkileri hakkında  da bilgi aktarımında bulundu. 
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FARKINDA MISINIZ?

İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz, dİSlEkSİ öğrEnME güçlüğü dErnEğİ İlE bİrlİktE rEhbEr 
öğrEtMEnlErE yönElİk olarak fatİh MİMar Sİnan İşİtME EngEllİlEr okulu’nda dİSlEk-
Sİ farkındalık SEMİnErİ düzEnlEdİ.

Disleksi, zihinsel ya da görme ve işitme yetersizliği bulunmamasına rağmen okuma, yazma, dinleme ve matematiksel 
işlemleri öğrenmede ve kullanmada güçlük olarak kendini gösteren nörolojik temelli bir bozukluktur. Disleksi, ilk kez 
İngiliz Doktor W.P. Morgen tarafından 1896 yılında tanımlanmış bulunuyor. Morgen, disleksiyi “doğuştan kelime kör-
lüğü” şeklinde ifade ediyor. 19. yüzyıldan bu yana birçok disleksi tanımı yapılmış durumda. Örneğin; Avrupa Disleksi 
Derneği D-disleksiyi; “okuma, heceleme ve yazma becerilerini edinmede nörolojik kökenli bir farklılık” olarak tanım-
lıyor. Disleksi Merkezi’nin tanımına göre ise disleksi; “zekâ düzeyi normal veya normalüstü olan, okuma hızı, okuma 
kalitesi, okumayı öğrenme hızı, okuduğunu anlama-anlatma becerisi, yaşıtlarına ve zekâsına kıyasla beklenenin altın-
da kalan okuma bozukluğunun genel adı.” Disleksili çocuklar okul öncesi dönemde çeşitli belirtiler gösterseler de asıl 
tanıları genelde ilkokula başladıktan sonra konmaktadır. 

Disleksi Alanındaki Sorunlar
Disleksinin zekâ ve sosyokültürel yoksunlukla ilişkisi bulunmuyor. Disleksili olduğu bilinen Albert Einstein, Leonardo 
da Vinci ve Tom Crouse buna kanıt olarak gösterilebilir. Disleksili çocukların yaşadığı güçlük, geleneksel eğitim ortam-
larındaki yöntemlerle akıcı okuma, okuduğunu anlama ve yazmayı yaşıtları kadar çabuk öğrenememeleridir. Dislek-
sili çocukların öğrenme ve öğrendiklerini ifade edebilmelerine imkân sağlayan çeşitli eğitsel ve sanatsal yöntemler 
onların güçlü yönlerini ve özel yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktadır. Disleksi alanındaki sorunların 
tartışılması, çözüm önerilerinin üretilmesi ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesi bakımından farkındalık 
çalışmaları önem arz ediyor.

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, “ihtiyaç duyan her öğrencinin hayatına dokunmak” ilkesi ile gerçekleştirdiği çalışma-
larına hız kazandırdı.  Bu bağlamda her ay bir farkındalık çalışması yapacak olan İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Ka-
sım ayında disleksi öğrenme güçlüğüne dikkat çeken etkinlikler düzenliyor. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği ile 
birlikte yürütülen çalışma, öğretmenlerin disleksi öğrenme güçlüğü problemi olan bireyler ve ailelerinin yaşadıkları 
sorunlarla baş edebilmeleri ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi sürecine nasıl katkı sunabileceklerine odaklanması 
bakımından önem arz ediyor. 
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Hastalık Değil Öğrenme Güçlüğü
Fatih Mimar Sinan İşitme Engelliler Okulu’nda saat 10.00’da başlayan seminerin açılışında konuşma yapan Şube Mü-
dürümüz Ömer Avcı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesinin Kasım ayı farkındalık faaliyetleri kapsamında ve 
1-7 Kasım tarihleri arasında özel öğrenme güçlüğüne dikkat çekeceklerini söyledi.  Avcı, disleksinin bir hastalık değil, 
bir “öğrenim güçlüğü” olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:  “Türkiye’de çocuklar disleksi eğitimi alma açısından 
ciddi anlamda destekleniyor. Bu çerçevede İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi için 
çalışıyoruz. Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…”

Tanılama Süreçleri Önemli
Daha sonra söz alan Disleksi Öğrenim Güçlüğü Derneği Başkanı Atıf Tokar, derneklerinin farkındalık ortaya çıkarmak 
için kurulduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütünce 1994 yılında öğrenme farklılığı olarak tanımlanan disleksinin zekây-
la ilgili bir problem olmadığını ifade eden Tokar; “Disleksi bir öğrenme farklılığıdır. Disleksi asla hastalık değildir” dedi. 
Tokar, disleksinin çocuklarda ilkokul dönemine kadar yeterince tanınmadığını ifade ederek “Dinleme, konuşma, oku-
ma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini 
gösteren disleksi, çocukların akademik ve sosyal hayatlarında büyük sıkıntı ve özgüven eksikliğine neden olabilmekte. 
Ülkemizde maalesef aileler, çoğunlukla çocuklarının durumunu bilmiyor. Çocuklar harfleri ters yazıyorsa, paragraf 
atlıyorsa, din, Tanrı, takvim, zaman ve para gibi soyut bilgileri zor öğreniyorsa, ailelerin bir psikiyatriste başvurmaları 
ya da tanılama süreçlerinden geçmeleri gerekiyor.” dedi.

Özel Eğitim Uzmanı Selin Yönet ise, disleksi öğrenme güçlüğü üzerinde oldukça detaylı ve bilgilendirici bir sunum 
yaptı. Fatih ilçesindeki rehber öğretmenlerin katıldığı seminer soruların cevaplanmasının ardından sona erdi. 
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DOKTORALI ÖĞRETMENLERLE TANIŞMA TOPLANTISI

İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı, doktora öğrEnİMİnİ taMaMlayan öğ-
rEtMEnlErİMİz İlE İStanbul’dakİ EğİtİM SürEçlErİnE yaPılabİlEcEk katkıları İStİşarE 
EtMEk üzErE İStanbul ErkEk lİSESİ’ndE bİr araya gEldİ.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenlerimiz ile İstanbul’daki 
eğitim süreçlerine yapılabilecek katkıları istişare etmek amacıyla 16 Ekim Salı günü İstanbul Erkek Lisesi’nde bir araya 
geldi. 

Toplantıda, eğitimin okul, öğrenci, veli ve diğer paydaşlarına dair değerlendirmeler yapıldı. Disiplinlerarası bir yak-
laşımla öğretmenlerin ve öğrencilerin hayat boyu ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilmeleri için neler 
üretilebileceği istişare edildi.  Yazıcı,  üç yıldır devam eden ve kolektif akademik aklı yansıtan İstanbul Öğretmen 
Akademileri alanına yeni eklenen programlara değindi. 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Yazıcı, eğitimcilerin, değişen dünya şartlarında eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve eğitim 
sorunlarının çözümüne yönelik sorumluluk almaları, yenilikçi çözümler üretmeleri ve ortak iyi için mücadele et-
melerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu doğrultuda, öğretmenlerin kendi potansiyellerini ortaya çıkartmaları 
amacıyla makale paylaşım günleri, sempozyumlar ve çalıştaylar yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca 
teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle farklı değişimlerin eşiğinde olduğumuz günümüzde, hangi alanlarda çalışılması 
gerekiyor, sorunlu alanlarımız var mı,  fark edilmeyen problemlerimiz var mı, gibi sorulara öğretmenlerimizin verdiği 
cevaplar değerlendirildi.

 Oldukça verimli geçen tanışma toplantısı öğretmenlerimizin sürece katkısının devamını sağlamak için sonraki aylar-
da tematik başlıklar altında sürdürülmeye devam etti.
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BÜTÜN EDEBİYATLAR, NESİLLERİN İFADESİDİR

İStanbul öğrEtMEn akadEMİlErİ’nİn EdEbİyat akadEMİSİ’ndE kültür VE MEdEnİyEt bİrİ-
kİMİMİzİ yEnİ nESİllErE aktarMak İçİn EdEbİyatın İMkânlarından faydalanManın İncE-
lİklErİ Paylaşıldı.
 
Hayata güzel bakmak ve hayatı güzelleştirmek edebiyatın işlevlerindendir. Edebiyat, işlevine uygun işlendiğinde öğ-
rencilerde estetik duygu ve heyecan uyandırma vazifesi görür. Duygulu, iradeli, milletini olduğu gibi anlayan, seven, 
medeniyet değerleriyle barışık bir neslin yetiştirilmesi için gerekli olan önemli araçlardan biri de şüphesiz edebiyattır. 
 Edebiyat, kültürü üreten ve yorumlayan bir etkinliktir. Şiiriyle, romanıyla ve diğer türleriyle millet hafızasını inşa 
etme; bu hafızayı gelecek kuşaklara da taşıma görevini üstlenir. Edebiyat, zevk vermenin yanı sıra eğitme yönüyle de 
önemlidir. 

İstanbul Öğretmen Akademileri’nin Edebiyat Akademisi’nde kültür ve medeniyet birikimimizi yeni nesillere aktarmak 
için edebiyatın imkânlarından faydalanmanın incelikleri paylaşıldı. Seçkin isimlerin birikim ve tecrübeleri, öğretmen-
lerimize yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla bizzat aktarıldı. Uzmanlar tarafından özenle seçilmiş konular, has-
sasiyetle işlendi. Eğitimler her çarşamba ve Perşembe günleri saat 16.00-19.00 saatleri arasında yapıldı.

Kasım ayında faaliyetlerine başlayan akademide Ali Emre, Güray Süngü, Aykut Ertuğrul, Cemal Şakar, Özkan Gözel, 
Turgay Anar, Ali Ural gibi birçok isim edebiyatın imkânları, mahfilleri hakkında öğretmenlerimizle bir araya geldi. Bu 
sene ağırlıklı olarak öykü ve roman türleri odağında faaliyetler gerçekleştirildi. Edebiyat ve düşünce tarihinden hare-
ketle yazı ve hayat ilişkisini irdeleyen konuşmacılar, yazmanın, yaşamanın ve okumanın birbirinden ayrılmayan üçlü 
bir eylem olduğunun altını çizerek, bu eylemlerin, edebiyatın derinliğini sağladığını söylediler.
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FUAT SEZGİN’İN İZİNDE

Ömrünü İslâm bilimler tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sez-
gin, 30 Haziran 2018’de hayatını kaybetti. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 
genelgeyle, 2019 yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan 
edildi. Bu kapsamda İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz 
Fuat Sezgin’in İzinde Projesiyle çeşitli etkinlikler ve orga-
nizasyonlar yapılacak.  

Projenin farkındalık etkinlikleri,  Cibali Şehit İlhan Varank 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki konferansla devam etti. 
Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Polat,  Hoca-
yı görsel ve yazılı belgelere dayalı bir şekilde anlattı. Oku-
lun konferans salonunda, öğrencilerine yönelik düzenle-
nen konferansta, Fuat Sezgin’in hayatı ve ilmi kişiliği onu 
yetiştiren muhit, hocaları ve kütüphaneler çerçevesinde 
ele alındı.

Kaderine Doğru Yürüyen Fuat Sezgin
Fuat Sezgin’in Bitlis’ten başlayıp İstanbul’da nihayete 
eren hayatını ana hatlarıyla anlatan Uğur Polat, Sezgin’in 
makalelerinde ve eserlerinde İslâm Bilimler Tarihini başa-
rılı bir şekilde ele aldığını ve pek çok Batılı ismin yanlışla-
rının düzeltilmesine katkı sağladığını vurguladı. Sezgin’in 
yetişmesinde kütüphanelerin ve başta Hellmut Ritter olmak üzere hocalarının rolüne ayrıntılı olarak temas eden 
Polat, “Bir kişi hocalarıyla var olur, onlardan edindikleriyle kendini geliştirir. Başarılı, idealist ve çalışkan olmanın ma-
nasını kavramak daha da önemlisi İslâm kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılması mutlaka İstanbul İslâm Bilim ve 
Teknoloji Müzesinin ziyaret edilmesi gerekir.” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Fuat Sezgin 1924’te Bitlis’te doğmuş, İstanbul’a mühendis olma hayalleriyle gelmiş, matematikten çok iyi anlayan 
bir gençtir. İslâmî İlimler tarihine dair vukufiyeti, daha o zamanalar farkında olmadığı bir derinlikte, kendi gelece-
ğine dair attığı her adımda biraz daha belirginleşen bir çizgi halinde kendini var kılmaktadır. Günlerden bir gün, bir 
akrabası onu, dışardan bakıldığı zaman bir seminere; lakin biraz daha yakından bakıldığında aslında kaderine doğru 
götürmektedir. 

Derslikte seminer için bekleyen, Türk dostu bir Alman Şarkiyatçı Prof. Dr. Hellmut Ritter’dir. Ritter, Filozof Nietzsc-
he’den sonra çok genç yaşta profesör olmayı başarmış, o zamanalar, 1. Cihan harbi sırasında Osmanlı saflarında sa-
vaşa iştirak etmiş bir gençtir. İslâmî literatüre çok hâkim, Arap İslâm düşünce tarihinde ne aradığını bilen, en önemlisi 
de, devrin en mühim düşünür ve ilim adamının yakından bilip düşüncelerinden istifade ettiği Beyazıt Kütüphanesi 
Müdürü Meşhur İsmail Saib Sencer’in tedrisinden geçmiş bir talebe olma vasfına mümeyyiz bir sima…”
 Fuat Sezgin’in katıldığı seminerde, İslâm bilimler tarihi ilgili o güne kadar öğrendiği ‘dünyanın öküzün boynuzunda’ 
olduğuna benzer asılsız bilgilerin aksine; dünya bilimler tarihinde İslâm bilim adamlarının belirleyici ve unutulmaz 
katkılarından bahsedilen bir konuşmaya şahit olduğu aktaran Polat, “Sarsılmıştır. Seminerden çıktıktan sonra eve 
gider ve gece sabah kadar sancılı bir muhasebeye başlar. Sabah olur! Ve yeni bir güne uyanan insanlar gibi, Fuat 
Sezgin’de yeni yeni bir Fuat Sezgin’e uyanır. Artık, İslâm ilimler tarihine kendini adamış bir gönüllüdür.” değerlendir-
mesinde bulundu.

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün fuat SEzgİn’İn İzİndE ProjESİ farkındalık Et-
kİnlİklErİ konfEranSlarla dEVaM Ettİ.
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İslâm Bilimler Tarihi Külliyatı
“Günde 17 saat çalışarak yarım asırdan fazla bir hayata;  100 bin cilt eser inceleme, on bin eseri etüdü ve 1500 eseri 
bililer tarihine kazandıran Sezgin, deyim yerindeyse bir arı misali gece gündüz çalışarak 18 ciltlik İslâm Bilimler Tarihi 
külliyatını meydana getirir.” diyen Polat, Sezgin’in eserleri arasında en dikkat çekeninin, GAS diye bilinen ve ilk cildi 
1967 yılında yayımlanan Geschichte des arabischen Schrifttums (Arap-İslâm Bilim Tarihi)  olduğunu ifade etti. Çünkü 
bu eser, Carl Brockelman’ın kitabını tamamlama düşüncesiyle başlanmış, ancak eserde yer almayan zengin miras 
keşfedilince müstakil bir kitap olarak yayımlanmıştır. Polat, Fuat Sezgin’in hocası Ritter’in değerlendirmesini almak 
için eserin birinci cildini gönderdiğinde, tecrübeli hocasının “Böyle bir çalışmayı daha önce kimsenin yapamadığını ve 
bundan sonra da yapmasının zor olduğunu” ifade ederek onu kutladığına dikkat çekti. 

Bilim tarihini sadece Batılı tarihçilere bırakmamak gerektiğini dile getiren Polat,  Sezgin’in Müslüman âlimlerin buluş-
larını ilim âleminin gündemine dâhil ettiğini kaydetti. Fuat Sezgin’in önemli bir bilim tarihçisi olduğunu belirten Polat, 
gençlerin İslâm bilim tarihine bakışı çok farklı olan Sezgin’in eserlerinden öğreneceği çok şey olduğunun altını çizdi.  
Konferans öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. 

Medeniyetimizin Mirası
Okul Müdürü Erdoğan Söylemez, konferansın ardından yaptığı konuşmada, eğitimde tahsil, talim ve terbiyenin önemli 
unsurlarından birinin öğretmenler olduğunu söyledi. Sezgin’in çabalarının medeniyetimizin mirası bakımından ufuk 
açıcı olduğuna değinen Söylemez, “Bir işin temelinde aşk, gönül ve azim olursa, o işin bereketi mutlaka fazla olur.” 
dedi. Söylemez,  konferansın öğrencilerin ufkuna, bilgi ve birikimine, yetişmesine önemli katkı sunduğunu vurgulaya-
rak, “Eğitim süreçlerimize kendi bilin tarihimizin kök figürlerini katabilirsek, bunu başarabilirsek,  azim ve kararlılıkla 
bu eğitim seferberliğini yapabilirsek Allah’ın yardımıyla ve inayetiyle muvaffak olma ihtimalimiz yüksek olur. Merhum 
Fuat Sezgin’i farklı bir yaklaşımla bizlere sunan Uğur Polat beye çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
tEknolojİ EnStİtüSü, öğrEtMEnlErİMİzİn tEknolojİk donanıMlarını artırMaya yönE-
lİk bİr dİzİ EğİtİM VErİyor.

Hayatımızın her alanına yayılan teknolojiden kopmak artık imkânsız… Zararlarını düşünmeden, sınırsızca “faydalarını” 
kullanmaya da devam ediyoruz.  Teknolojiyle beraber öğrenme ve öğretmenin yeni yöntemleri, bilgiye ulaşmayı ve 
öğrenmeyi basit, ulaşılabilir ve daha kolay hale getirdi. İnternet teknolojisi bilgi okyanusu olduğu için eğitim sektörü 
için bir devrim olmuştur.

Bilgi Vermenin Ötesi
Bu gelişmelerle beraber öğretmenin rolü sadece bilgi vermekten çok büyük bilgi yığınlarından doğru ve istenilen 
bilgiye nasıl ulaşılacağını göstermeye dönüşmüştür. Değişen ve gelişen bilgiyi de takip edip öğrencisine ulaştırmak, 
teknolojiyi kullanarak yeni öğrenme ortamları yaratmak ise aranılan değil zorunlu bir özellik olmuştur.

2000 yılı ve sonrası doğanlara ise Z kuşağı deniyor. Z kuşağı ülkemizin %31’ini oluşturuyor. Teknolojinin içine doğan, 
daha doğmadan fotoğrafları çekilen, kalp sesi kaydedilen, doğar doğmaz ekranlarla tanışan bu kuşak doğuştan tek-
nolojik.  Bu kuşağın ebeveynleri ve öğretmenleri olan bizler kendimizi çağın teknolojik gerekliliklerinden ve yeterlilik-
lerinden uzak tutarsak öğrencilerimiz ve çocuklarımızla aramızdaki kuşak farkı onlarla iletişim kuramayacak ve onlara 
bilgi aktaramayacak kadar açılacaktır.

İşte bu bağlamda İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Enstitüsü öğretmenlerimize 
rehberlik edebilmek için ve onların teknolojik donanımlarını artırmaya yönelik bir dizi eğitim veriyor. Bu çerçevede, 
çağın gerektirdiği ölçeklerde kendini geliştirmek isteyen, teknolojiyi aktif bir şekilde kullanabilmek isteyen, tüketen 
değil üreten nesillere örnek olmak isteyen öğretmenlerimizi teknolojik bir eğitim kiti ile donatmayı hedefliyor.

Dersler Uygulama Ağırlıklı
Enstitüdeki dersler öğretmenlerimizin bu konuları hiç bilmediği varsayılarak sadece temel seviyede anlatılıyor. Eğitim 
sürecinde her öğretmenimiz 3D modelleme yapabiliyor, çizdiği 3D modelleri 3D yazıcılardan çıktı alabiliyor, çizdiği 
3D modelleri kullanarak kendi Artırılmış Gerçeklik uygulaması yapabiliyor. Proje Tabanlı Arduino Eğitimiyle temel 
seviyede kod yazmayı öğreniyor ve robotik projeleri yapabiliyor. Öğretmen Akademileri Teknoloji Enstitüsü bünyesin-
de “Artırılmış Gerçeklikle Zenginleşen Kitaplar Projesi” de yürütülüyor. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde akade-
milerde yetişen öğretmenlerimiz Beylikdüzü ve Sancaktepe ilçelerinde “Artırılmış Gerçeklikle Zenginleşen Kitaplar” 
atölyelerini faaliyete geçirecek. 

Bu eğitim ve öğretim yılında Teknoloji Enstitüsü dersleri, derslerin uygulama ağırlıklı olması nedeniyle iki grup hâlin-
de işlendi. Teknoloji Enstitüsüne katılan öğretmenlerimize gerek üniversitelerden gerekse sektördeki uzmanları ta-
rafından sunumlar yapıldı. Animatör Uğur Aksoy ile animasyon konusu işlendi. Animasyon yönetmeni Özgül Gürbüz 
ise Autodesk Maya ile 3D Modellemeyi sundu.  Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi İrfan Şimşek’in üstlendiği enstitüde 
eğitimler, Bayram Gaygusuz,  Mustafa Akbaş ve Berk Yalçın tarafından verildi. Öğretmenlerimiz bu eğitimler sayesin-
de artık teknoloji odaklı uygulamalar gerçekleştirebiliyor.
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TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLERDEN ÖZGÜN UYGULAMALARA

İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün Vİzyon ProjElErİndEn EğİtİMdE İyİ örnEklErdEn öz-
gün uygulaMalara SErgİSİ 2019 bİlgİlEndİrME toPlantıSı yaPıldı. 

Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi 2019, İstanbul’da eğitim ve öğretim etkinlikleri kapsamında, 
resmî tüm okul/kurumlarda yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan iyi örnekleri paylaşmak, bu örneklerden 
haberdar olmak ve özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarıp resmî tüm okul/kurumlar tarafından model alın-
masını sağlamayı hedefliyor.  Proje kapsamında 39 ilçe temsilcileriyle dün 14.00-17.00 saatleri arasında İl Müdürlü-
ğümüzün İstanbul Salonu’nda bir toplantı yapıldı.  İlçe özel bürolarıyla proje yazma,  ve uygulama süreçlerinde başarı 
elde eden birer öğretmenimizin katıldığı toplantıda, projenin hedefleri, teknik altyapısı ve takvimi hakkında bilgi 
verildi. 

Proje en temelde iyi örneklerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin bir araya gelmesini ve birbirlerini etkilemesini önce-
liyor. Bu çerçevede oluşturulan başvuru şartları sergilenecek örneklerin kalitesini artırmayı, dolayısıyla katılımcıların 
öğrenme fırsatlarını artırmayı amaçlamakta.  Ayrıca sergide sunulan iyi örneklerin eğitim süreçlerini daha nitelikli 
hâle getirmesi veya bir eksikliği gidermesi önemseniyor.

Esas Mesele Özgünlük
Paylaşım odaklı projenin, 4 Şubat 2019- 24 Şubat 2019 tarihleri arasında www.istmem.com web sayfası üzerinden 
yapılacak e-başvurularını, yönergesini, kategorilerini ve dikkat edilmesi gereken hususları Derviş Çelik anlattı. Başvu-
rusu yapılacak iyi örneğin ve özgün uygulamanın eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan bir yönünün 
bulunması gerektiğini belirten Çelik, projelerin taşıması gereken özellikleri, bilimsel araştırma süreciyle ilgili etik ku-
rallara uymanın önemini örneklere anlattı.  

Yönerge üzerinden Etkin Öğretim, Kültür, Sanat ve Spor, Bilim ve Teknoloji, Özel Eğitim ile Çevre ve Okul Estetiği 
kategorilerin mahiyeti üzerinde durdu. Ardından seçici kurullar, ödüllendirmede dikkat edilecek noktalar, projelerin 
öğretim programlarındaki kazanımlarla ilişkisi, değerlendirme ölçütleri başta olmak üzere projenin detaylarını sundu.  
Bu çerçevede projelerin özgün olmasının önemine dikkat çekti. 
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EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR AKADEMİSİ

EğİtİMdE yEnİ yaklaşıMlar akadEMİSİ bünyESİndE öğrEtMEnlErİMİzE öğrEnME VE öğ-
rEtME SürEçlErİylE İlgİlİ MESlEk-İçİ EğİtİM VErİlMESİ hEdEflEnMEktEdİr.

Çağdaş eğitimin hedefi, problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiye ulaşma yöntemlerini tanıyan, analitik düşünme be-
cerisi kazanmış, bilgilenme istekliliğini sürekli canlı tutan öğrenciler yetiştirmek, öğrenciyi ekip çalışmasına yöneltmek 
ve tüm öğrenme süreci boyunca öğrencilerin aktif olmasını sağlamaktır.

Bu hedefin gerçekleşmesi ise öğretmenlerin meslek öncesi ve meslek-içi eğitimlerinin bu gereksinimleri karşılayabile-
cek biçimde değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu anlayışla bazı yaklaşımlar ve yerleşmiş kavramlar eğitim çevrelerince tar-
tışılmalı ve alternatifler üretilmelidir. İşte bu önemden hareketle Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi geçen yıl açılmış 
ve bünyesinde öğretmenlerimize öğrenme ve öğretme süreçleriyle ilgili meslek-içi eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Tam 16 haftalık seminer programı içerisinde alanında uzman eğitmenlerimiz ile gerçekleştirilecek olan eğitimler ile 
öğretmenlerimizin meslek hayatlarında ihtiyaç duydukları yahut duyabilecekleri konu başlıkları uygulamalı bir şekilde 
veriliyor.

Prof. Dr. Hasan Bacanlı: Sağlıklı iletişimin kavram yanılgılarını giderme ile mümkün olacağını, aynı kavramı aynı şekilde 
anlamayan bireylerin ortak paydada buluşamayacağı ifade edildi. Buradan hareketle “değer” nedir, ne değildir girizgâ-
hıyla değer bilinçlendirmenin nasıl olması gerektiği irdelendi.

Uzman Psikolog Bedi Aydın: Yetkin öğretmenin her şeyden önce “neyi” “kime” “nasıl” öğreteceğini iyi bilen, kendini 
duruma adapte ederek gerektiğinde “her bilgiyi öğretebilen” kişi olması gerektiği anlatıldı. Bu konuda yetkin olabilmek 
için öğretmenin sınıf yönetiminde yapması gerekenler vurgulandı.

Yakup Kocaman: İnovasyon tanımı ve çeşitleri örneklerle tanıtıldı. Dünyayı şekillendirmekteki etkisinden bahsedildi. 
Eğitim ve öğretimde de olması gerektiği vurgulandı.

Dr. Burcu Uysal: Öğrencilerin içinde bulundukları psikolojik durumlar ve bunun öğretime olan etkisi anlatıldı. Öğretme-
nin hangi metotlarla durum çözümlemesi yapacağı tartışıldı. Öğretmenler kendi deneyimlerini eğitim öğretim kademe-
sine göre grup olarak paylaştılar.

Dr. Müge Uluman: 21. yüzyıl öğrenenlerini yetiştirmek için üst düzey zihinsel becerileri geliştirecek bir eğitim yapmamız 
gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda ölçme değerlendirmede yeni yaklaşımlar konusunda tamamlayıcı teknikler tanıtıldı. 
Ölçme değerlendirme nasıl hazırlanır, nerelerde kullanılır, kullanma sıklığı, hangi derste hangi tekniği kullanmalıyız ko-
nuları üzerinde duruldu.
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ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ

İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı, 3 aralık EngEllİlEr günü VESİlESİylE 
MüdürlüğüMüzdEkİ EngEllİ bİrEylErlE bİr araya gEldİ.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere 
yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından anlamlı bir tarih.

Engelli bireylerin meslek sahibi olarak hayata tutunmalarının sağlanmasının önemi her geçen gün daha çok fark 
ediliyor. Hiç şüphesiz bu durum sadece aileleri ilgilendirmiyor, aksine tüm toplumun sorumluluğunda. Dolayısıyla 
engelli bireylerin sosyal yaşamın her alanında var olmaları, eğitim ve öğretim hizmetleri başta olmak üzere her türlü 
imkândan en üst düzeyde yararlanmaları en tabii hakları.

Engellilerin bireysel yetenekleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve istihdamları 
için gerekli şartları ve ortamları hazırlamak hepimizin vazifesi. Türkiye, son yıllarda başta kamu kurumları olmak üzere 
engelli istihdamında büyük bir başarı kaydetti. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ülkemizde ve İstanbul’da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi, gerçekleştirili-
yor. Bu çerçevede İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, müdürlüğümüzdeki engelli bireylerle bir araya geldi.  
İstanbul Tuna Salonundaki buluşmaya Şube Müdürümüz Sayın Ahmet Özdemir ve müdürlüğümüzde çalışan engelli 
personelimiz katıldı. Yazıcı, tüm engelli bireylerle tek tek sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Önce insan anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan İl Müdürümüz Levent Yazıcı, engelli bireylerin önündeki her 
türlü engeli kaldırmayı temel amaç edindiklerini söyledi. Güçlüklerin ancak sevgi, sabır ve büyük bir özveriyle aşılabi-
leceğini belirten Yazıcı, “Sizlerin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz hepimizi 
zenginleştirecek ve güçlendirecektir. İş uyumu ve optimum fayda çerçevesinde engelli bireylerin isteklerini önemsi-
yoruz. Eksikliklerimizin giderilmesi noktasında, duyarlılık göstermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin topluma kazandırılmasında daha yapılması gerekenlerin bulunduğuna değinen Yazıcı, toplumun 
tüm kesimlerine görev düştüğünü ifade etti.
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ETKİLİ DERS ÇALIŞMA STİLLERİ

özEl EğİtİM VE rEhbErlİk hİzMEtlErİ şubEMİz, hEr EğİtİM kadEMESİ İçİn “Etkİlİ çalışMa 
StİllErİ” İlE İlgİlİ VİdEo VE Slaytlar hazırladı, onlİnE olarak yaygınlaştırdı.

Bir öğrencinin en büyük kaygısı, ders çalışmak veya karşılığını alamamaktır. Bu kaygı, temelde öğrencinin kaygısı ol-
makla beraber onun çevresindeki kişilerin de (anne-baba, öğretmenler gibi) etkiler. Öğrenciler çoğunlukla yeterince 
çalışma yaptıklarını, ancak istenen notu alamadıklarını düşünürler. Böyle bir durumda genellikle iki neden vardır. 
Birincisi öğrencinin ders çalışmak için yeterince zaman ayırması ancak bunu verimli olarak değerlendirememesidir. 
Örneğin: öğrenciler çalışmak için masada 3 saat oturuyor, ancak bunun 30 dakikasını gerçek anlamda ders çalışarak 
geçiriyor olabilir. İkincisi ise öğrencinin öğrenmek için değil, not almak için çalışmasıdır. Bu amaç için çalışan kişi ez-
bere yönelir. Oysa öğrenmek için çalışmak anlamayı ve kavramayı gerektirir. Çocuğun çevresindeki kişilere düşen en 
önemli görev, öğrenciyi not korkusu yaratmadan ders çalışmaya istekli hale getirerek, ancak öğrenmek için çalışmak 
zorunda olduğunu da kavratarak yol göstermektir. 

Her eğitim kademesinden üçer rehberlik öğretmeninin katılımı ile “Etkili Çalışma Stilleri” ile ilgili çalışmaları yürüt-
mek adına çalışma grupları oluşturuldu. Çalışma grupları Rehberlik Hizmetleri Şubesi koordinatörlüğünde video ve 
slaytlar hazırladı, ilgili materyaller online olarak yaygınlaştırıldı. 
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HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN SİZLERLEYİZ

İStanbul Mİllî EğİtİM Müdürlüğü bİnaSında SahnE alan özEl EğİtİM okulu öğrEncİlE-
rİnİn oluşturduğu koro Mİnİ bİr konSEr VErdİ.

Engelleri nedeni ile özel destek alması gereken öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü teknolojik araç gerecin 
yer aldığı eğitim ortamları oluşturmak önem arz ediyor.  Bu bağlamda öncelikle öğrencilerin farklı zekâ alanlarındaki 
gelişimini destekleyici yeni öğretim yöntem ve tekniklerini takip edilmesi gerekiyor. Onların kendine güvenen bir 
şekilde yetiştirilmeleri aynı zamanda yaptıklarının paylaşılmasından geçiyor.

Sevgi ve Eğitim Her Engeli Aşar
Bu çerçevede İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi Ekim ayı “Farkındalık” fa-
aliyetinde görme ve işitme engelli öğrencilerle bir etkinlik düzenledi.  Etkinlik ,“Görmediğiniz gözleriz, duymadığınız 
sesleriz, hayatı paylaşmak için sizlerleyiz.” sloganıyla hayata geçirildi. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen etkinlikte 
ülkemizde kurulan ilk işitme engelliler okulu olan Mimar Sinan İşitme Engelliler Ortaokulu ile Veysel Vardal Görme 
Engelliler Ortaokulu ve Türkan Sabancı Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu genç sanatçıları konser verdi. Programa 
katılanlardan alkış toplayan öğrenciler farklı bir sevinç yaşadı. 

Konserden sonra öğrencileri tebrik eden İl Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, “Öğrencilerimiz insanın azmedince neleri 
başarabileceğini hepimize gösterdi. Türk müziğinin değişik parçalarını o a kadar güzel söylediler ki hepimiz kendilerini 
hayranlıkla dinledik. Şunun altını çizmek isterim: Umut yoksunluğu, hayatta bir şeyleri başarmayı her zaman engeller. 
Asıl engel umudunu kaybetmektir. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hepimize verdikleri bu umut için çok teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.

İl Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, büyük bir ilgiyle takip edilen konserin ardından öğle yemeğinde genç sanatçıları 
ağırladı.
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FARKLILIKLARIMIZLA YAŞIYORUZ ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ 

2023 Vİzyon bElgESİ çErçEVESİ kaPSaMındakİ bu ProjEdE özEl gErEkSİnİMlİ bİrEy-
lErİn EğİtİM SürEçlErİnİn SoSyal VE fİzİkSEl çEVrElErİndEn MüMkün olduğu kadar 
ayırMadan PlanlanıP yürütülMESİ hEdEflEnİyor.

Farklılıklarımızla Yaşıyoruz Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi özel gereksinimli bireylerin eğitsel performansları doğ-
rultusunda amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitim görmelerine 
öncelik verilmesi amaçlanıyor.  Ayrıca ailelerin özel eğitim sürecinin her aşamasında aktif katılımlarının sağlanması, 
özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde üniversitelerin ilgili bölümleriyle özel gereksinimli bireylere yönelik faali-
yette bulunan sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışmalar yapılması da yer almaktadır. 

Proje kapsamında Aralık ayında ‘’Ailem Okulda’’ faaliyeti ile başlayan faaliyetlerle ilimizde bulanan özel eğitim meslek 
okullarımızda toplam 434 veliye ulaşılarak okulda atölye derslerinde velilerimizin çocuklarıyla birlikte dersi işleme 
fırsatı sunulmuştur. “Bir Dileğim Var” faaliyetinde ise ünlü iş insanları ve hayırseverlerle görüşülerek eğitim uygulama 
okullarımızda eğitim gören 390 öğrencimizin yazılı olarak istedikleri hayalleri gerçekleşmiştir.  

Projemizin hedefleri sayesinde, özel eğitim okullarına devam eden özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine ulaşıla-
caktır. Tutum çalışmaları yapılarak özel gereksinimli bireylere yönelik olumlu tutum geliştirme çalışmaları için ön 
ayak olunacak olup aileler ve çocuklar ile etkinlikler yapılacaktır. Ayrıca özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren 
öğrencileri bir araya getirerek arkadaşlık kurma ve sosyal duygusal gelişim alanları desteklenmesi planlandı.
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FATİH PROJESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ
İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı, yEnİlİk VE EğİtİM tEknolojİlErİ gEnEl 
Müdürlüğü tarafından düzEnlEnEn 4. fatİh ProjESİ EğİtİM tEknolojİlErİ zİrVESİndE 
başarı bElgESİnİ Mİllî EğİtİM bakanıMız Sayın zİya SElçuk’un ElİndEn aldı.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce düzenlenen zirve, öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim tek-
noloğu ve teknoloji sağlayıcılarının fikir ve tecrübelerini bildiriler ve atölye çalışmalarıyla paylaşmaları amacıyla dü-
zenleniyor. Bugün ATO Congresium’da başlayan zirve iki gün sürecek. Bu yıl dördüncüsü zirveye, 3 binin üzerinde 
ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Bu yıl kapsamı genişletilmiş bir şekilde gerçekleştirilecek olan zirvede; 40 oturum, 64 atölye çalışması, 5 panel ve 
20 çağrılı konuşma yapılması ve 30 adet eğitim ve teknoloji firmasının stant açması planlandı. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da yayımlanacak olan bildiri kitabı ile zirve; eğitim teknolojileri ile ilgili gelişmelerin sadece takip edilmediği aynı 
zamanda gelecek için kayıt altına alındığı, alanındaki Türkiye’nin en geniş çaplı etkinliği olarak kabul ediliyor.

4. FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un teşrifleriyle başladı. 2017-
2018 Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün üç projesi Bakanlık Ödülüne 
layık görüldü. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, başarı belgesini Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un elinden 
aldı.

Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olan zirve, son derece geniş katılımlı bir ortamda fikir alışverişinde bulunabilece-
ğiniz bir ortam sağlamının yanı sıra FATİH Projesini daha yakından izleme fırsatı sunmaktadır.

Zirvenin Konu Başlıkları
4. FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesinde, kodlama ve kod eğitimi, geleceğin teknolojik sınıfları, oyun tabanlı 
öğrenme ve oyunlaştırma, eğitimde mobil öğrenme, e-içerik geliştirme, üç boyutlu teknolojiler, eğitimde bilinçli ve 
güvenli internet kullanımı, eğitimde etkin etkileşimli tahta kullanımı, eğitimde engelsiz bilişim, STEM, eğitimde ölçme 
ve değerlendirme, robotik eğitimi, teknoloji destekli öğretmen mesleki gelişimi, uzaktan eğitim, nesnelerin interneti, 
öğrenci merkezli eğitimde teknoloji destekli başarılı uygulamalar, göç ve acil durumlarda eğitim, eğitim teknolojileri 
ve uygulamaları, dil öğretiminde teknoloji kullanımı, yapay zekâ, bilişim etiği ile eğitim ve sosyal medya konuları yer 
aldı. 
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FİDANLAR, FİDANLARLA BÜYÜYOR

İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı, Mİllî EğİtİM bakanlığı İlE tarıM VE or-
Man bakanlığı tarafından düzEnlEnEn ProjE kaPSaMında çatalca çanakçı köyü’ndEkİ 
ağaç dİkİMİnE katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen proje kapsamında yeşil dokunun geliştiril-
mesine katkıda bulunmak, öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek ve çevreye karşı duyarlılığını arttırmak 
amacıyla 6 Kasım Salı günü saat 12.30’da ülke genelinde 81 ilde aynı anda fidan dikme etkinliği başlatıldı. Ankara’da 
yapılan etkinliğe Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da katıldı ve bazı illere de telekonferans yöntemiyle 
bağlantı kurdu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Hayata geçirilen bu proje sayesinde 81 vilayetimizin tamamında 10 
milyon fidan okul çağındaki evlatlarımız adına toprakla buluşuyor. Böylece her öğrencimizin bir fidanı olması sağla-
nıyor.” dedi. 

Ülkemizin Güzellikleri Büyüyecek
Her öğrencinin kendi adına bir fidanı olacağına işaret eden Erdoğan, “Bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyüyecek, 
onlarla beraber gelişecek. Çocuklarımızın yaşları ilerledikçe fidanların kökleri toprağa, boyları göğe doğru yükselecek. 
Öğrencilerimizin bugün kurduğu hayaller zamanla gerçeğe yaklaştıkça inşallah diktikleri fidanlar ağaçlara, ağaçlar da 
ormanlara dönüşecek. Bugün okul bahçelerinde koşturan, gözlerinin ışıltısı yüreğimizi ısıtan çocuklarımızla beraber 
ülkemizin ormanları, ekonomisi, güzellikleri de büyüyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Farkındalığı Artırmanın Önemi
İstanbul’daki ağaç dikimi Çatalca ilçesi Çanakçı Köyü ile Pendik ilçesi Ballıca Köyü’nde yapıldı.  Ağaç dikimine ilkokul 
ve ortaokullardan gönüllü 1.500’er öğrencimiz yer aldı. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen proje kapsamında ve bugün 81 ilimizde eş zamanlı 
gerçekleştirilen ağaç dikimine katıldı.  Çatalca ilçesi Çanakçı Köyü’ndeki etkinlikte konuşan Yazıcı, “Millî Eğitim Ba-
kanlığımıza bağlı tüm ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla 81 ilde ve ağaçlandırmaya uygun 
şartların sağlandığı ilçelerde eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri düzenleyerek Ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilme-
sine katkıda bulunmak, öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesini 
sağlamak ve toplumda çevre koruma konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve 
Orman Bakanlığı arasında ‘Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor İş Birliği Protokolü’ imzalandı.” dedi.
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HALK EĞİTİM MERKEZLERİMİZ ÜRETİYOR
gEçMİşİn İzlErİnİ günüMüzE aktarMakta önEMlİ rol üStlEnEn halk EğİtİM MErkEzlE-
rİMİz İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzdE çalışMalarını SErgİlEdİ.

Halk Eğitimi Merkezlerimiz bireylerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliş-
melerini sağlıyor. Merkezlerimiz, bu doğrultuda, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu süren eğitim, öğretim,  üretim, 
rehberlik ve uygulama etkinliklerini sürdürüyor.

Halk Eğitim Merkezlerimiz okuma yazmadan üniversite hazırlığa, meslek eğitimden ilkyardıma kadar onlarca alanda 
kurslar vererek hayat boyu öğrenmeyi mümkün kılıyor. Halk Eğitimi Merkezleri aynı zamanda mesleki eğitim kurumu 
statüsünde olan kurumlarıdır. 

2012’de halk eğitim merkezi olarak faaliyete başlayan Cihangir Halk Eğitim Merkezi Cihangir yokuşundan aşağıya 
doğru inerken, karşıda beliren muhteşem deniz manzarasının büyüsüne kapılındığından farkına varılmayan en az 
250 yıllık bir binada bulunuyor. Cihangir Camisi ile aynı zamanda yapılan Sıbyan Mektebi ve ilkokul olarak kullanılan 
merkezin binası 1970’lerden itibaren pratik kız sanat okulu şeklinde hizmet etmiştir. 

Yediden yetmişe herkese hizmet sunan merkezden Sevgi Gergin, Yasemin Doğan, Enis Ergün, Handan Alma ve Kadir 
Yüce çalışmaları hakkında bir hafta boyunca İl Müdürlüğünüzde bilgi verdiler.  Kursiyerlerin ürünlerinin tanıtımını 
esas alan sergide kukla replikaları, seramik, resim ürünleri, boyutlu resim ve keçe çalışmaları sergilendi.

Müdürlüğümüzün girişinde düzenlenen ve Cihangir Halk Eğitim Merkezi el sanatları ve resim sergisi kursiyerlerinin 
ürünü olan diğer eserler, sergiyi gezenlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Sergide birbirinden güzel el işlerinin yanı sıra 
kuklalar ilgi çekti. 

Merkezin, “Davul Derisi Kukla Kursu” kültürel alandaki önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu kurs sayesinde UNESCO 
tarafından somut olmayan kültürel miras kapsamına alınan Karagöz sanatının sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Merkezin keçe kursu ise, iğneli ve ıslak olmak üzere iki çeşidi bulunan keçenin kullanım alanlarının genişlemesiyle 
yoğun ilgi görüyor. 

Cihangir Halk Eğitim Merkezi’nin mantar yetiştiriciliği kurs programından gelenekli sanatlara kadar pek çok alanda 
çalışmaları bulunuyor.
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HÂREZMÎ EĞİTİM MODELİ TOPLANTILARI

hârEzMî EğİtİM ModElİ bİrİncİ bölgE dEğErlEndİrME toPlantıları yaPıldı.

Hârezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, 
etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendi-
rip güncellemeyi hedefliyor. Başka bir ifadeyle öğrencilerin günlük, gerçek yaşam problemlerini tanımlayıp, çözmek 
üzere algoritma tasarlayan, adım adım bu sorunun nasıl çözüleceğini belirleyip programlamanın gücünden faydala-
narak yenilikçi fikirler üretme sürecidir.

Hârezmî Eğitim Modelinin zemininde beş ana başlık mevcuttur. Bilgisayar bilimi öğretiminin Sosyal Bilim dalı ile bü-
tünleştirilen, Bilgi İşlemsel Düşünme becerisinin hayata adapte edildiği, Programlama ve Öğretim araçlarının etkin 
kullanıldığı, disiplinlerarası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı işbirliğini benim-
seyen, Robotik ve Oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modelidir.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Murat Altınöz başkanlığındaki toplantılara Hârezmî Eğitim Modeli uygulayan okul-
larımızın öğretmenleriyle proje koordinatörleriniz katıldı.

Tuzla, Beylikdüzü, Bahçelievler, Şişli ve Üsküdar’da iki oturum şeklinde gerçekleşen Bölge Değerlendirme Toplantıla-
rının ilk oturumunda okul türlerine göre grup çalışması yapan değerli öğretmenlerimiz 6 haftalık süreçlerini birbirleri 
ile paylaştılar. İkinci oturumda ise öğretmenlerimiz grup değerlendirme formu, uygulama plan değerlendirme ölçeği 
ile süreçlerini değerlendirip deneyim paylaşımında bulundular.
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GELECEĞİN EĞİTİMİNİ KURGULAMAK

İl MüdürlüğüMüzün hârEzMî EğİtİM ModElİ koordİnatörlErİ 5-9 kaSıM 2018 tarİhlErİ 
SİVaS’takİ öğrEtMEn EğİtİMİnE katıldılar.

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında hayata geçirilen Hârezmî Eğitim Modeli 
yaygınlaşıyor. Bu çerçevede Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilen Hârezmî Öğretmen Eğitimi hizmetiçi 
kursu 5-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Sivas’ta düzenlendi. 

Hârezmî Eğitim Modeli çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini ortaya koymayı hedefliyor. Model 
öğrencilerin güvenle ama aynı zamanda ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği 
süreci, öğretmenleri ile değerlendirmelerine imkân tanıyor. Hârezmî Eğitim Modeli, geleceğin eğitimini nasıl kurgula-
yacağımız ve nasıl doğru uygulayacağımız noktasında öğretmen ve öğrencilerimize ışık tutuyor. Bu bakımdan model, 
kendi kendini doğuran ve kendisini sürekli inşa eden bir yapıyı barındırıyor.

Hârezmî Eğitim Modelinin temel prensipleri: birlikte tasarlama, birlikte öğrenme, birlikte öğretme ve birlikte üretme-
dir. Modelin uygulama sürecinde öğrenciler hayatın içinden gerçek sorunlarına çözüm ararlar. Bu süreçte duyularını 
ve duygularını işin içine katarak çeşitli uygulamaların desteğiyle bir öğrenme süreci gerçekleştirirler. 

Hârezmî Eğitim Modeli odaklı kursta farklı branşlardan 31 öğretmenimize hizmetiçi eğitim verildi. Sivas’taki kursun 
eğitmenliğini Hârezmî Eğitim Modeli İstanbul Koordinatörü Neslihan Bektaş (Bilişim Teknolojileri) ve Üsküdar İlçe Ko-
ordinatörü Funda Bayraktar (Felsefe)  üstlendi. Süreç boyunca öğretmenler, disiplinlerarası anlayışla birlikte çalışma 
ve üretme, aynı sınıfta birden fazla öğretmenin öğrenme sürecine katılması, farklı yöntem ve teknikleri kullanma gibi 
durumları tecrübe etme imkânı buldular.
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İLK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ

okullarıMıza İlk dEfa gElEn öğrEncİlErİ karşılayan öğrEtMEnlErİMİzE hİzMEt VEr-
MESİ İçİn MüdürlüğüMüz İlk öğrEtMEn akadEMİSİnİ faalİyEtE gEçİrdİ.

İlk Öğretmen Akademisi, Avrupa ve Asya olarak iki ayrı yerde eğitim faaliyetleri yürütmektedir. İlkokul ve okul öncesi 
kurumlarda hizmet veren öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan akademi öğretmenlerimizin 
yoğun ilgisine mazhar oldu. Akademi kapsamında altı ayrı eğitim çalışması yapıldı. 

İlk olarak “Çocuk Resminin Psiko-Pedagojik Açıdan Değerlendirilmesi” başlığı altında Dr. Muhammet Öztabak öğ-
retmenlerimizle bilgi ve deneyimlerini paylaştı. İkinci hafta,  Montessori Eğitmeni Elçin Yağcı, “Montessori Eğitim 
Felsefesi” hakkında bilgilendirme yaptı.  Akademinin üçüncü haftasında konuşmacı olarak katılan Dr. Firdevs Burçak, 
“Dış Mekânda Öğrenme ve Dış Mekân Etkinlikleri” konusu başlığı altında yurtdışı gözlemlerini ve yaptığı bilimsel 
çalışmaları paylaştı. Akademinin dördüncü konuğu Doktorant Adem Kalebaşı oldu. Kalebaşı, “Mizacın Öğrenmeye ve 
Okula Uyuma Etkisi” hakkında öğretmenlerimize paylaşımda bulundu. 

Eğitici eğitimlerinin içerisinde yeni yeni yer almaya başlayan “Hikâye Anlatıcılığı” konusunu ise Dursun Ali Emecen’den 
dinleyen öğretmenlerimiz, akademinin altıncı haftasında “Makamların Şifasını” tecrübe ettiler. Müzik öğretmenimiz 
Derya Ayrancı, Makamların Şifası konusunda yaptığı projeleri ve uygulamalardan edindiği deneyimleri paylaştı. 
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İSTANBUL SANAYİ ODASI ZİYARETİ

İl Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı, İStanbul Sanayİ odaSı yönEtİM kurulu 
başkanı Sayın Erdal bahçıVan’la bİr araya gEldİ. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, beraberinde İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı İrfan Özhamaratlı ve İSO-İSOV Eğitim İhtisas Kurulu Başkanı Okan Oğuz ile birlikte, İl Millî Eğitim Müdürümüz 
Sayın Levent Yazıcı’yı ziyaret etti. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ndeki buluşmada eğitim ve öğretim dünyasının güncel konuları ile ilgili sohbet edildi. Özel-
likle sanayi kesimin büyük önem vererek, geliştirilmesi ve daha işlevsel kılınması için görüş alışverişinde bulunuldu. 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İSO’nun mesleki ve teknik eğitim bağlamında meslek liseleri konusunda bugüne kadar 
yaptığı çalışmalardan bahsedildi. Mesleki ve teknik eğitim okullarının eğitsel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşı-
lamayı amaçlayan “Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli” protokolü gibi iş birliklerinin 2023 Vizyonu doğrultusunda 
mesleki ve teknik eğitim alanında yeni bir yaklaşımla sürdürüleceği ifade edildi. 

Vizyon Belgesinde okullar ile sektör arasında yakın bir etkileşim kurulması oldukça önemli.  Okul-Sanayi İş Birliği 
İstanbul Modeli çerçevesinde İstanbul’daki mesleki ve teknik eğitim veren okullar, başta sanayi ve ticaret odalarının 
meslek komiteleri olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile entegre ediliyor. 

İSO’nun Türkiye sanayisinin katma değerinin yükselmesi konusunda nitelikli insan gücüne verdiği önemden hareketle 
önümüzdeki dönemde iki kurumun çok daha yakın iş birliği içinde olması gerektiği üzerinde duruldu.
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İSTANBUL STEM BİLİM ŞENLİĞİ 

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürüMüz Sayın lEVEnt yazıcı, 4007 tübİtak bİlİM şEnlİklErİ dEStEklEME 
PrograMı kaPSaMında bahçElİEVlEr İlçE Mİllî EğİtİM Müdürlüğü VE  bahçElİEVlEr İto bİlİM VE 
Sanat MErkEzİ İş bİrlİğİndE gErçEklEşEn “İStanbul StEM bİlİM şEnlİğİ”nİn açılışını yaPtı.

İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı; öğrencilerin yenilikçi bireyler olarak yetişmesini ve küçük yaş-
lardan itibaren bilimsel faaliyetlere ilgilerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla, 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destek-
leme Programı kapsamında Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve  Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi iş 
birliğinde gerçekleşen “İstanbul STEM Bilim Şenliği”nin açılışını yaptı.

Teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, 
teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağ-
layan, dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyan STEM 
(Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitiminin ülkemizde de giderek yaygınlaşmakta olduğu, yapılan etkinlik ve 
çalışmaların çeşitliliği ve renkliliği ile kendini göstermekte.

Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürümüzün yanı sıra Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, İlçe Millî Eğitim Müdü-
rü Emin Çıkrıkçı, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı. Birbirinden renkli ve farklı çalışmaların yer aldığı şenliğin açılışında konuşan İstanbul Millî Eği-
tim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı toplumda bilim kültürünü oluşturarak merak uyandırmayı hedefleyen etkinliğin 
önemine değinerek şu hususlara dikkat çekti:

Hep Birlikte Bu Umudu Büyüteceğiz
“Öncelikle; öğrencilerimizin bu çabalarına ortak olan herkesi yürekten tebrik ediyorum. STEM uygulamalarının hepsi 
bilimde, sanatta, müzikte ve kültürde çok farklı açılımlar sağlıyor. Bunların hepsi öğrenmeyi ateşleyecek, çocukları-
mızın düşüncelerini geliştirecek farklı yöntemlerdir. Zaman içinde bunların adları değişebilir; bazen STEM olur, bazen 
yenilikçi uygulama olur, bazen iyi örnek olur. Bilimsel bulgular ışığında farklı adlandırmalar olabilir. Önemli olan bun-
ların hepsini okullarımızın ve eğitim-öğretim sürecimizin gelişimine vesile kılmaktır. 
STEM’i; özellikle bilim, mühendislik, matematik ve artık son dönemde içine sanatı da katmaya çalıştığımız bir çer-
çevede ele almaya çalışıyoruz. Küresel ölçekte rekabet edebilir tarzda, sadece bilimsel çalışmaları yapabilen değil; 
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ayrıca bilimi üreten, bilimin ortaya koyduğu yenilikleri, devinimleri sağlayan bir öğrenci profili şeklinde de yetiştirmek 
istiyoruz çocuklarımızı. Kendine güvenen, 2023, 2071 hedeflerine ülkemizi hazırlayan bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. 
Bu yönüyle çocuklarımızın gözlerindeki enerji, pırıltı bizlere de büyük bir umut veriyor. İnşallah hep birlikte bu umudu 
büyüteceğiz. Bu büyüyen umutlarımız, bizlerin bu yolda çok daha emin yürümemizi  sağlayacak,  yarınlarımızı çok 
daha aydınlık kılacaktır.”

13-15 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen şenlikte; İstanbul Ticaret Odasında görev yapan, zenginleştirilmiş 
eğitim programları geliştirme konusunda ve özel yetenekli öğrencilerle çalışma konusunda deneyimi bulunan eği-
timcilerin liderliğinde, 153 atölye ve 8 konferans ( 11 Ekim Perşembe, 54 Atölye ve 3 Konferans; 12 Ekim Cuma, 50 
Atölye ve 3 Konferans; 13 Ekim Cumartesi 49 Atölye ve 2 Konferans) gerçekleştirildi. 
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BİZİM İSTANBUL’UMUZ

İStanbul’u okuyoruM ProjESİ EtkİnlİklErİ, Prof. dr. SadEttİn öktEn’İn şEhİr taSaVVu-
runu naSıl İnşa EdEbİlEcEğİMİzE daİr SohbEtİylE dEVaM Ettİ. 

Dünya hızla değişirken eğitimin de sürekli geliştirilmesi gerekiyor. Geliştirme süreci de yalnızca çok yönlü olduğunda 
ve eğitimin farklı paydaşlarına alan açtığında başarılı olabiliyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Vizyo-
nu eksenli İstanbul’u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var Projeleri bu anlayış doğrultusunda hazırlandı.  
Projelerin bazı etkinlikleri İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müşterek hazırlanan programlarla hayata geçi-
riliyor. Prof. Dr. Sadettin Ökten’in Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesindeki söyleşisi bu iş birliğinin 
neticesi. Çeşitli okullardan gelen öğrencilerimizle bir araya gelen Ökten, verimli bir sohbet yaptı. 

Mekânlarla Hemhal Olabilmek
Kültürün tüm paydaşlarını İstanbul’u okumak teması etrafında buluşturması açısından önemli ve öncü olan progra-
ma İstanbul Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcı Mümin Yıldıztaş, 
İstanbul Erkek Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Çemberlitaş Anadolu Lisesi gibi çeşitli okullardan gelen öğrenciler 
katıldı.

Kültürel ve tarihi mekânlarla aramızda köprüler inşa edebilmenin yolu önce mekânların ruhunu fark etmekle, sonra 
da onlarla hemhal olabilmekten geçiyor.  Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesindeki saat 14,00’te 
başlayan programda önce Sadettin Ökten’in hayatı hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı. 

Söyleşinin konuğu Sadettin Ökten, Hüseyin Akın ile Cengizhan Orakçı’nın sorularını cevaplandırdı. Kültür eksenli söy-
leşi “Yahya Kemal İstanbul’a Aziz İstanbul diye sesleniyor. Bu şehre hâlâ Aziz İstanbul demek mümkün müdür? Yahya 
Kemal’in İstanbul’undan bugüne değişmemesi gerekenler nelerdi? Biz İstanbul’da neyi koruyamadık?”  sorularıyla 
başladı. 

Bu sorulardan hareketle “Tabiatı yahut şehri sadece insan bozuyor, diğer canlılar bozmaz” diyen Sadettin Ökten; 
medeniyet, İstanbul, kapitalizm, şehir, şehrin fıtratı, ruhu, tabiatı, dokusu üzerine açıklamalar yaptı. Konuşmasının 
devamında, “Şehirde yaşamak bir ahlak meselesi… Siz şimdi 15 kişi alan bir otobüse 20-30 kişi koyarsanız mahremi-
yet bozulur ya da mahremiyet diye bir şey kalmaz. İstanbul bu noktada mahremiyetini kaybetti. Biz şimdi bir türbü-
lanstan geçiyoruz. Toplumdaki bu bozulmaları, çözülmeleri inşallah atlatacağız.”  ifadelerini kullandı.  
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Medeniyet Tasavvuru ve Muhabbet
Medeniyet tasavvurunun önemine değinen Sadettin Ökten şöyle devam etti: “Kimlik önemli. Çok önceden kazanıl-
mış bir kimliğimiz var. Nasıl ki anneyi babayı reddedemiyorsak, toplumsal kimliğimizi de hemen değiştiremiyor ya da 
reddedemiyoruz. Yani millet kimliği, toplum kimliği kolay kolay kaybedilemez. Ama şunu sormadan da olmuyor. Ben, 
bu kimliğin neresinde duruyorum? Yerimizi tespit açısından bu soru önemli. Bir de medeniyet tasavvuru diye bir şey 
var. Buna uygun bir hayat kurguluyorsunuz. Mesela Batı’da ‘sosyal nezaket’ diye bir kavram var. Selamlaşma bunun 
gereği olarak yapılıyor. Bir medeniyete aitseniz mutlaka bir lisanınız olacak, olmalı da. Dil olmadan, sanat olmadan, 
estetik olmadan olmaz. Çünkü ben başka bir kimliğe girmek istemiyorum. Dile sahip çıkmak gerekir. Eşyaya sahip 
çıkmak gerekir. Mesela ben kalemleri, kurşun kalemleri seviyorum. Sizin de çantalarınızda kalem eksik olmasın.”

Mekânın, mekini etkilediğini ifade eden Ökten, modern zamanlarda külliye fikrini kaybettiğimize dikkat çekerek, “Boş 
zamanlarda değil önemli zamanlarda tabiatla konuşmak gerekiyor. Yapraklar, ağaçlar, kuşlar, güzel bir sonbahar. Bu 
da okuma kültürüne dâhildir.” dedi.

Ufkumuzu genişleten, bizi muhabbeti nasıl daim kılabileceğimiz üzerine düşündürten program sonunda öğrenci-
lerden gelen soruları cevaplayan Sadettin Ökten, “Batı medeniyeti insanlara ihtiyaç hissettiği mutluğu veremedi.” 
sözleriyle konuşmasını tamamladı. Ökten, etkinlikten gayet memnun olduğunu ifade etti. 

Günün hatırasına İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, Bahçelievler Halk Eğitim Merkezinin yaptırdığı güzel bir 
hat tablosunu Sadettin Ökten’e takdim etti.  Programın sonunda Ökten ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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BİRLİKTE OKUYORUZ 

İStanbul İl Mİllİ EğİtİM MüdürlüğüMüzün İStanbul’u okuyoruM ProjESİ kaPSaMında 
bEşİktaş kız anadolu İMaM hatİP lİSESİ’ndE VElİlEr, öğrEtMEnlEr VE öğrEncİlEr bİr-
lİktE okudular. 

Günümüzde temel okuryazarlığa dayalı çoklu okuryazarlığın geliştirilmesi ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması için 
neler yapılabileceği üzerinde sıklıkla tartışılıyor. En yalın biçimde, bireylerin okuma eylemiyle ilgili olarak edindikleri 
becerilerin, toplumda bir yaşama biçimine dönüşmesi olarak tanımlanan okuma kültürüne dair kamuoyunda esaslı 
bir farkındalık oluşturmak için yapılan etkinliklerin katkısı hayli fazla. Öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin 
okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar planlaması da bunu bir parçası. 

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul’u Okuyorum Projesi kapsamında Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde veliler, öğretmenler ve öğrenciler okuma kültürüne dair bir farkındalık oluşturmak için birlikte okudular. 
İstanbul ve Okuma Kültürü

Program Cengizhan Orakçı’nın, İl Müdürlüğümüzün 2023 Vizyonu çerçevesinde hayata geçirdiği İstanbul’u Okuyo-
rum Projesi ile ilgili bilgilendirme konuşmasıyla başladı. İstanbul’un aynı zamanda Türkiye’nin de gözbebeği duru-
munda olduğunu vurgulayan Orakçı,  “Hakkında en fazla kitap yazılan şehirlerden biri de İstanbul’dur. İstanbul kitap-
ları içinden seçilen 5 eserin okunmasıyla, İstanbul okumaları hakiki bir okumaya dönüşecek ve diğer faaliyetlerle de 
pekiştirilecektir.” dedi. 

Programda Hüseyin Akın, okuma kültürüne ilişkin yaptığı konuşmada okuma kültürünün oluşumunda sosyal ve kül-
türel boyutlara dikkat çekti. Beşiktaş İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Erhan Sancar’ın yaptığı konuşmayla devam eden 
etkinlikte veliler, öğrenciler ve öğretmenler hep birlikte kitap okudu. Etkinlikten sonra Beşiktaş Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Müdürü Arife Gökkuş etkinliğin her ay tekrarlanacağını belirtti. 
İstanbul’u Okuyorum Projesi, yazılı kültür, kültürel miras ve müşterek kültür doğrultusunda okuma kültürü kazanımı-
nı nitelikli hâle getirmeyi hedefleyen etkinliklerle devam edecek.
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İŞİTEN GÖNÜLLER
İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün İStanbul ModErn’lE hayata gEçİrdİğİ “Sanatın SözlE-
rİ orkEStraSı” gEnçlErİ VE aİlElErİnİ Sanatla buluşturdu.

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul Modern’in işitme engelli çocuk ve gençlere yönelik hazırladığı “Sanatın 
Sözleri” projesinin ilk yılı tamamlandı. “Sanatın Sözleri” eğitim programı, 1 Ekim’de işitme engelli gençlerden oluşan 
orkestranın performansıyla izleyicilerle buluştu.

“Sanatın Sözleri” eğitim programı yıl boyunca işitme engelli çocuk ve gençlere yönelik uzman eşliğinde sergi gezileri, 
atölye uygulamaları ve orkestra çalışmalarını içeriyor. 18 farklı etkinlik ile 96 işitme engelli çocuk ve gence ulaşılan 
programın sanatsal üretim alanını ise besteci Prof. Dr. Alper Maral’ın tasarladığı “Sanatın Sözleri Orkestrası” oluştu-
ruyor.

İşitme engelli gençlerin hayal gücü ve özgüven duygusunun gelişimini destekleyen program ile çocuk ve gençler, 
kelimeleri imge ve seslere, sözcükleri ise kompozisyonlara dönüştürdü. İstanbul Modern’deki Yeditepe Özel Eğitim 
Meslek Lisesi öğrencilerinden oluşan orkestranın performansını İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz temsilcileri, öğretmen, 
veli ve çok sayıda davetli ilgiyle izledi.

Performans öncesi bir müzenin aynı zamanda yılda 50 bin çocuk ve genci sanatla buluşturan bir eğitim kurumu ola-
bileceğini gösterdiklerine dikkat çeken İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu, “Okullarımızda öğrenilen 
akademik bilgileri müzede sanat yoluyla pekiştirmeye, anlamlandırmaya ve çoğaltmaya çalışıyoruz. Müfredatta yer 
alan konuların sanat yapıtları ile ilişkilendirilerek ele alınmasının, çocukların motivasyonlarını arttırarak öğrenme 
meraklarını tetiklediğini mutlulukla gözlemliyoruz” dedi.

Sanatın Sözleri Orkestrası
Sanatın Sözleri Orkestrası’nın şefi besteci Prof. Dr. Alper Maral ise müziğin, işitme engelli çocukların ruhuyla nasıl 
bütünleştiğini vurguladı. Müziğin bir zaman sanatı olduğuna dikkat çeken Maral, “Akan giden zamanda vurgularla 
ya da genellikle seslerle yapılır müzik. Ama birinci şartı bu değildir; kaldı ki ses dediğimiz de ‘periyodik basınç deği-
şimleri’nden ibarettir. Müzikte sesten daha önemli olan, sessizliktir. Sanatın Sözleri Orkestrası’nın şefliğini yürütmek, 
bu her biri şahsına münhasır, evreni algılamak için başka duyularını daha etkin kullanmayı bilen bu yaratıcı gençleri 
tanımak, yeteneklerini yönlendirmeye çalışmak benim için inanılmaz bir deneyimdi. Orkestramızı oluşturan Yeditepe 
Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerinden Aleyna  Akbaba, Tuana Su Aksoy, Melisa  Biter, Damla Buse Celep, Kader   
Demirbaş, Hakan   Güner, Adem İlerin, Buse Karaca, Yusuf   Kilgi, Duygu Öztürk, Rasim Temel, Alanur Toprak’a ve bu 
deneyimi yaşamamızı sağlayan İstanbul Modern’e teşekkür ederim” dedi.



AR-GE B LTENİ ’19160

İYİ YÖNETİM İLKELERİ YARIŞMASI

kaMu dEnEtçİlİğİ kuruMu İlE İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz İş bİrlİğİndE lİSE VE dEngİ 
okullar araSında İyİ yönEtİM İlkElErİ yarışMaSı düzEnlEnEcEk.  

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ile İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde öğrencilerde hak arama kültürü-
nün gelişmesi, haklarını nerede ve nasıl arayacaklarını öğrenmeleri amacıyla lise ve dengi okullar arasında kompozis-
yon, resim veya digital resim, sloganlı afiş tasarımı, kısa film veya animasyon olmak üzere dört kategoride İyi Yönetim 
İlkeleri Yarışması düzenlenecek. 

Yarışma çerçevesinde bugün İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzde yapılan toplantıya Kamu Başdenetçisi Sayın Şe-
ref Malkoç, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal İletişim Başkanı Sayın 
Mehmet Sarı, Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Denetçisi Sayın Arif Dülger, Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız ve İlçe 
Millî Eğitim Müdürlerimiz katıldı. 

Kamu Denetçiliği Kurumunun temel görevinin idarenin her türlü eylem ve işlemlerini denetlemek olduğunu bildiren 
Başdenetçi Şeref Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumunun diğer denetim kurumlarından farkı şudur; Kamu Denetçiliği 
Kurumu insanımızın, vatandaşımızın avukatıdır bir bakıma gülen yüzüdür, idarenin de hasmı değildir. Verdiği tavsiye 
kararlarıyla idareye yol gösteren bir kurumdur. Dünyadaki yaygın adı ombudsmanlıktır. Devlet her alanda hizmet 
verir. Önemli olan vatandaşın memnuniyetidir.  Otokontrol hizmeti gören kurumumuz, insanı yaşat ki devlet yaşasın 
anlayışıyla hareket ediyor.  Vatandaşın hem gülen yüzüdür hem de idarenin yol göstericisi bu açıdan çok önemli bir 
kurumdur.” dedi.

İyi Yönetim İlkelerinin Yerleşmesi
Kamu Denetçiliği Kurumunun vatandaşın hak arama kültürünü geliştirmek için kurulan kurumlardan biri olduğunu 
söyleyen Malkoç, “Vatandaş, idareyle olan temasında bir haksızlığa, yanlışlığa, idarenin tutum ve davranışında bir 
ayrımcılık olduğunu hissederse Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurabilir. Kamu Denetçiliği Kurumu mahkemeye git-
meden önce vatandaşın mutlaka başvurması gereken bir kurumdur. Çünkü başvuru çok kolay, başvurulardan ücret 
almıyoruz. Ayrıca, bize yapılan müracaatları 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde neticeye bağlıyoruz.  Kurumumuzun 
diğer bir özelliği de bize yapılan başvurularda idareyle görüşüp dostane çözüm yolları arıyoruz yani idareyle vatandaş 
arasındaki ilişkilerde köprüyüz. İstiyoruz ki vatandaş idareyle olan sıkıntısını mahkemeye intikal ettirmeden halletsin.” 
şeklinde konuştu
Kamu Denetçiliği Kurumunun idarenin vatandaşa daha iyi hizmet vermesi, idarenin şeffaf çalışması, Türkiye’de iyi yö-
netim ilkelerinin yerleşmesi ve insanımızın hak arama kültürünün yaygınlaştırılması için çalışan bir kurum olduğunu 
ifade eden Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumu, özellikle gençlerimiz arasında, liselerde hakkaniyeti ve adaleti yaygın-
laştırmaya çalışıyor. İdareye dostane kararlarımızla yol göstermek sürecinde yetişen gençlerimize katkıda bulunmak 
için bu yarışmayı birlikte yapıyoruz. Gençlerimiz hakkaniyet, adalet, iyi yönetim ilkeleri ve hak arama kültürü hakkın-
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da bilgilensin istiyoruz. Kabiliyeti olan gençlerimizin yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yapmalarını önemsiyoruz. 
Umut ediyorum ki bunun sonucunda ortaya çıkacak güzelliklerden sizler de bizler de memnun olacağız. Programın 
ödül törenini Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapmayı düşünüyoruz. Ortaya çıkacak olan ürünlerimizi çeşitli 
platformlarda sergileyeceğiz. Emeklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Denetçisi Arif Dülger ise kurumun idarenin işlem ve eylemlerini, tutum ve davranış-
larını, insan hakları açısından denetlediğini ifade etti.  Yarışmanın lise çağındaki gençlerimizin idareden hizmet bek-
lentilerini yükseltmeyi ve hak arama kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladığını, bu bakımdan yarışmanın duyurusunun 
mutlaka iyi yapılması gerektiğini hatırlattı. Dülger, “Bizim hedefimiz, idarenin hizmet kalitesini daha ileri noktalara 
taşımak. Hizmet kalitesini artırırken, verdiğimiz kararlarla idareye yol göstermek, yardımcı olmak, vatandaşın da ken-
disine tercüman olmak ve bu çerçevede gençlerimizin düşüncelerini, yaklaşımlarını önemsiyoruz. Yarışmanın temel 
amacı, lise çağındaki gençlerin idareden hizmet beklentilerinin standartlarını yükseltmek, onlara iyi yönetim için 
gerekli olan temel ilkeleri ve idarenin bu ilkelere göre hareket etmeleri gerektiğini öğretmektir. Bu bağlamda Kamu 
Denetçiliği Kurumunun gençler arasında tanınmasını ve bilinmesini sağlayarak gençlerin ombudsmanlık ile iyi yöne-
tim arasındaki ilişkiyi kurmalarına yardımcı olmak hedefi öne çıkıyor.” dedi. 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal İletişim Başkanı Mehmet Sarı, yarışmanın amacı ve kapsamı üzerinde bir sunum 
yaptı.  Sarı, “Gençler ombudsmanlıkla tanışıyor” sloganıyla yola çıkan yarışmanın, gençlerin kamu ve devletle ilişkile-
rini nitelikli kılmayı hedeflediğini belirtti. 

Gençlerimiz ve İyi Yönetim 
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ise,  Kamu Denetçiliği Kurumunun hak arama kültürü konusunda önem-
li katkılar sunduğunu belirterek, “Kamu Denetçiliği Kurumu, iş birliğinin, uzlaşmanın, birlikte çözüm bulmanın çok iyi 
bir yöntemini gösteriyor. Hak ve adaletin en güçlü teminatı olan hızlı işleyen bir hak sisteminin tesisi insan hakkını, 
demokrasiye bağlı bireylerin yetişmesine bağlıdır. Kurumun çalışmaları hak aramanın birlikte nasıl mümkün kılınabi-
leceğini gösteriyor. Bizler de okullarımızda örnek olayları anlatarak gençlerimizin yetişmesine ve bu tür etkinliklerde 
aktif olmasına önem vermeliyiz. Ayrıca yarışma çerçevesinde okulda çocuklarımızın ürettiği eserler üzerinde düşün-
meliyiz. Bu bağlamda yarışma bizlerin çalışmaları için de bir ayna olacak. Umut ediyorum ki ufkunuz geniş olacak.”
Eğitim kurumlarında iyi yönetim ilkelerinin gençler tarafından bilinmesinin gelecekte sunacağı imkânlara değinen 
Yazıcı, “Lise çağında gençlerimizin iyi yönetim üzerinde düşünmeleri oldukça önemli. Gençlerimizin tüm ürünleri 
anlamlı ve önemlidir. Bu şekilde iş birliklerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Bunun oldukça pozitif geri dönüşleri ola-
caktır. Kamu Denetçiliği Kurumuna Müdürlüğümüzle böyle bir etkinlik içerisinde oldukları için teşekkür ediyorum.” 
dedi. Program hediye takdimi ile sona erdi. 
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OKUL EĞİTİMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SEMİNERİ 

MüdürlüğüMüzün ar-gE bİrİMİ, İç EğİtİM PrograMları çErçEVESİndEkİ SEMİnErlErİn 
İlkİnİ İStanbul SEMİnEr Salonunda gErçEklEştİrİldİ. 

İl Müdürlüğümüzde AB projeleri kapsamında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) fa-
aliyetinin süreçlerini tanıtmayı amaçlayan bir seminer programı düzenlendi. İl Müdürlüğümüzün İstanbul seminer 
salonundaki programa Strateji Geliştirme Biriminden İl Müdür Yardımcısı Levent Özil ve AR-GE birimi üyeleri katıldı.
Seminerde Erasmus+ Programı genel tanıtımının yanında, geçmiş yıllara ait istatistikler, Türkiye´deki başvuru sayıları 
hakkında bilgiler verildi. Seminerlerin ilerleyen aşamalarında önce e-Twinning portalı tanıtımı, e-Twinning Live ve 
TwinSpace kullanımı, ortak bulma (Uluslararası Veritabanları, e-Twinning ve Salto-Youth) anlatıldı. Ardından ise KA2 
Yenilik ve İyi Uygulama için İşbirliği (Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Gençlik), KA3 - Politika Reformuna Destek (Okul 
Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Gençlik), IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. 

Hayatboyu Öğrenmeden Erasmus +Programına
Figen Sekin ve Ömer Faruk Metin tarafından verilen seminerde önce, Erasmus+ Programı altında devam eden prog-
ram hakkında genel bilgiler sunuldu. Sekin, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen 
ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında okul eğitimi alanında sağlanan hibe 
desteklerinin 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programına dönüştürüldüğünü aktardı. Ayrıca programın, eğitim, 
gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun bir şekilde farklı sektör-
ler arasında iş birliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı hedeflediğini belirtti. Sekin, KA1 faaliyetinin okul per-
sonelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve okul personeline yurt dışında mesleki gelişim fırsatları içerdiğini ifade etti.

EraSMuS+ okul EğİtİMİ faalİyEtlErİ
 Ömer Faruk Metin ise, okul eğitim alanına özel olarak ise eğitimde kaliteyi artırmayı hedefleyen programın AB ül-
kelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığının altını çizdi. Erasmus+ Okul 
Eğitimi faaliyetlerinin hedef kitlesinin en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuru-
luşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsadığını ifade etti.  Metin, öğrenme 
hareketliliği projesinin destek alanları, katılımcı kuruluşlar ve bireyler, konsorsiyum, Avrupa gelişim planı, planlanan 
faaliyetlerin türü, süresi, projeye sağlanan hibe destekleri başta olmak üzere projenin tüm detayları hakkında doyu-
rucu bir sunum yaptı.  
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FARK YARATAN SEYYAHLAR 

kartal anadolu İMaM hatİP lİSESİ tarafından gErçEklEştİrİlEn, yurt dışı türklEr VE 
akraba toPluluklar başkanlığınca dEStEklEnEn “bİlİM SEyyahları ProjESİ” bulga-
rİStan’ın ardından yunanİStan’da uygulandı. 

TÜBİTAK’ın desteği ile ilk defa 2015’te İstanbul’da gerçekleştirilen Bilim Seyyahları Projesi, 2016 yılında deney ve atöl-
ye sayısını arttırarak etkinlikleri zenginleştirdi. Projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla Maltepe Orhangazi Şehir Parkında 
düzenlenen açılışa İstanbul İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Kartal Kaymakamı Sayın Abdullah Demir, Kar-
tal İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Rıza Aka, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.  

İstanbul’un çeşitli okullarından gelen öğrenciler, stantları gezerek deney ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, 
ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül kazanan çalışmalara, canlandırmalara ve bilim oyuncaklarına yoğun ilgi gösterdi.

 Bilim Seyyahları Projesi, 2017 yılında Türkiye dışındaki ülkelerde de uygulanmaya başlandı. Proje, Yurt Dışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) destekleri ile Kosova, Karadağ 
ve Makedonya’daki gençlere ulaştı. 

Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları (BİHLİMDER) Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivale, soydaş-
ların yanı sıra bölge halkı ve Yunanlar büyük ilgi gösterdi.

Projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla Gümülcine Şehir Meydanı’nda düzenlenen açılışa Kartal Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü Mithat Tekçam ve BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin Ahmet olmak üzere, Türkiye’nin Gümülcine Baş-
konsolosluğu’nu temsilen İbrahim Sakli, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, BYAYTD Başkanı Ercan Ahmet, GTGB 
Başkanı Necat Ahmet, Gümülcine Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Molla İsa, BAKEŞ Başkanı Ahmet Hacıosman, DMT 
Eyalet Meclis Üyesi Tarkan Multaza, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mutlu Osman, Tütün Üreticileri Kooperatifi 
Başkanı Hüseyin Esat, Bulgaristan’dan Şumnu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Bozov ve diğer yerel yöneticiler katıldı.
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KEMANKEŞ PROJESİ DÜNYA KARMASI FİNALİ

kEMankEş ProjESİ, dünya karMaSı fİnal MüSabakalarında dErEcEyE gİrEn SPorcula-
ra ödüllErİ VErİldİ.

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle geleneksel Türk okçuluğunu tüm dünyaya tanıtmak ve ata sporu-
muza yeni sporcular kazandırmak amacıyla başlatılan Kemankeş Projesi’nde 16 ülkeden başarılı olan 32 okçu, Ok-
meydanı’nda yarıştı. 19 Ekim’de düzenlenen finaller sonunda Malezya’dan Azharul Abdulaziz ve Erina Emelina Esmail 
birinciliği paylaşırken, Almanya’dan Ahsen Gazel Er ve Aytaç Emre Bingül ikinci, Bosna Hersek’ten Almina Baralija ve 
Faruk Veledar üçüncü oldu. Geleneksel okçuluk alanında yarışan sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. 
Kemankeş Projesi’nin dünya karması final müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular 
Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş tarafından verildi. Etkinliğe, İl Millî 
Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ah-
met Misbah Demircan katıldı. 

Mirasımızı Gelecek Nesillere Taşımak 
Programın açış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi: “Burada iki önemli du-
rum söz konusu. Biri Okçular Vakfımızın ülke içinde ve ülke dışında gerçekleştirdiği faaliyetler. Diğeri de Yunus Emre 
Enstitüsü ile öğrencilerimiz Türk dilini, kültürünü 56 ülkede öğreniyorlar. Tüm dünya Türkiye’yi tanıma fırsatı buluyor. 
Ecdadımızı tanıma fırsatını buluyorlar. Aslında tüm dünyada çok büyük bir turizm faaliyeti yapılıyor. Ülkemizi dünyada 
temsil ediyorlar. Bu anlamda alınan misyon çok önemli. Okçular Vakfı da ata sporlarımızı Türkiye’nin dört bir yanında 
öğretme yolunda büyük bir görev üstleniyorlar. Kültürümüzü, benliğimizi, örf adetlerimizi, dinimizi, geçmişimizi de 
gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Okçular Vakfı da sadece spor faaliyeti değil kültürümüzü de yaşatmak anla-
mında büyük bir misyon üstlenmişler.” 

Spor ve Diplomasi 
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise; “Yunus Emre Enstitüsü olarak Dünyanın farklı ülkelerinde 56 
Kültür Merkezi’nde Türkiye’nin dilini, kültürünü tanıtıyoruz. Bizim temel misyonumuz Türkiye’nin itibarını, bilinirliğini 
artırmak. Projeyi ilk defa sporu diplomasi aracı kullanarak Türkiye’nin manevi değerlerini dünyaya tanıtmak amacıy-
la başlattık. Uygulamadaki başarı özellikle dünyanın farklı ülkelerinde olması. Projeyi geliştirmeye devam edeceğiz. 
Önümüzdeki dönem 25 ülkeye çıkartacağız. Yükselen bir medeniyet olarak dünyaya dostluk ve kardeşliğimizi Okçular 
Tekkesi ile taşıyoruz.” şeklinde konuştu.
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Centilmenlik Yarışı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise konuşmasında şu noktalara dikkat çekti: 
“Bir yıl önce Yunus Emre Enstitüsü ile yaptığımız iş birliği dünyanın dört bir yanında medeniyet değerlerimizin an-
latılması bakımından gençlerin bizzat içerisinde bulunduğu bir aktivite ile tanışmış oldu. Burada eğitim gören farklı 
farklı ülkelerden gelen kardeşlerimiz Türk Okçuluğu ile tanıştılar, ok ve yayı kuşandılar. Farklı farklı ülkelerde onlar da 
başkalarına aktarmış oldular. Bugün de burada centilmenlik yarışı ile kültürümüzün yayılmasını taçlandırıyoruz. Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın vizyonuna uygun inşa edilen medeniyet yolculuğunu Fatih’in torunları olarak dünyaya yayma-
ya devam ediyoruz. Bir medeniyetin yeniden inşası, yerli ve millî bir gençliğin dünyada yetişmesi için seferber olmuş 
durumdayız. Kendi medeniyetimizi kültürümüzü dünyanın dört bir yanında yayıyoruz.”

Spor, Kültür ve Okçuluk
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da ödül töreninde yaptığı konuşmada; “Okçular Tekkesi şehrin 
ortasında hem mimari hem kültürel özelliği ile çok ayrıcalıklı bir yer. Burası eski ihtişamına kavuştu. Sadece eser ihya 
edilmedi. Spor, kültür ve okçuluk yeniden ihya edildi. Açılışından bu yana 6 yıllık bir süreçte lisanslı okçu sayısı 6 kat 
arttı. Kemankeş Projesi kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü ile beraber dünyanın dört bir yanında geleneksel Türk 
Okçuluğu’nu tanıtmış oluyoruz. Eğitici eğitimi veriyoruz. Her bir eğitim verdiğimiz eğitici, gittiği yerde tek başına kurs 
olmuş oluyor. Duyuyorum ki Yunus Emre Enstitüsü bütün ülkelerde rahatlıkla kontenjanlarını dolduruyor şu anda. 
Amman’da ve Belgrad’da sertifikalar verdik. Türk Okçuluğu insanların dağarcığına kazandırılmış oluyor. Yunus Emre 
Enstitüsünün uyumlu çalışması için teşekkür ediyorum.” dedi.

Türk Okçuluğunun Dünyaya Tanıtılması
Kemankeş Projesi, geleneksel Türk okçuluğunun tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitsel nitelikleriyle kavranması, 
dünyaya tanıtılması ve bu alanda sporcular yetiştirilerek kültürler arası diyaloğa katkı sağlanması amacıyla Okçular 
Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle 2017 yılında hayata geçirildi. Proje ilk yılı itibariyle Almanya, Bosna-Hersek, 
Fas, Filistin, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, Sırbis-
tan, Sudan ve Ürdün’deki Yunus Emre Enstitülerinde uygulamaya kondu.

Bu ülkelerdeki Türk okçuluğu kurslarında düzenlenen yarışmalarda 600 kişi arasından dereceye giren 32 sporcu, İs-
tanbul Okçular Vakfında Türk Okçuluğu yarışma usulüne göre özel bir eğitime tabi tutuldu. 19 Ekim’de yapılan dünya 
karması final müsabakalarında da hünerlerini sergilediler.

Program sonrasında ülkelerine dönecek sporcular, Türk okçuluğu kurslarında eğitmenlik yaparak ata sporumuzu yay-
maya devam edecekler. Proje, 2019 yılında 25 ülkeyi kapsayacak. Ayrıca, 26 Ekim – 4 Kasım 2018 tarihlerinde Pe-
kin’de “Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi” açıldı.
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İSTANBUL BİR MEDENİYETİN ADIDIR

şaİr öMEr ErdEM, İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün İStanbul’u okuyoruM VE kütüPha-
nEdE hayat Var ProjElErİ kaPSaMında lİSElİ öğrEncİlErİMİzlE bİr araya gEldİ. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul’u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var Projeleri faaliyetleri devam ediyor. 
Bu kapsamda Beyazıt Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinliğin konuğu şair Ömer Erdem’di. 
Programa Çapa Fen Lisesi, Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi ve Şehremini Anadolu Lisesinden öğren-
cilerimiz ve öğretmenlerimiz katıldı.

Şehir Bir İmgedir
Ömer Erdem, öğrencilerle İstanbul’u okumak çerçevesinde şekillenen konuşmasına “İstanbul nedir? Önce bunun 
cevabı verilmeli” diyerek başladı. Erdem: “Evet, önce bu sorunun cevabını vermek gerekir. Ben buna Gladyatör fil-
minde Sezar’ın bir komutanına ‘Roma nedir bana söyler misin? Roma bir fikirdir.’ ifadesini dönüştürerek ‘İstanbul bir 
imge, bir fikirdir’ diyorum ve konuşmama böyle başlamak istiyorum. Çünkü İstanbul sadece şimdiki İstanbul değil, 
belediyecilik faaliyetleri hiç değil binlerce yıl evvelinden devam edip gelen bir imgedir, bir fikirdir, bir şehirdir.” ifade-
lerini kullandı.  

İstanbul’un Ruhuna Sahip Çıkmak
İstanbul’un, en son bulgulara göre 7000 yıllık bir tarihi, bir birikimi temsil ettiğini vurgulayan Ömer Erdem, “Bir şehir-
de görünen binalar, yollar, tarlalar, bahçeler, mekânlar dışarıdan gelene sadece şekiller diye değil asıl orada yaşamak-
ta olan ruh hâlinde yansır. O ruhun kokusu ve dokusu vardır havada. Ya da ruhsuzluğun… O yüzden bir antik şehre 
gittiğimiz zaman sadece taşları görmeyiz bizi asıl oradaki soyutlama gücü etkiler. İşte buna göre İstanbul kültürüyle, 
mimarisiyle, sokağıyla, yaşama biçimiyle bir medeniyetin adıdır.” şeklinde konuştu.

Osmanlı medeniyetinin gerçekliğinden koparılarak karikatür hâline getirilmesinin yanlışlığına dikkat çeken Erdem, 
“Bir şehre, şehrin ruhuna, geçmişine, temsil ettiği medeniyete sahip çıkmak bu değil. İstanbul; sanatı, mimarisi, şiiri, 
edebiyatı, estetiği ve mekânları ile vardır. Tarihi mekânların duvarları bize her gördüğümüzde başka bir ruhu, başka 
bir anlamı yaşatabilir.” diyerek konuşmasını tamamladı.
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YENİ DÖNEMDE LİSAN AKADEMİSİ 

İStanbul öğrEtMEn akadEMİlErİ kaPSaMındakİ lİSan akadEMİSİ 2018-2019 EğİtİM öğrE-
tİM yılındakİ EğİtİMlErİylE İngİlİzcE öğrEtMEnlErİMİzE hİzMEt EtMEyE dEVaM Edİyor.

Yabancı dil öğretmenlerinin ve yabancı dilin önemini benimsemiş tüm öğretmenlerin mesleki gelişimine destek vere-
cek projeler oluşturmak ve yürütmek amacıyla kurulan Lisan Akademisi İngilizce Öğretmenlerine yönelik programıyla 
yabancı dil öğretiminde öne çıkan sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

22 haftalık programımızda öğretmenlerimiz Öğretmen Eğitmeni Steve Ogden’dan “Sürekli Mesleki Eğitim” fikirle-
ri, Prof. Dr. Derin Atay’dan “Eylem Araştırması ve Öğretmen Araştırması”, İlmem AB Projeleri Koordinatörü Figen 
Sekin’den “Erasmus+ Projeleriyle Mesleki Gelişim”, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Etuş’tan “Dil Farkındalığı Kazandırma 
Yolları”, Öğretim Görevlisi Buket Çetin’den “Çok Kültürlü Materyal Tasarlama İle Sosyokültürel Farkındalık”, CELTA 
Öğretmen Eğitmeni Nick Worth’den “Öğrenci Motivasyonunu Arttırma Yolları”, CELTA Öğretmen Eğitmeni Suzanne 
Beckerly’den “Farklı Seviyelerdeki Öğrenciler için Farklılaştırılmış Öğrenme” konuları ile bilgilerini tazelediler. 

İkinci dönem devam edecek akademi programımızda İngilizce öğretmenlerimiz yenilikçi teknolojileri dil öğretim yön-
tem ve tekniklerine adapte etmeleri, güncel öğretim yöntemleri konusunda bilgilerini tazelemeleri, yapılacak çalış-
taylarda tasarlayacakları materyalleri, ders planlarını ve ölçme-değerlendirme araçlarını akademide sunma imkânıyla 
sınıf içindeki ve dışındaki öğretim kalitesini geliştireceklerdir.

Ayrıca Lisan Akademisi mezunlarımız İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa EU-DO-IT Projesine ve TABLIO Projesine ça-
lıştay üyesi olarak katkı sağladılar.
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TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN KEŞFİ

arşİVlErİn İçErdİğİ bElgElErİn EğİtİM hayatıMızda nE kadar önEMlİ bİr yErİ olduğunu 
göStErEn MaarİftEn Mİllî EğİtİME İStanbul SİcİllErİ (1878-1965) yayıMlandı. 

Alanında yapılmış bir ilk çalışma olarak öğretmen sicil belgelerini ele alan kitap, 1870’lerden 1960’lara öğretmenlerin 
bireysel kayıtları üzerinden eğitim tarihimizi etraflı bir şekilde tartışmaya imkân sunuyor.

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Projeleri kapsamında, 2016 yılından itibaren Müdürlüğümüzün Zeytin-
burnu Sicil Arşivi’nde bulunan Osmanlıca personel sicil dosyaları üzerinde çalışılmaya başlandı.  Bu çerçevede 627 
personele ait sicil dosyası zarfı içindeki yaklaşık 300.000 belgenin önce tasnifi ve sonra kullanılacak belgelerin ayırımı 
yapıldı. Ayrıca 25.000’e yakın belgenin fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Ardından transkiript ve metin haline getirmek 
için başlatılan çalışma tamamlandı.

Türk Eğitim Tarihi Müzesi Kurulacak
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Maarife Yön Veren Eğitimciler Projesi, Osmanlı Devleti’nin son ve Türkiye Cumhuriye-
ti’nin ilk dönemine ait olmak üzere, eğitim tarihimiz açısından son derece önemli ilk elden vesikaların kurtarılarak 
dijital ortama aktarılmasını hedefliyordu. Bununla birlikte belgelerin kısa özetlerinin çıkarılması, gerekli görülenlerin 
sadeleştirilerek çevrilmesi; öğretmen, idareci, maaş, atama, resmî ve özel mektep/okul, teftiş ve derneklerle ilgili 
faaliyetlerin tespiti gerçekleştirildi. Bu sayede 1928 öncesi personel bilgilerinin sisteme dâhil edilmesiyle yapılacak 
başvurularda gerekli kolaylık sağlanacak.  Önemli belgelerin sergilenmesinin ardından Türk Eğitim Tarihi Müzesi ku-
rulabilmesi mümkün olacak.  

Birinci el kaynaklar ışığında ele alınan ve aynı zamanda eğitimcileri içeren yayımlanmış ilk bibliyografya niteliğindeki 
çalışma, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Maariften Millî Eğitime İstanbul Sicilleri (1878-1965) adıyla üç cilt halinde 
yayımlandı. Konu: Doğrudan doğruya eğitim tarihimiz. Çalışma kapsamında kullanılan ve incelenen 97 yıllık döneme 
ilişkin yüz binlerce vesika arasından seçilen 261 belge, Türk Eğitim Tarihi alanında bugüne kadar bilinmeyen birçok 
konu hakkında önemli bilgi ve katkılar sunmaktadır.
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MAKALE  PAYLAŞIM GÜNLERİ
İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün kolEktİf akadEMİk aklı yanSıtan İStanbul öğrEtMEn 
akadEMİlErİ alanına yEnİ EklEnEn MakalE PaylaşıM günlErİ dEVaM Edİyor.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenlerimizle İstanbul Erkek 
Lisesi’nde Ekim ayında bir araya geldi. Burada öğretmenlerimizin akademik birikimlerini sunmaları çerçevesinde ma-
kale paylaşım günleri düzenlenmesi kararı alındı. 

Buluşmada İl Millî Eğitim Müdürümüz Yazıcı, eğitimcilerin, değişen dünya şartlarında eğitim ortamlarının iyileştiril-
mesi ve eğitim sorunlarının çözümüne yönelik sorumluluk almaları, yenilikçi çözümler üretmeleri üzerinde durdu. 
Kültür ve sanatı da içerecek şekilde ortak iyi için mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu doğrultuda, öğret-
menlerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmaları amacıyla akademik makale paylaşımının önemini deneyimlerine 
dayanarak anlattı. 

Eğitim, Kültür ve Sanat
Disiplinlerarası bir yaklaşımla öğretmenlerin ve öğrencilerin hayat boyu ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazana-
bilmeleri, kültürel ve sanatsal donanımları için gerekli olan akademik içerikli etkinlikler devam ediyor. 

Öğretmenlerimizin ufkunu açacak Makale Paylaşım Günleri kapsamında, Şube Müdürümüz Turgay Kaymakçı, İl Mü-
dürlüğümüz binasında yönetişim odaklı bir sunum yaptı.   Dr. Özgür Şimşek, 11 Aralık’ta Sultanbeyli Hasan Ali Yücel 
Ortaokulu Konferans Salonunda, “Öğrenme Sitilleri ve Ders Tasarımı” konusunu işlediği makalesini paylaştı.

Dr. İlham Köse 12 Aralık’ta Üsküdar Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi konferans salonunda, “Dîvânlarda Yasak Mey-
ve” odaklı metnini paylaştı. Dr. Gültekin Göçmen “Uluslararası Bakalorya Diploma Programının Uluslararası Anlayış 
Geliştirmeye Katkısı: Türkiye Örneği” başlığıyla 13 Aralık’ta Pertevniyal Lisesi Hüseyin Vassaf Toplantı Salonunda su-
numunu yaptı. 

Dr. Başak Kök ise 13 Aralık’ta Ataşehir Yunus Emre İş Uygulama Okulunda “Özel Yetenekli Öğrencilerde Farklılaştırıl-
mış Öğretim ve Etkileri”ni anlattı. Dr. Bekir Hergüner ise, Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nde “Öyküde Kent, 
Kentleşme ve Kentlileşme Görünümleri”  başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nde Dr. Alp Özener,  “Eleştirel ve Toplumsal Müzik Söyleşileri”  hakkında konuş-
tu.  Makale Paylaşım Günleri kapsamında Dr. Celal Fedai, 14 Aralık 17.00-19.00 saatleri arasında Cağaloğlu Anadolu 
Lisesi Konferans Salonundaydı. Fedai, “İsmet Özel’in 1965-1975 Dönemi Şiirlerinde Siyasî Olaylara ve Halka Bakışı”nı  
sundu. 

Makale Paylaşım Günleri boyunca birbirimizden öğrenecek, birlikte uygulayacak ve akademik yaklaşımın yaygınlaş-
masına aracı olacağız. Makale Paylaşım Günleri, bunlara sınırlı kalmayacak; sonuç değil süreç odaklı, akademik bece-
riler ile birlikte diğer gelişim alanlarını dikkate alan bir perspektifle devam edecek.
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MEKTEP İSTANBUL PROJESİ

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün MültEcİlEr VE toPluMSal EntEgraSyon odak-
lı ProjESİ dün MüdürlüğüMüzün İStanbul Salonunda yaPılan toPlantıyla tanıtıldı. 

Dünya genelinde sürekli artış gösteren göç eden çocuk nüfusunun özellikle dil sorunu yaşadığından eğitim sisteminin 
dışında kaldığı görülmektedir. Bu nedenle İl Millî Eğitim Müdürlüğü bu güçlüklerin üstesinden gelmeyi başarmak ve 
toplumsal entegrasyonunun sağlanmasına katkı sunmak amacıyla MEKTEP’i (Mültecilerin Eğitime   Kazandırılması   
Toplumsal  Entegrasyonu  Projesi) hayata geçiriyor. 

Proje kapsamında, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul salonunda 15 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te PI-
CTES için görevlendirilen geçici rehber öğretmenler ve halk eğitim müdürlüklerinden yabancı işlerinden sorumlu 
müdür yardımcıları ile önemli bir toplantı yapıldı. 

Öğrenme Karşılıklıdır
 Toplantıda Şube Müdürümüz Ahmet Özdemir 2023 Vizyonu çerçevesinde planlanan projelere değinerek, “Dünya 
hızla değişirken eğitimin de sürekli geliştirilmesi gerekiyor. Geliştirme süreci de yalnızca çok yönlü olduğunda ve eği-
timin farklı paydaşlarına alan açtığında başarılı olabiliyor. Bizim için önemli olan ise eğitimde iyi örneklerden özgün 
uygulamalara geçmek. Bu noktada farklı ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesi önem arz ediyor.” dedi.

Özdemir, kültürel öğrenmenin tek boyutlu olmadığının altını çizerek, “Belirlenen İlçe ve okullarda yabancı uyruklu 
veliler ve Türk velilerin ortaklığında yerel yemek ve tatlıların tanıtıldığı beraberinde yöresel kıyafetlerin de tanıtıldığı 
kermesler düzenlemek için çalışmalar yapılmalı. Korolardan folklora, dilden tiyatro çalışmalarına uzanacak kültür 
günleri ise kardeşliği ve paylaşmayı pekiştirmenin bir imkânı olmalı.” ifadelerini kullandı.

Kültürel Köprüler İnşa Edebilmek
Özdemir, sorunlara çözüm üretmeyi ve eğitim sistemimizi geliştirmeyi hedefleyen projelerden birinin MEKTEP oldu-
ğunu belirtti.  Daha sonra proje koordinatörü Hüseyin Şanlı İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Vizyonu çerçeve-
sinde planlanan projeleri arasında yer alan MEKTEP’i detaylı bir şekilde anlattı.  Şanlı, “ Zorlu bir çağdayız. Geleceğe 
dair endişeler bir yana insan olarak bizi birleştiren merhamet ve dayanışma gibi erdemlerimiz var. Ülkemizdeki göç-
menlerle aramızda kültürel köprüler inşa edebilmek,  önce aramızdaki duvarları fark etmekle, sonra da onları nasıl 
aşabileceğimizi dert edinmekle başlıyor.” dedi. 
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Şanlı, proje kapsamında rehber öğretmenlerin tecrübelerinden faydalanılacağını ve desteklerinin beklenildiğini ifade 
etti. Toplantıda esas itibari ile geçici koruma altındaki yabancıların bundan sonraki süreçte sosyal entegrasyonunun 
önemi vurgulandı.

MEKTEP İSTANBUL Nedir? 
Mültecilerin Mültecilerin   Eğitime   Kazandırılması   Toplumsal  Entegrasyonu  Projesi şunları gerçekleştirmeyi he-
defliyor.
Yabancı uyruklu öğrenci ve velilerin öncelikle odak gruba alınarak tanınması, 
Çok yönlü rehberlik yapılması,
Tamamının kontrollü bir şekilde Türkçe öğrenmesinin sağlanması,
Kültürel aktarım ve entegrasyon konusunda çok dilli çok kültürlü etkinliklere yer verilmesi,
Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet sunacak ilk temas noktası biriminin kurulması,
Yabancı uyruklu velilerimize yönelik gelir getirici kursların açılması,
Kültürel etkileşim ve paylaşım etkinliklerinin yapılması. 
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MEMLEKET MESELESİ; MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz, 2023 Vİzyonu doğrultuSunda MESlEkİ VE tEknİk EğİtİMİn nİtElİ-
ğİnİn artMaSı İçİn çalışMalar yürütüyor. 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Birinci Dönem Telafi Eğitimi Komisyonu, başvuruları değerlendirmek ve grup oluşturmak üzere 12 
Eylül 2018 tarihinde toplandı.

27 Eylül 2018 tarihinde Müdürlüğümüz ile MÜSİAD Perakende Sektör Kurulu’nun birlikte düzenlediği ilimiz Pazarlama ve Peraken-
de Eğitimcileri Değerlendirme Toplantısı” Türkiye’nin ilk perakende tematik meslek lisesi olan Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Toplantıda, pazarlama ve perakende alanı öğretmenleri eğitim-öğretimde karşılaştıkları 
sıkıntıları, sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı. Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı.

İstanbul Ticaret Odası ile imzaladığımız Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Hamilik protokolü kapsamında 28 Eylül 2018 tarihinde 
Bilişim Teknolojileri meslek komitesi üyesi Sayın Fahrettin Oylum’la Sancaktepe 75.Yıl DMO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yeni-
doğan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunuldu.

Üreten Okullar Projesi
Mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan nitelikli işgücü yetiştirmek döner sermaye işletmesine 
sahip mesleki ve teknik eğitim kurumlarının mevcut üretim ve pazarlama kapasitelerini yükseltmek, uygun koşulları sağlayan meslekî 
ve teknik eğitim kurumlarında döner sermaye işletmelerinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla geliştirilen Üreten Okullar Projesi 
kapsamında 2 Ekim 2018 tarihinde projenin eylem planlarını hazırlamak amacıyla Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde komisyon üyeleriyle çalışma toplantısı yapıldı.

Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Projesi kapsamında Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan 
CİMTAV Elektrik Makineleri ve Pano Montörlüğü Atölyesi 2 Ekim 2018 tarihinde ziyaret edilerek, okul yönetiminden bilgi alındı. 

Destek Hizmetleri Şubesi ile birlikte 4 Ekim 2018 tarihinde Döner Sermayesi Olan Okul/Kurum Müdürleri Toplantısı yapıldı. İl Millî 
Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın da iştirak ettiği toplantıda okul/kurum müdürleriyle planlama ve değerlendirmeler çalış-
maları yapıldı.

Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli projesinin alt projelerinden biri olan “Meet Kap” projesi, öğrencilere uygulanacak Mesleki Yakla-
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şım Envanteri sonrasında öğrencilerin yönelimlerine uygun alanlarda eğitim almış, başarılı olmuş, toplum tarafından tanınan ve saygı 
duyulan kişilerle bir araya getirilmesini; aynı zamanda iş, spor, sanat, siyaset hayatında başarılı olmuş meslek lisesi mezunu kişilerin 
mezun oldukları okullardaki öğrencilerle buluşturulmasını kapsayan bir projedir. Projenin strateji ve eylem planları toplantısı 12 Ekim 
2018 tarihinde Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

Nisan ayı içerisinde İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve İHKİB tarafından İstanbul’da Moda Tasarımı Teknolojileri Alanı öğrencileri 
arasında düzenlenecek olan “Moda Tasarımı Teknolojileri Beceri Yarışması” hazırlık ve planlama çalışması toplantı 12 Ekim 2018 
tarihinde İstanbul Moda Akademisi’nde gerçekleştirildi.

26 Ekim 2018 tarihinde kuyumculuk teknolojisi alanında Türkiye’deki tek tematik meslek lisesi olan Küçükçekmece Kuyumculuk 
Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sektörün kurduğu atölyeler açıldı.

İTO ile imzaladığımız Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Hamilik Projesi kapsamında Ses ve Görüntü Sistemleri dalında okul seçimi 
ve iş birliği çalışmaları için İTO meslek komitesi üyesi Vedat Coşkun’la Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Beykoz Barbaros 
Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent arasında imzalanan protokol kapsamında, iş 
birliği çalışmaları için 26 Kasım 2018 tarihinde Arı Teknokent ziyaret edildi.

Beykoz Barbaros Hayretin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından konusunda ilk kez düzenlenen “Türkiye‘de Süs Balıkçılığı-
na Yeni Bir Bakış” çalıştayı üniversite, sektör, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla 30 Kasım 2018 tarihinde yapıldı.

Bakanlığımız önderliğinde devam eden Ahşap Oyuncak Üretimi konusunda Anadolu Yakası Pilot Kurum olarak belirlediğimiz Haydar-
paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği firmalarımızdan Mini Toys ziyaret 
edildi. İş birliği çerçevesinde okullarımızda “Ahşap Akıl Oyunları” üretimine karar verildi. 

Ayrıca iş birliği çalışmaları kapsamında “Büyükadam” firması şubemizce ziyaret edildi.

Birlikte düzenlemeyi planladığımız Mesleki ve Teknik Eğitim çalıştayı ile iş birliği çalışmalarımızı değerlendirmek üzere 4 Aralık 2018 
tarihinde SAHA İstanbul ile Müdürlüğümüzde bir toplantı gerçekleştirildi.

İTO’yla yürüttüğümüz Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Hamilik Projesi kapsamında 5 Aralık 2018 tarihinde İTO’da yapılan toplan-
tıda hamilerle projelerimiz ve 54 pilot kurum çalışmalarımız paylaşıldı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün imzaladığı protokol kapsamında İTÜ Arı Teknokent ile İÜ Entertech yönetimi ile 6 
Aralık 2018 tarihinde planlama toplantısı yapıldı.

Mesleki Teknik Eğitim İstanbul Kalite İzleme Değerlendirme İl Komisyonu İstişare Toplantısı 6 Aralık 2018 tarihinde İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM SEKTÖRLE BERABER

Mİllî EğİtİM bakan yardıMcıMız Sayın MahMut özEr, MESlEkİ EğİtİMİMİzE yön VErMEk 
VE İVME kazandırMak aMacıyla İto VE İSo başkanlarıyla bİr araya gEldİ. 

Milli Eğitim Bakanlığı,  mesleki ve teknik eğitim okullarının, eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin sektör tara-
fından giderilmesi yolu ile güçlendirilmesini hedefleyen projelerini derinleştiriyor. Bu çerçevede daha önceki yıllarda 
geliştirilen Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Projesinin kapsamı mesleki ve teknik eğitimin tüm alanlarını kap-
sayacak şekilde genişletildi. Projenin amacı, mesleki ve teknik eğitimle sektörün ihtiyaç duyduğu yeterliklere sahip, 
sorumlu, nitelikli işgücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı bir şekilde yetiştirmesine imkân sağlamak.  

Proje ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının sanayi ve sektörle iş birliğinin sağlanarak arz-talep uyumsuzluğunun 
giderilmesi, yönetimsel ve operasyonel yeni bir mesleki ve teknik eğitim modeli oluşturulması hedefleniyor. 2023 
Vizyonu esas alınan bu amaç ve hedef kapsamında iş birlikleri üç başlık altında kurgulandı.  

Teknolojik, Deneyim ve İstihdam
Teknolojik iş birliği ile sektörün sahip olduğu teknolojiyle okulda kuracağı atölye/laboratuvarlarda nitelikli teknik ele-
man yetiştiren öğretmenlere aktaracağı güncel bilgi ve teknolojik eğitim desteği ile sektöre kazandırılması öngörülen 
öğrencilere sağlanacak güncel imkânlarla daha iyi bir eğitim – öğretim ortamı sağlanması hedefleniyor.

Deneyim paylaşımı iş birliği çerçevesinde, işletmenin okula giderek ya da iş yerinde öğretmen ve öğrencilere, ilgili 
meslek alanındaki güncel uygulama ve yeniliklere dair deneyimlerin paylaşılması önceleniyor. Ayrıca tanıtım, konfe-
rans, saha inceleme, fuar vb. organizasyonlarda okul ile sektörün yapacağı iş birliğini içeriyor. Böylelikle, öğrencilerin 
güncel uygulamalar ve yenilikler konusunda birinci elden, iş üzerinde bilgi edinmesi amaçlanıyor.

İstihdam odaklı iş birliği ile öğrencilere, formel eğitimle sağlanan teorik bilgilerin uygulamaya taşınması ve uygula-
maların gözlemlenmesi amacıyla paylaşılan işyeri deneyimlerinin işletmelerin istihdam politikalarında etkili olması 
bekleniyor. İşletmenin, staj döneminde, kendi şekillendirdiği öğrenciyi mezuniyetini takiben istihdam etme oranının 
arttırılması hedefleniyor.
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2023 Vizyonu Doğrultusunda Mesleki ve Teknik Eğitim 
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Özer, Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli ile 2023 Vizyon Belgesini bir 
arada değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Özer; “Mesleki ve teknik eğitim okullarımızda, eğitimin güncel bilgi ve 
teknolojiyle yapılması, mesleki ve teknik eğitimle ilgili toplumsal algının olumlu yönde değişmesi hayati derecede 
önem arz ediyor. Öğretmen ve öğrenci niteliklerinin artması; işletmelerde ise nitelikli insan gücüne ulaşılması, insan 
kaynağı oluşturma ve üretim maliyetlerinin azalması, rekabet gücünün artması, marka değerinin yükselmesi ve ku-
rumsal kültüre katkı sağlamak oldukça önemli.” dedi. 

 “Güçlü Mesleki Eğitim, Güçlü Türkiye”
“Güçlü Mesleki Eğitim, Güçlü Türkiye” sloganıyla devam eden Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli projesi yaklaşımı-
nın öneminde dikkat çeken Bakan Yardımcısı Özer şunları söyledi: “Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan okullarımız-
da döner sermaye etkinliklerinin arttırılarak öğrencileriyle birlikte adeta birer fabrika gibi üretime katılabilmeleri için 
‘Üreten Okullar’ projesi geliştirildi. Bu projemiz, mesleki ve teknik eğitimin ekonomiye katma değer oluşturulmasına, 
pratik bilginin mal ve hizmet üretimi becerisine dönüşmesine, yenilikçi, girişimci, üretken nesiller yetiştirilmesine, re-
kabet edilebilirliğin güçlendirilmesine ve millî üretim hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayarak istihdamın artmasına 
hizmet edecektir.”

Atölye Buluşmaları ve Kariyer Programı
Bakan Yardımcısı Özer, Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi yaklaşımıyla hazırlanan “Atölye Buluşmaları” pro-
jesinin de önemli olduğunu ifade ederek;  “Çevre okullarda öğrenim gören aynı sınıf düzeyinde öğrencilerimizin atöl-
yelerimizde bir araya gelerek birlikte ürün/hizmet üretmelerini sağlanacak. Bu esnada öğrencilerimizin birbirlerini 
tanımaları, anlamaları, kaynaşmaları ve akran iletişimini artırmaları aynı zamanda sevgi, saygı, yardımlaşma, empati, 
güven – özgüven, temizlik-düzen konularında değerler eğitimine katkı sunacaktır. Çalışmaları devam eden projemiz, 
mesleki eğitimin toplumsal algısının yükseltilmesine de destek olacaktır.” dedi. 

Bakan Yardımcısı Özer, ayrıca Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli projesinin “Deneyim Paylaşımı” başlığına katkı 
sağlayacak “MeetKap” Mesleki Eğitim Kariyer Programının, öğrencilerin mesleki tercihlerinin belirlenmesi ile birlikte 
bu yaklaşıma uygun alanında başarılı olmuş iş ve bilim insanları ile bir araya gelmelerini hedeflediğini belirtti.

Sektörle 54 Alanda İş Birliği
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı ise, Ekim 2015 tarihinden itibaren uygulanan Okul-Sanayi İş Birliği 
İstanbul Modeli projesiyle İstanbul’da bugüne kadar imzalanan protokollere dikkat çekti.  Yazıcı; “Şimdiye kadar im-
zalanan protokol sayısı 296, protokoller kapsamında kurulan atölye/laboratuvar sayısı 145, bu atölye ve laboratuvar-
ların yaklaşık maliyeti ise 150 milyon TL’dir. Bu protokoller kapsamında bugüne kadar sektörden eğitim alan eğitici 
sayısı 6.935, sektörde staj imkânı bulan öğrenci sayısı 10.384, sektör tarafından okulda ya da işyerinde eğitim verilen 
öğrenci sayısı 12.457 ve mezuniyet sonrası sektör tarafından istihdam edilen öğrenci sayısı ise 4.600’dür” ifadelerini 
kullandı. 

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve İTO arasında imzalanan protokol ile İstanbul’daki mesleki ve teknik eğitim kurum-
larının İTO tarafından ilgili sektörlerdeki firmalar ile eşleştirilerek her bir kurum için hamiler ve hami sektör oluştu-
rulması sağlandı. İstanbul, mesleki ve teknik eğitimdeki 54 alanın tümünün olduğu tek il. Bu kapsamda 30 okulun 
hamiliğini İstanbul Ticaret Odası,  24’ünü ise İstanbul Sanayi Odası koordine edecek. İl Millî Eğitim Müdürü Yazıcı; 
“İTO meslek komiteleri ile İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz yakın çalışma içinde, projenin diğer okullarda yaygınlaştırıl-
ması için çalışmaktadırlar.” dedi.
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM’DE SEKTÖR İŞ BİRLİKLERİ

İStanbul Sanayİ odaSı VE İStanbul tİcarEt odaSı yönEtİcİlErİnİ zİyarEt EdEn Mİllİ Eğİ-
tİM bakan yardıMcıMız Sayın Prof. dr. MahMut özEr, “güçlü bİr MESlEkİ EğİtİM İlE 
daha güçlü türkİyE yolculuğuna dEVaM EdEcEğİz” 

Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Mahmut Özer İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Oda baş-
kanları ve yönetim kurullarıyla bir araya gelen Özer, 2023 vizyonunda okullarımızda kurulması hedeflenen Mükem-
meliyetçilik Merkezlerinin önümüzdeki günlerde İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası ile imzalanacak çatı 
protokol ile hayata geçirileceğini söyledi.  

Bakan Yardımcısı Özer, 54 alanda okullar belirlenerek özel proje ve program uygulayan okullar kapsamına alınacağını 
vurguladı. Belirlenecek 54 okulun özel sektörle eşleştirilmesinin sağlanarak, bu okullarımızda istihdam odaklı bir 
anlayışın tüm İstanbul’dan başlayarak Türkiye’ye yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini, bu okullara özel sektörden uz-
manların derse girmesi dahil olmak üzere, deneyim paylaşımını sürekli ve dinamik kılan, üretim odaklı nitelikli insan 
gücü yetiştirileceğini belirtti.  

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul Sanayi Odası ile yürüttüğü Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli ve İstanbul 
Ticaret Odası ile yürüttüğü Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Hamilik projeleri ve yukarıda detayları verilen çatı 
proje ile seçilen okullarımız ilgili alanlar bazında özellikle istihdam odaklı yaklaşımıyla güçlendirilerek Mesleki ve 
Teknik Eğitimin toplumsal algısını yükselteceğini, güçlü bir mesleki eğitim ile daha güçlü Türkiye yolculuğuna devam 
edileceğini söyledi. 
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE KÜLTÜRÜ

İStanbul’da dört okuluMuzu zİyarEt EdEn Mİllî EğİtİM bakan yardıMcıMız Sayın Mah-
Mut özEr, MESlEkİ VE tEknİk EğİtİM kuruMlarıMızda kalİtE kültürünün gElİştİrİlEcE-
ğİnİ bElİrttİ. 

Türkiye’nin geleceği için mesleki ve teknik eğitimin önemli olmasından dolayı 2023 Vizyon Belgesi’nde bu eğitim 
alanını güçlendirmeye dönük hedefler öne çıktı. Millî Eğitim Bakanlığımız, sektörlerle çoklu iş birliklerini öne çıkaran, 
ülkemizin önceliklerine göre kendisini sürekli güncelleyen dinamik bir mesleki ve teknik eğitimin inşası üzerine çalışı-
yor. Mesleki ve teknik eğitimde gelişmesi gereken alanların belirlenmesi, araştırmalarla irdelenip daha iyi anlaşılması 
ve sonrasında paydaşların da içinde olduğu süreçte uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi için eği-
tim ekosistemimizde veri temelli ve katılımcı süreçler oldukça önemli.

Raporlardan Sahaya
Bu kapsamda Bakanlığımız öncelikle “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü” ve “Mesleki ve Teknik Or-
taöğretimde Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu” olmak üzere iki ayrıntılı rapor hazırladı ve kamuoyu ile paylaştı. 
Mesleki ve teknik eğitimde; eğitim, üretim ve istihdam ilişkisini adım adım güçlendirmek için mevcut fiziki altyapı ile 
eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında detaylı bir bilgi havuzunun oluşması gerekiyor. Zira mesleki ve teknik eğitim 
güçlendikçe, yükseköğretime olan talep de daha makul ve gerçekçi bir çerçeveye oturacaktır.

Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, İstanbul’da 2023 Eğitim Vizyonu’nda öne çıkan mesleki ve teknik 
eğitim kurumlarımızı ziyaret etti.  Kalite kültürü, iyileştirme, sektörle iş birliği özellikle döner sermaye konusunda 
atılacak adımları birlikte değerlendirmeye yönelik ziyarette Talim Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Durmuş ve İl 
Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı da bulundu.

Önce Beşiktaş İSOV Dinçkök Anadolu Teknik Lisesi ziyaret edildi. Yüksek fiziki donanıma sahip bu okulda endüstriyel 
otomasyon, elektronik ve yenilenebilir enerji alanlarında inceleme yapıldı. Üreten okullar kapsamında kurumun dö-
ner sermaye kapasitesi değerlendirildi.  Mesleki ve teknik eğitim alanlardaki sektörlerin en çok kümelendiği şehirle-
rin başında İstanbul’un geldiğini belirten Bakan Yardımcımız Mahmut Özer, “Mesleki ve teknik eğitimi üretim süreçle-
ri ile ilişkilendirmeye büyük önem veriyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönem eğitim verdiğimiz tüm alanlarda, döner 
sermaye kapsamında üretimi yaygınlaştırmayı planlıyoruz.” dedi.  Ayrıca okulda bulunan yüksek kapasiteli konferans 
ve spor salonlarının daha etkin kullanılması ile ilgili neler yapılabileceği üzerinde duruldu.
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Kapasitenin Arttırılması
Sonra Şişli Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi ziyaret edildi. Tarihi ve köklü bir yapıya sahip bu ku-
rumda, özellikle inşaat alanı çalışmaları incelendi. Okuldaki inşaat alanının döner sermayeye daha etkin nasıl katkı 
yapabileceği değerlendirildi. Ziyarete mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için çok sayıda projeye katkı sunan 
İstanbul Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Bakan Yardımcımız Özer,  mesleki ve teknik eğitim kapasite-
sinin gerektirdiği ölçüde üretimin önemine dikkat çekti. Sektörün yoğun kümelendiği yerlerde kapasiteyi artırmayı 
hedeflediklerini belirtti. Özer, “Öğrencilerimiz yaparak öğrenecekler, sektörün talep ettiği becerileri eğitim aşamasın-
da kazanmış olacaklar ve mezun olduklarında istihdamları da kolaylaşacak. İnşallah mesleki eğitimle ilgili mevcut iş 
birliklerimizi çok daha güçlü hâle getireceğiz, iş birliklerimizin kapasitesini artıracağız.” ifadelerini kullandı.

Döner Sermaye Gelirleri
Daha sonra Sarıyer Mehmet Rıfat EVYAP Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi ziyaret edildi. Bilişim ve kimya alanında 
göz dolduran çalışmalar yapan bu okulda gelecek perspektifiyle ilgili süreç planlandı. Okulun, Bakanlığımızın İTÜ Arı 
Teknokent ile yaptığı protokol kapsamındaki çalışmalara dâhil edilmesi kararlaştırıldı. Ardından Sarıyer Vehbi Koç 
Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi ziyaret edildi. Konaklama ve yiyecek-içecek alanında eğitim veren okulun fiziki kapa-
sitesi değerlendirildi. Okulun bahçesindeki uygulama otelinin restorasyonun bir an önce bitirilmesi, döner sermaye 
kapasitesinin arttırılması kararı alındı.  Bakan Yardımcımız burada yaptığı açıklamada, “Mesleki ve teknik eğitimde 
2019 yılında, mevcut döner sermaye gelirini beş katına çıkarmayı hedefliyoruz. Tabi ki burada üretimin ne kadar 
arttığından ziyade mesleki eğitimde yaparak öğrenme yönteminin yaygınlaşması ve eğitim verilen tüm alanlarda 
bu yöntemin uygulanması önemli. Bunun için de okullarımıza kalite kültürünü geliştirmeleri ve böylece kalitelerini 
sürekli iyileştirmeleri için destek vereceğiz.” şeklinde konuştu.
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MÜZİK AKADEMİSİ

Müzİk akadEMİSİ, hEr branştan öğrEtMEnİn katılabİlEcEğİ bİr akadEMİdİr. çünkü Mü-
zİk Sanatı İnSanın hayata bakış açıSını gEnİşlEtİr, duygularını yuMuşatır, dİngİnlEş-
tİrİr, rahatlatır, MESlEğİnE yön çİzEr. 

Bir eğitimcinin müzik ile birlikteliği çocuklar ile duygusal iletişiminde çok önemlidir. Müziği anlamak ve de anlatmak 
millî bir meseledir. Müzik Akademisi öğretmenlerimize kendi müziğimizden başlayarak tüm dünya müziklerine ulaşan 
entelektüel bir bakış açısı kazandıracak konuları en ehil isimlerden öğrenme fırsatı vermektedir.

Bu eğitim ve öğretim yılında 50 öğretmen ile devam eden akademi başladığı günden itibaren 350 öğretmene kapıla-
rını açmıştır. Her branştan öğretmenin başvuru yapabildiği Müzik Akademisi, özel yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, 
ses ve nefes kullanma teknikleri, müziğin diğer branşlarla ilişkilendirilmesi, sanat-medeniyet ve müzik ilişkisi, müzi-
ğimizde makam, usul ve repertuar çalışmaları, makamların ve müziğin şifası, dünya müzikleri, müziğin matematiği, 
uluslararası platformda müziğimizin temsil edilmesi gibi zengin konuları gündeme taşıdı. 

Öğretmenlerimiz Erol Sayan, Süleyman Erguner, İhsan Özer, Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan, Melihat Gülses, Necip 
Gülses, Turhan Taşan, Yahya&Canan Geylan, Cihat Aşkın, Fatma Gökdel, Ayşegül Aral gibi çok değerli sanatçı, bes-
tekâr ve akademisyenlerin tecrübeleri ve birikimleri ile tanıştı.

Müzik Akademisine katılan öğretmenlerimizin, hayat enerjilerinin yükseldiği, birçok yönlerini keşfetme ve geliştirme 
farkındalığı kazandığı görülmektedir. Katılımcıların müziği anlama ve anlatma noktasında farklı bir boyut kazandıkları 
yönündeki olumlu geri dönüşleri ile uygulama ağırlıklı derslerin daha da artarak öğrenci-öğretmen ve velilerin de 
aktif olarak katılabileceği organizasyonlarla zenginleşerek devam edecek.
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OKULUMDA BİR SES İKİ HAREKET PROJESİ

İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz, kültürün yEnİ nESİllErE doğru bİr şEkİldE aktarılMaSı 
gErEklİlİğİ kaPSaMında VE öğrEncİlErİMİzİn SoSyal, kültürEl VE akadEMİk anlaMda bİr 
bütün olarak gElİşMESİnE katkı SağlaMak İçİn okuluMda bİr SES, İkİ harEkEt ProjESİnİ 
hayata gEçİrdİ. 
                                        
Eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin sosyo-kültürel faaliyetlere, güzel sanatlara ve spora ilgi duymaları, yeni ilgi 
alanları kazanmaları, dolayısıyla da yetenek ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  Bu sayede 
öğrencilerimizin sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal açıdan da gelişmiş 
bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır. 

Müzik eğitiminin bireyin duyuşsal ve devinişsel davranışlarındaki olumlu etkilerinin yanı sıra, bireyin bilişsel öğrenme-
lerinde de önemli ölçüde etkili rol oynadığı birçok araştırmayla kanıtlanmıştır. Halk oyunları içinde barındırdığı kardeşlik 
duygusu, melodi, ritim ve hareket yapısı ile bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Sportif faaliyetlerin tümü bireyin zihni ve bedeni yönleriyle bir bütün olarak yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bireyle-
rin bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı ve mutlu olması, toplumsal kalkınmanın da önde gelen koşullarındandır. 

Bu temel amaç doğrultusunda öğrencilerimizde;

• Ritmik ve ezgisel yaşam becerileri kazandırılması,
• Hareket yapısı ile bedensel ve ruhsal sağlığın gelişimine katkı sağlanması,
• Sanat yönünü geliştirerek estetik anlayışını  güçlendirilmesi,
• Medeni cesaret ve liderlik olgusunun gelişmesine katkı sağlanması,
• Öğrencilerin müzik, spor alanındaki yeteneklerinin farkına vararak meslek seçimlerine toplumsal statülerine kat-

kı sağlaması,
• Kötü alışkanlıklardan uzak duran, serbest zamanlarını iyi değerlendiren bireyler olarak yeteneklerini keşfetmele-

rini sağlamak.
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Projemiz katılımcıları rekreasyon sürecine dâhil olacak olup proje ile motive olmuş, güdülenmiş,  yenilenmiş, öğren-
meye ve keşfetmeye hazır hale gelmiş, sosyal ve öğrenme yaşantılarının pozitif yönde ivme kazanması hedeflenmek-
tedir.

Projenin kapsadığı alanlar şöyledir:
• Halk Oyunları (Tüm yöreler)
• Koro Faaliyetleri ve Enstrüman grupları (TSM, THM ve Dünya müzikleri)
• Spor (dart, bocce, badminton öncelikli tüm branşlar)

Bu kapsamda şu faaliyetler yapıldı. 
• Proje Koordinatörleri tarafından projenin içeriği çalışıldı.
• Projenin uygulanması ve yaygınlaştırılması için stratejik plan belirlendi.
• Proje ile ilgili yazışmalar tamamlanarak ilk veriler alındı.
• İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine görüşülerek proje tanıtımı yapıldı. Proje için ihtiyaç olan alanlar belirlendi. Engel-

ler ve fırsatlar değerlendirilerek çözüm için gerekli stratejiler uygulanmaya başlandı.
•  İlkokullarda koro çalışmalarını yayabilmek için sınıf öğretmenlerine eğitim desteği sağlandı.
• Ortaöğretim müzik öğretmenlerini motivasyon ve ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim desteği sunuldu. 
• Tüm okullarda halk oyunlarının artırılabilmesi halk eğitim merkezlerinden destek alınması için gerekli görüşmeler 

yapıldı. Proje kapsamında yeni halk oyunları ekipleri oluşturulması için öğretmenler görevlendirilmeye başlandı. 
Halk oyunları usta öğreticileri ile proje tanıtımı için toplantı yapıldı.

• Okullarda spor faaliyetlerinin arttırıla bilmesi için İlçe spor koordinatörler ile toplantı yapılmış olup, Dart, bocce 
ve badminton antrenörleri ile de ikinci dönemin başında yapılması planlandı. Branşın federasyonlarının İstanbul 
il temsilcileri ile görüşüldü. 

Proje faaliyetlerine 9219 öğrenci katıldı.
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OKUL DERGİLERİ FUARI

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz, 2023 Vİzyonu doğrultuSunda okul dErgİlErİ 
fuarı ProjESİ başlattı. ProjE SayESİndE okullarıMızda yayınlanan yüzlErcE dErgİnİn 
bİr araya gElMESİylE bİr kültür şölEnİnİn oluşMaSı hEdEflEnMEktEdİr.

Okul dergileri, yazılı kültür, kültürel miras ve müşterek kültür doğrultusunda okuma kültürü kazanımını nitelikli hâle 
getirir. Bu yönüyle öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgiyi özgürce yo-
rumlayabilmelerine imkân veren bir platformdur. Öğrenci, okul dergisine dokunduğunda kendini bir organizasyonun 
içinde bulur. Dergi sürecinde öğrenci koordinatör, yazı işleri sorumlusu, yazar, çizerdir; başka bir ifadeyle ekibin bir 
parçasıdır. Aslında böylece öğrencinin ilk iş deneyimi gerçekleşmiş olur. 

Okul Dergileri Fuarı Projesi
Fuarlar ise, sektördeki gelişmelerin takip edildiği, bireylerin içinde bulunduğu sektörle ilgili daha büyük bir kitley-
le tanıştığı, görüş alışverişinde bulunduğu, etkileşim alanlardır. Bu çerçevede İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz, 
2023 Vizyonu doğrultusunda Okul Dergileri Fuarı Projesi başlattı. Proje sayesinde okullarımızda yayınlanan yüzlerce 
derginin bir araya gelmesiyle bir kültür şöleninin oluşması hedeflenmektedir. Öğrencilerin heyecanlarını yansıtan 
dergilerin yer alacağı bu kapsamlı etkinlikte her bir dergi için ayrı bir stant yer alacaktır. Dergilere kendilerini en doğru 
şekliyle ifade etme imkânı sunulacaktır. 

 Gerçekleşecek onlarca söyleşi ve oturumlarda bireysel olarak ya da toplu olarak dergiler ve yazarları kendilerini ifade 
etme imkânı bulacaklar. Projeyle, okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimizin çabalarıyla yayımlanan okul dergileri-
nin ilgili kurum ya da ilçesi dışında da tanıtımını sağlamak, okul dergilerinin daha nitelikli hâle getirilmesi, geleceğin 
yazar ve dergicilerine hem akademik hem de deneyim bağlamında destek olmak, nitelikli çalışmaları ödüllendirmek 
amaçlanıyor. 

Ayrıca okullarımızın yayımladıkları okul dergilerini fuar alanında sergileme, yarışmalara katılma gibi yollarla paylaşa-
bilecekleri bir ortam teşekkül ettirmek,  dergilerin güzel ve nitelikli yönlerinin örnek alınmasına zemin teşkil ederek, 
matbu okul yayınlarının kalitesini artırmak hedefleniyor. Fuar alanında düzenlenecek etkinlikte dergicilik sahasında 
gerek hâlen faaliyet yürüten ya da dergi çıkararak kültür dünyamıza katkı sunan kişilerce dergicilik ile ilgili söyleşiler 
ve atölye çalışmalarına yer verilecek.
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NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

okul Sanayİ İş bİrlİğİ İStanbul ModElİ ProjESİ kaPSaMında İStanbul tİcarEt odaSı ta-
rafından cEMİlE Sultan koruSu tESİSlErİndE okul Sanayİ İş bİrlİğİ Vİzyonu toPlantıSı 
yaPıldı.

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırabilmenin en önemli anahtarlarından biri, reel sektörün nitelikli insan 
gücü ihtiyacının karşılanması yoluyla verimliliğin arttırılmasıdır. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarımız, tüm sektör-
lerdeki yüzlerce meslek grubuna kalifiye meslek elemanı sağlayan eğitim kurumlarıdır.

Büyük yatırımlarla hayata geçirilen mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın makine, teçhizat ve otomasyon sistem-
lerinin gelişen teknoloji, değişen uluslararası standartlar ve piyasa ihtiyaçlarına paralel biçimde mütemadiyen ge-
liştirilerek yenilenme, buna mukabil öğretim programlarının ise benzer biçimde sürekli güncellenme ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. Kısacası, mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın özel sektöre nitelikli eleman sağlama işlevini tam ye-
rine getirebilmesi için eğitim sisteminin özel sektörün ihtiyaçları ile uyumunun arttırılması gerekiyor. Nitekim 2023 
Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimin görünümü raporu bunu ortaya koyan iki belge olması hasebiyle önemli. 

Üç Alanda İş Birliği
Nitelikli mesleki ve teknik eğitim için sanayi ve okul iş birliği devam ediyor. İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul 
Ticaret Odası tarafından mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul 
Modeli Projesi, sektör temsilcisi kurumlar, odalar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin iş birliği başta olmak üze-
re geniş katılımlı bir çalışmayı gerektiriyor. 
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Teknolojik iş birliği, deneyim paylaşımı ve istihdam olmak üzere üç başlık altında hayata geçirilen proje hayli aşama 
kaydetti. Ayrıca projeyle mesleki ve teknik eğitim kurumlarının alt yapısının güçlendirilmesi, meslek alanındaki güncel 
uygulamalar ile yeniliklere dair deneyimlerin paylaşılması ve mesleki eğitim kurslarının açılmasını hedefleniyor.
Mesleki ve teknik eğitim üzerinde hassasiyetle durulmasını isteyen çok önemli bir konu. Yeterliliklere sahip meslek 
okullu gençlerimizin potansiyellerini kullanmalarına yardımcı olmak, iş dünyasının en önemli beklentilerinden olan 
nitelikli teknik eleman sıkıntısına çözüm getirmek, bu projeyle çok daha mümkün görünmekte.

Okul Sayısı Artıyor
Büyük bir heyecan içerisinde 2015 yılında 8 pilot okul ile hayat geçirilen proje devamında 16 okula ulaştı ve yakın za-
manda da kapsamı 30 okulun üzerine çıkarılacak.  Proje çerçevesinde, 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 19.00’da, 
İstanbul Ticaret Odası Cemile Sultan Korusu tesislerinde “Okul Sanayi İş Birliği Vizyonu” konulu bir toplantı düzen-
lendi.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürümüz 
Sayın Kemal Varın Numanoğlu, İTO Başkanımız Sayın Şekip Avdagiç ve Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı 
katıldı. Toplantıda İTO yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz ve hami okul müdürlerimiz ile öğretmenlerimiz 
hazır bulundu. 

2023 Vizyonu 
Toplantıda Okul Sanayi İş Birliği Projesi ile mesleki ve teknik eğitimin önemi konusunda toplumun her kesiminde 
farkındalık yaratılması, bu konuda İstanbul’a katkı sunulması, meslek okulları ve iş dünyası arasında bir köprü oluş-
turulması hedefi üzerinde duruldu. Konuşmalarda, ülkemiz sanayisinin içinde bulunduğu en önemli problemlerden 
birinin, yeterli sayı ve niteliklere sahip insan kaynağının bulunmaması olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun mesleki 
ve teknik eğitim sistemimizin iyi işlememesinden kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye’de yıllardır nitelikli teknik eleman gücünün öneminden bahsedilmesine rağmen ne yazık ki bu konuda iste-
nildiği kadar yol alınamadığının altı çizilerek 2023 Vizyonu doğrultusunda ciddi adımların atılacağı ifade edildi.  Zira 
elinde mesleği olan, iş gücü yaratan, ürettikleriyle de yaşam kalitemizi yükselten nitelikli teknik elemanlar yetiştirme-
diğimiz sürece ülkemizin kalkınması mümkün olmayacaktır. Yüksek katma değerli üretime geçmek için nitelikli insan 
gücünün eğitimi hayati bir önem taşımaktadır. İşte bu tip ihtiyaçlardan yola çıkarak oluşturulan bu proje, hem meslek 
okullarına hem de iş dünyasına can suyu olacak niteliktedir.

Özel sektörün okullarla olan iletişimin güçlü olmasını öngören proje ile insan kaynaklarına dayalı gereksinimlerin 
giderilmesi ve sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının verimli bir şekilde karşılanması devam edecek. 



AR-GE B LTENİ ’19 185

OKUL SERVİS ŞÖFÖRLERİ ÇALIŞTAYI

okul SErVİS taşıMacılık Sorunları VE çözüM önErİlErİ çalıştayı kaMu kuruMu tEMSİl-
cİlErİ katılıMıyla İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz bünyESİndE gErçEklEştİrİldİ.

Okul Servis Taşımacılık Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 14 Kasım 2018 ta-
rihinde gerçekleştirildi. Çalıştaya kamu kurumlarından İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İŞKUR, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü temsilcileri katılmıştır. 
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası, İTO 22. Komite, Taşımacılar Birliği Derneği yetkilileri servis taşı-
macılık temsilcileri katıldı.

Ayrıca İlçe Hizmetiçi, Hayat Boyu Öğrenme ve Destek Hizmetleri Şube Müdürleri ile her okul türünden okul müdür-
leri ve okul aile birliği temsilcileri ile okul öğrenci temsilcisi katıldı. Açılışta tüm gruplar bir arada yer aldı. Ardından 
katılımcılar “Okul-Veli-Servis Etkileşimi” “Eğitim” “Mevzuat” olmak üzere üç ayrı salona bölündü, her temsilci her sa-
londa yer aldı. Öğleden sonraki oturumda yine tüm gruplar bir arada bulundular ve alınan kararları değerlendirdiler. 
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OKUYORUM DEĞİŞİYORUM

MESlEkİ VE tEknİk EğİtİM kuruMlarıMızda öğrEnİM görEn öğrEncİlErİMİzİn okuMa 
kültürü EdİnMElErİnİ SağlaMak aMacıyla düzEnlEnEn kİtaP okuMa yarışMaSı Sonuç-
landı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz, en yalın biçimde, bireylerin okuma eylemiyle ilgili olarak edindikleri 
becerilerin, toplumda bir yaşama biçimine dönüşmesi şeklinde tanımlanan okuma kültürüne dair kamuoyunda esaslı 
bir farkındalık oluşturmak amacıyla bir kitap okuma yarışması düzenledi.

Toplumsal okuryazarlığın temellendirilmesi bakımından önemli olan etkinlikle ilgili iş ve işlemler İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğümüz bünyesinde yürütüldü.  Okunacak kitaplar İnsan Ne ile Yaşar (Tolstoy), Anadolu Notları (Reşat Nuri 
Güntekin), Kuşlar Yasına Gider (Hasan Ali Toptaş), İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar (Stefan Zweig)  ve Bilim Tarihi 
Sohbetleri (Fuat Sezgin) şeklinde belirlendi. Öğrencilerimizin yazılı kültür, kültürel miras ve müşterek kültür doğrultu-
sunda okuma kültürü kazanımını nitelikli hale getirmeyi hedefleyen kitapların adları okullara bildirildi.

Okuma kültürüne dair bir farkındalık oluşturmak ama aynı zamanda öğrencilerimizin okuma eylemini sürekli kılmala-
rını sağlamak için iki aşamalı bir sınav uygulandı.  İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz, yaz tatili boyunca kitapları gönüllü 
olarak okuyan öğrencilerimize yönelik ilk aşama sınavını gerçekleştirdi. 

İlçelerde ilk üçe giren öğrencilerimiz İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 25 Ekim 2018’de gerçekleştirdiği ikinci aşama 
sınavına alındı. Kitap okuma etkinliğine İstanbul genelinde 7026 öğrencimiz katıldı. 

İl düzeyindeki sınav sonucuna göre, Hatice Bayam (Fatih- Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi) birinci; İlayda Yavuz (Kartal- Yakacık yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi) ikinci oldu.  Umut 
Çöktü (Çekmeköy- Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi) ile Beyza Genç (Fatih - Cağaloğlu Geleneksel Türk 
Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)  ise üçüncülüğü paylaştılar.

Kültür dünyamızın nitelikli ürünleriyle çoklu okuryazarlık kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sunan yarışmada de-
receye giren öğrenciler Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bildirildi.
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ÖĞRENCİLERİMİZ CERN’DE

İto MarMara anadolu İMaM hatİP lİSESİ İlE İto şEhİt ragİP alİ bİlgEn anadolu İMaM 
hatİP lİSESİ’ndEn 13 öğrEncİMİz aVruPa nüklEEr araştırMa MErkEzİ’nİ zİyarEt Ettİ. 

İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İstanbul Ticaret Odası Şehit Ragip Ali Bilgen Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 13 öğrencimiz ile öğretmenleri, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezini (CERN) ziyaret 
etti.  

Evrenin sırlarını inceleyen ve parçacık fiziği araştırmalarıyla dünya gündemindeki yerini koruyan CERN gezisinde öğ-
rencilerimize Sosyal Bilimler ve Sosyal Etkinlikler Koordinatörü öğretmenimiz Uğur Dönmez, Müdür Yardımcımız Hü-
seyin Fuat Uzer ve Fen Bilimleri Koordinatörü öğretmenimiz ŞerafettinYıldız rehberlik etti. 

Bilimin kalbinin attığı merkezi görme imkânı bulan öğrencilerimiz, aynı zamanda Avrupa’nın en küçük başkentle-
rinden Cenevre başta olmak üzere İsviçre’nin Montreux, Bern gibi şehirlerini tarihi ve kültürel özellikleriyle tanıma 
imkânı buldu. Öğrencilerimizin çeşitli derslerde öğrendikleri bilgileri yerinde incelemeleri çok verimli bir çalışmanın 
da ortaya çıkmasına vesile oldu.
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İSTERSEN YAPARSIN

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz, öğrEtMEnİylE güzEl İStanbul ProjESİ kaPSaMın-
da farklı İlçElErİMİzdEn öğrEtMEnlErİMİzlE 40. büyük İStanbul Maratonu’na katıldı.

Eğitim kurumları amaç, işleyiş ve ürün boyutuyla değerlendirildiğinde toplumun tamamını ilgilendirir. Bir ülkenin 
teknolojik anlamda gelişimi ve ekonomik kalkınmasının temelinde eğitilmiş insan gücü yer alır. Bu ise, doğrudan 
öğretmenler ve öğretmenlik mesleğiyle alakalı. Etkileri toplumun tamamını ilgilendirdiği için öğretmenlik,  bireyin, 
dolayısıyla toplumun kaderini belirleyen bir meslektir.

Fark Et Fark Yarat
Bu bağlamda, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesini hayata geçirdi. Proje ile eğitim 
sistemimizin temel taşı olan öğretmenlerimizin çabalarını çeşitli etkinliklerle fark ettirmek amaçlanıyor. Aynı zaman-
da, öğretmenlerin eğitimle ilgili süreçlerde farklı görevler üstlenmesi, bağımsız projelerin planlanması, etkin ve etkili 
öğretmenliğin geliştirilmesi hedefleniyor. Önümüzdeki günlerde okul ortamlarında daha iyi şeyler yapılabileceğine 
inanan, olumlu bir fark yaratmaya çalışan binlerce öğretmenimizle çeşitli etkinliklerle bir araya gelinecek.

Proje kapsamında farklı sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile öğretmenlerin motivasyonlarının yükseltilmesi ve 
dolayısıyla iş verimliliğinin arttırılması çerçevesinde etkinliklere katılmak da yer alıyor. Bu çerçevede Öğretmeniyle 
Güzel İstanbul Projesi kapsamında farklı ilçelerimizden öğretmenlerimiz İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Levent 
Özil ile birlikte 40. Büyük İstanbul Maratonu’na katıldı. Şişli’de buluşan öğretmenlerimiz maratona birlikte katıldılar. 
Bu yıl ilk kez uygulanan projeye gösterilen ilgi ve gönderilen destek mesajları, eğitim ortamlarımızın aydınlık geleceği 
hakkında birer ipucu niteliğinde.

Sevgide Derece Yaptık
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği organizasyonun en büyük koşusu olan 42 kilo-
metre 195 metrelik maratona ilgi büyüktü. Maratonun başlangıcını  15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 
250 metre gerisinden, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Baş-
kanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan 
ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile verdi.
40. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, parkur rekoru kırarak kazandı. Maratonda kadınlarda 
da Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak birinci oldu.
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SANAT AKADEMİSİ

İStanbul Mİllİ EğİtİM Müdürlüğü bünyESİndEkİ öğrEtMEn akadEMİlErİndEn Sanat 
akadEMİSİ, öğrEtMEnlErİn Sanat konuSundakİ bİlgİ VE görgülErİnE katkı SağlaMak 
İçİn kuruldu. 

Kuramsal yönü ağır basan derslerle birlikte yapılacak atölye ziyaretleri ve İstanbul’a dair sanat ve kültür dolu geziler, 
akademinin pratik yönünü temsil etmektedir. Alanında duayen isimlerin tecrübe paylaşımlarıyla bezenen sanat aka-
demisi sanatın farklı alanlarıyla öğretmenlerin karşısına çıkmaktadır. Resim, mimari, grafik-tasarım ve fotoğrafçılık, 
geleneksel sanatlar ve sinema gibi alanlarda derslerin olacağı sanat akademisi için seçilen mekân Sultanahmet’te yer 
alan tarihi Buhara Özbekler Tekkesi’dir.

Sanatın Boyutları 
Sanat Akademisi, 22 hafta sürecek yolculuğuna ‘sanat nedir ve niçin sanat?’ başlığını taşıyan bir dersle başladı. Sanat 
tarihçisi İsmail Erdoğan’ın katkı sağladığı derste sanat üzerine yapılmış tanımların tahlili yapılarak sanatın ontolojisine 
dair sunum gerçekleşti. Akademiye giriş mahiyetindeki dersten sonra resim sanatının yaşayan duayen isimlerinden 
Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan hocayla sergisinin yer aldığı Şerefiye Sarnıcı’nda bir ders yapıldı. Hocanın eserlerinin 
yerinde göründüğü ve bizzat hocayla gezildiği ders soru-cevap yöntemiyle bir söyleşi havasında gerçekleşti.

Sergi ziyareti ve söyleşiden sonraki hafta, ressam Ahmet Güneştekin’in atölyesine ziyaret yapıldı. Batman’dan çıkarak 
Marlborough galerinin Türkiye’den temsil ettiği tek ressam olma imtiyazını elde etme serüvenini anlatan Güneştekin, 
resim sanatı ve sanatın bugününe dair öğretmenlerden gelen soruları da cevaplandırdı. 

Güneştekin Sanat Merkezi’ni ziyaret sonrası Türk resminin ekol oluşturan isimlerinden Üsküdar’lı Hoca Ali Rıza üzerine 
ressam Cemal Toy’la bir ders gerçekleşti. Hoca Ali Rıza ekolünün zamanımızdaki temsilcilerinden olan Cemal Toy, Hoca 
Ali Rıza ve talebelerinin resme bakışını ve kültürün bugüne taşınması ile ilgili mücadelesini ortaya koydu. Cemal Toy’un 
ardından  küratör Lütfi Şen konuğumuz oldu. 

Sergiler ve Küratörlük
Sergileme biçimleri ve tarihi üzerine ders veren Lütfi Şen açtığı sayısız sergiler üzerinden örnekler vererek tecrübe 
paylaşımında bulundu. Ayasofya’ya gezinin gerçekleştiği sonraki haftanın konuğu ise sanat tarihçisi İsmail Erdoğan’dı. 
Sanat ve medeniyet okuması şeklinde geçen gezide İstanbul’la Ayasofya’nın kader ortaklığına vurgu yapılıp kültür 
tarihimiz açısından önemi üzerinde duruldu. Akademinin mimarinin sınırlarına girdiği sonraki hafta konuk Dr. Şimşek 
Deniz oldu. Şehir ve mimari üzerine bir ders yapan Şimşek hoca kentsel dönüşümden restorasyona kadar geniş bir 
yelpazede dersini sundu.  Sanat Akademisinin serüveni Nisan sonuna kadar farklı konu ve konuklarla devam edecektir.      
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PALYATİF EĞİTİM DESTEĞİ

İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün koordİnatörlüğündE EVdE bakıM dErnEğİ İlE Palya-
tİf EğİtİM dEStEğİ odaklı İkİ günlük SEMİnEr düzEnlEndİ.

Palyatif eğitim desteği; kendisinde veya ailesinde süregelen, hastalığı olan öğrencilerimize hastalık sürecinde eği-
timlerini aksatmayacak akademik ve psiko-sosyal başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınarak eğitim desteğinin 
verilmesidir. Son yıllarda evde bakım hizmetlerinin, gereken standartlarda, ülkemiz geneline yaygınlaşması için bir-
takım adımlar atılıyor.  Nüfus ve kronik hastalıklardaki artış, yüksek orandaki özürlü nüfus ve diğer ihtiyaç sahipleri 
göz önünde bulundurulduğunda, evde bakım sisteminin kurulması için daha fazla çaba harcanması gerekmektedir. 

Palyatif Bakım Ne Demektir?
Palyatif bakım,  görece yeni bir kavram olması nedeniyle konuyla ilgilenen pek çok kişi bugün bu konuda yeteri kadar 
bilgi sahibi olamamaktadır. Birçok kişi için ise bu ilk defa karşılaştıkları bir konudur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu 
kavramı ilk olarak 1989 yılında tanımlamıştır. 2002’de yapılan tanım ise şu şekildedir: “Palyatif bakım, yaşamı tehdit 
eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı 
olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapıla-
rak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile arttıran bir yaklaşımdır.”

Çocuğun hasta olması sadece hasta olan çocuğu değil; ailesini de doğrudan etkilemektedir. Anne, baba ve kardeş-
leri üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. Bu yüzden palyatif bakım konusundaki farkındalıkları artırmak 
gerekmektedir.  Hastalığın çocuk ve aile üzerindeki etkilerini en aza indirerek çocuğun uyum düzeyi ve yeteneklerine 
destek olmak, anne baba çocuk ilişkisini geliştirerek topluma uyumunu ve okul yaşantısını arttırmak için palyatif 
eğitim tedbirleri alınması elzemdir. Ailesinde ve kendisinde süreğen hastalığı olan öğrencilerimiz ile palyatif tedbirler 
üzerinde çalışmak büyük önem arz etmektedir. 

Bu sebeple İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde Evde Bakım Derneği ile iki günlük seminer düzen-
lendi. Seminerleri birlikte organize ettiğimiz Evde Bakım Derneği Türkiye’de ulusal düzeyde evde bakım sisteminin 
gereken standartlarda kurulması ve geliştirilmesi amacıyla evde bakım hizmeti ile ilgili sağlık/sosyal meslek grupları-
nı, hasta ve yakınlarını, evde bakım hizmeti sunan kurum ve bu kurumlarda çalışanları bir araya getiren çok disiplinli 
bir sivil toplum kuruluşudur.
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Seminer Konuları
18-19 Aralık tarihleri arasındaki etkinliğin açılış konuşmalarını İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ile Evde 
Bakım Derneği Başkanı Sayın Aynur Dik yaptı. Konuşmalarda evde bakımın tüm dünyada en verimli ve etkin bakım 
modeli olarak ön plana çıktığı üzerinde duruldu.  Seminerlerin ilk gününde Doç. Dr. Ayfer Aydın  “Dünyada Palyatif 
Bakım ve Modelleri”,  Dr. Orhan Polat Koç “Türkiye’ de Kamu ve Özel Palyatif Bakım Uygulamaları,  Sorunları ve Mev-
zuat” , Aynur Dik “Evde Palyatif Bakım Uygulamaları”, Doç. Dr. Fahriye Oflaz “Toplumun Palyatif Bakıma Yaklaşımı, 
Sorunları ve Farkındalık Çalışmaları”, Öğrt. Gör. Cihan Albay “Evde Bakım Hizmeti Alan Özel Eğitime Muhtaç Bireyler 
ve Aile İlişkileri”, Klinik Psikolog İzzet Kan “Onkoloji Hastalarında Yaşanan Palyatif Bakım Sorunları” başlıklı sunumlar 
yapıldı. 

İkinci gün ise, Psikolog İzzet Kan “Palyatif Bakımın Psiko Sosyal Etkileri  (Hasta, Toplum ve Aile Açısından)”, Gizem Nur 
Artan “Palyatif Bakımda İnterdisipliner Yaklaşım”, Psikolog Tuğba Bozada “Yaşam Sonu ve Palyatif Bakımda Ailenin 
Desteklenmesinin Önemi”, Prof. Dr. Zuhal Bahar “Palyatif Bakımda Etik Yaklaşımlar”, Uzm. Fzyt. Caner Yılmaz “Palya-
tif Bakımda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları”  konuları anlatıldı.  Görüş ve önerilerle sona eren programın 
ikinci gününe İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Menderes Kaya ve Şube Müdürümüz Ömer Avcı da katıldı. 

Eğitim Süreci Nasıl Devam Edecek?
Programda ayrıca ülkemiz şartlarına uygun evde bakım sisteminin oluşturulabilmesi için; sistem modeli, hizmet stan-
dartları, eğitim ve hizmet finansmanı alanlarında yapılacak çalışmalar tüm ilgili kurum ve paydaşların katılımı ile ger-
çekleştirilmesinin önemine değinildi. İki günlük eğitim önce RAM Rehberlik Bölüm Başkanlarına verildi sonra psikolo-
jik danışmanlar kendi ilçelerinde görev yapan okul psikolojik danışmanlarını eğitecekler.  Böylece tüm okul psikolojik 
danışmanları bu eğitimi alarak kendi okullarında çalışan öğretmenlere ulaşacaklar. Disiplinlerarası şekilde hazırlanan 
materyal desteği ile tüm öğretmenlerimiz ülkemizde evde bakım ve evde sağlık hizmetleri kapsamına giren konuların 
bilinmesi, tanınması ve nasıl yaygınlaştırılacağı konularında donanımlı hâle gelecekler. 
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ROMANYA ROBOTİK YARIŞMASI

roManya’da düzEnlEnEn 11. uluSlararaSı robochallEngE robot yarışMaSı’nda fatİh 
baha ParS ortaokulu robotİk takıMı aVruPa İkİncİSİ oldu.

Romanya’da düzenlenen Avrupa’nın en büyük robot yarışması olan 11. Uluslararası Robochallenge Robot Yarışması 
yapıldı. 15 ülkeden  135 takım ve 478 robot katıldı. 
Üç yıldır robotik ve kodlama alanında çalışmalar yürüten ve geliştirdikleri robotları Avrupa Şampiyonasında ödül 
alan Vedide Baha Pars Ortaokulu öğrencileri ülkemize büyük bir gurur yaşattı. 

Geçen yıl robotik eğitimi İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından “Eğitimde İyi Örnek” seçilen okulumuz bu sefer de 
ülkemize Avrupa derecesi ile döndü. Vedide Baha Pars Ortaokulu Müdürü Murat Karakamış, uluslararası bir yarışma-
da okullarının derece elde etmesinin alkışlanacak bir başarı olduğunu söyledi. Karakımış, “Takımımız bizlere büyük 
bir gurur yaşattılar. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin potansiyeline, çalışma, azim ve kararlılıkları-
na güveniyoruz.  Okul yönetimi olarak onlara her türlü desteği ve imkânı sunmaya devam edeceğiz. Geleceğin yazılım 
mühendislerinin yetişmesinde bu tür yarışmalar oldukça önemli.” dedi. 

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Oğuzhan Özel ise Türk bayrağını hak ettiği yere taşıdıkları için gurur duyduklarını 
söyledi. Özel’in koordinatörlüğündeki takım Ahsen Atlı, Gül Başarır, Oğuz Selim Yılmaz, Tuna Aydın ve Yiğithan Yeşil-
yurt’tan oluşuyor.  Bu başarı sonrası ülke içi ve dışında farklı yarışmalardan davet alan Vedide Baha Pars Ortaokulu 
büyük bir azim ile çalışmalarına devam ediyor. 
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SİBER GÜVENLİK STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTISI

İl MüdürlüğüMüzün SİbEr güVEnlİk StratEjİ gElİştİrME toPlantıSı, cankurtaran öğ-
rEtMEnEVİ’ndE yaPıldı. 
 
Değişen dünya şartlarında tüm kurumların siber güvenlikle ilgili sorunların çözümüne yönelik sorumluluk almaları, 
yenilikçi çözümler üretmeleri ve ortak iyi için mücadele etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede İstanbul 
Millî Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı, İl Müdür Yardımcısı Murat Altınöz, Müdürlüğümüz Yenilik ve Eğitim Teknolo-
jileri Siber Güvenlik Ekibi ve 5 farklı üniversiteden alanlarında uzman 7 akademisyen strateji geliştirme toplantısında 
bir araya geldiler. 

Cankurtaran Öğretmenevi’nde 19 Ekim 2018 saat 18.00’de yapılan toplantıya, Trakya Üniversitesinden Doç. Dr. Nil-
gün Tosun; İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, Doç. Dr. Serap Emir, Dr. Zerrin Ayvaz Reis;  İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa’dan Dr. Muhammed Ali Aydın; Boğaziçi Üniversitesinden Doç. Dr. Bilgin Metin; İstanbul Tek-
nik Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Nafiz Ünlü katıldı. Toplantıda, siber güvenlik ve sosyal medyanın doğru kullanımı 
konularında önümüzdeki dönemin yol haritası üzerinde duruldu. İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı öncülüğün-
de hedefler belirlendi. 

Siber Güvenlik Lisesi İhtiyacı
Toplantıda, tüm dünyada son hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri ve bu teknolojilerin eğitim öğretim süreçlerine 
dâhil edilmesi hususundaki görüşler paylaşıldı. Çok köklü değişiklikler içindeki akışkan dünyada siber güvenlik alanın-
da okullarımızda yapılması öngörülen çalışmaların neler olabileceği ayrıntılı bir şekilde müzakere edildi.  Türkiye’de 
siber güvenlik alanında yetişmiş nitelikli uzman ihtiyacının karşılanması amacıyla tematik bir “Siber Güvenlik Lisesi” 
ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi. 

Bunun dışında teknomedyatik dünyada, sanal âlem, internet bağımlılığı, bilinçli sosyal medya kullanımı, siber ahlak, 
dijital okuryazarlık ve dijital birey konularındaki yaklaşımlar üzerinde duruldu. Dijital içeriğe ulaşım ve dijital içerikle 
etkileşim sürecinde olup bitenleri bütünlüklü bir şekilde değerlendirmenin önemine değinildi. Çünkü bireyler, iç içe 
geçen bağlantıların, multimedyanın,  etkileşimli grafiklerin ve simülasyonların yer aldığı internet sitesinde gezinirken 
karar verme mekanizmasını harekete geçirebilmelidir. Bu çerçevede olumsuzlukları azaltacak bir çıkış yolu bulmak 
için eğitim ortamlarında eleştirel bilinci yeşertecek çalışmaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.
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İstanbul’da “Bayrağı Yakala” (Capture The Flag) adıyla 6 Haziran 2018 tarihinde yapılan yarışmanın önemine dikkat 
çekildi.  Böylesi bir yarışmasının ülkemizde siber güvenlik alanındaki yetenekli öğrencilerimizi keşfetmek için Türkiye 
genelinde yapılması gerektiğine ilişkin fikirler paylaşıldı. 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı,  siber güvenlik alanındaki çalışmaları çok değerli bulduğunu ve önümüzdeki 
dönemde akademisyenlerle birlikte İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile toplantıda konuşulan projelerin destekle-
nerek hayata geçirileceğini belirtti. 
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÇALIŞANLARI BİR ARADA

İStanbul Mİllî EğİtİM Müdürlüğü olarak, çalışanlarıMızla İStanbul boğazı’nın kEyİf 
VErİcİ ManzaraSı EşlİğİndE,  İş bİrlİğİ, dayanışMa VE MotİVaSyon aMaçlı kahValtılı 
organİzaSyonuMuzda bİr araya gEldİk.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sabah kahvaltısı, İstanbul Boğazı’nın keyif verici manzarası eşliğinde 
gerçekleşti. Personelimiz, kahvaltıda bir araya gelerek gündemi ve yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmaları 
gözden geçirme şansı yakaladı. Müdürlük personelimizin katıldığı programa İl Millî Eğitim Müdür yardımcılarımızla 
şube müdürlerimiz de katıldılar. Kurum personelimizin bir araya geldiği kahvaltı verimli bir toplantıya dönüştü. Mü-
dürlüğümüzde göreve yeni başlayan öğretmen, idareci ve diğer çalışanlarımızla yakından tanışma fırsatımız oldu. 
Kahvaltıda çeşitli anılar anlatıldı ve deneyimler paylaşıldı.

Kahvaltı programında kısa bir konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdür Yarımcımız Menderes Kaya, güzel işlere  hep 
birlikte imza atılabileceğini ifade ederek tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kaya; “Geleceğin Tür-
kiye’sini eğitimle inşa ediyoruz. Ülkemizin kalkınmasına eğitim alanında hizmet ediyor, bundan sonraki süreçte de 
hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi ve şöyle devam etti: “İstanbul’un tarihi, sosyal ve kültürel hayatıyla kıymetini 
bilmek gerekiyor. Bu kahvaltı vesilesiyle şehrimizin görmediğimiz ya da farkına varmadığımız güzelliklerini de görme/
fark etme imkânı bulduk. Bu tür motivasyon ve moral programlarımız devam edecek. Katılan personelimize teşekkür 
ederim” dedi.

Kahvaltıda bir araya gelen, yönetici, öğretmen, memur, teknik görevlilerle çeşitli kademelerde görev yapan çalışanlar 
gönüllerince bir gün geçirdi.
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TUT ELİMDEN BİRLİKTE BAŞARALIM 

ProjE özEl EğİtİM öğrEncİlErİnİn öğrEnMElErİnİ kolaylaştıracak şEkİldE oluşturu-
lan 30 kutu 16 ModüldEn oluşan bİr MatEryal SEtİdİr. 

Tut Elimden Birlikte Başaralım Materyal Geliştirme ve Üretimi Projesi kapsamındaki  materyal seti okullarda görev 
yapan alan mezunu ve uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından geliştirildi. Projemizin piyasadaki diğer setler-
den farkı işlevselliği ve anlaşılırlığının kolay olmasıyla birlikte alan dışı ücretli öğretmenlere de yol gösterici bir kılavuz 
kitabının da setin içinde yer almasıdır. Kitapta hem materyal setlerine yönelik analizler, hem de öğretim ve etkinlik 
önerileri yer almaktadır. 

Materyal projemizin kapsadığı materyal setlerinin öğrenme basamaklarına yönelik hazırlanmış olması, materyallerin 
kendi içinde bir hiyerarşik sıra izlemesi ve de gelişim alanları ile öğrenme sırasını desteklemesi diğer hazırlanan ma-
teryal setleri arasında önemli bir fark yaratmaktadır. Çünkü diğer hazırlanan materyal setlerindeki materyaller öğre-
timi bütün olarak destekleyemeyen ve birbirinden bağımsız olmakla beraber kullanıma yönelik de bilgilendirmenin 
olmadığı görülmektedir

Projemizdeki materyal setleri özel eğitimde önemli bir yeri olan analiz çalışmalarının ardından oluşturulmuştur. Örne-
ğin beceri öğretimi analiz çalışmasının ardından yapılmalıdır. Materyal setimizde bu alan ile ilgili analizleri karşılayan 
resimli kartlar oluşturulmuştur. Resimli kartlar gerçek ortamlarda fotoğraflanmış ve uzman desteği ile hazırlanmıştır. 
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KENDİNE GÜVEN, PAYLAŞ!

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün tübİtak 4006 bİlİM fuarları dEStEklEME Progra-
Mının tanıtıM VE bİlgİlEndİrME toPlantıları taMaMlandı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı, 5-12. sınıf öğrencilerinin, eğitim ve öğretim programı çerçeve-
sinde, kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını 
sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortamın oluşturulmasını amaçlıyor.

Müdürlüğümüze bağlı 39 ilçemizin resmî ortaokul ve ortaöğretim okullarının proje yürütücüleriyle otuz ayrı TÜ-
BİTAK 4006 Proje tanıtma ve bilgilendirme toplantıları yapıldı. Toplantıların amacı İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze 
bağlı kurumlarımızda öğretmen ve öğrencilerimizde araştırma ve proje yapma konusunda farkındalık oluşturulması, 
bilime olan ilgilerinin artırılmasıydı. Ayrıca okul müdürlerinin Bilim Fuarı’nın her aşamasında yürütücü ve danışman 
öğretmenlere gerekli desteği vermesini sağlamak ve bu doğrultuda projelerde kalite ve nicelik artışının sağlanması 
hedeflendi.  Bu toplantıların ardından başvuru sayımızda müthiş bir artış görüldü. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında 
İstanbul’da TÜBİTAK tarafından kabul edilen ve yürütülen TÜBİTAK 4006 proje sayısı 259 iken,  2017-2018 Eğitim 
Öğretim Yılında 635 okula ulaştı.

Bu sayı 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 1410’a ulaşmıştır. Bu sayılar 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında TÜBİTAK 
4006 projelerine başvuruların yüzde yüz arttığını göstermektedir. İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Levent Özil, okul-
larımızın kendilerini geliştirmeleri açısından projelerin önemli olduğunu belirterek, “Proje sayılarındaki artış, her bir 
okulumuzun, var olan imkânlarını göz önüne alarak yapacağı planla kendi hedefleri doğrultusunda mesafe kat edebi-
leceğini gösteriyor.  Bu başvurular tüm okullarımızdaki gelişmeler öğrencilerimizin fikir üreten, araştıran ve yenilikçi 
bakış açısıyla hareket eden bireyler olma noktasında desteklendiğini gösteriyor. Okullarımızın ve öğrencilerimizin 
projeleriyle TÜBİTAK 4006’ya müracaatlarının bir önceki yıldan fazla olması ümit verici… Okullarımızda ilgi, istidat ve 
yetenekleri keşfedilmemiş nice öğrencilerimizi ortaya çıkarıp, ilgi alanına yönlendirerek 30- 40 yıl sonrasında ülkemi-
zin Fuat Sezginlerini, Aziz Sancarlarını yetiştirmeyi mümkün kılacak gelişmelere bugünden yön vermeyi hedefliyoruz. 
Kat ettiğimiz sürece katkı sunan akademisyenlerimize, yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşek-
kür ediyorum.”  dedi.



AR-GE B LTENİ ’19198

UMUDUM ÖĞRETMENİM PROJESİ

Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün uMuduM öğrEtMEnİM ProjESİnİn İlçE tanıtıM toPlantı-
ları taMaMlandı

Çocuğun akademik ve sosyal başarılarını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar duygu-
sal faktörler, benlik algısı, motivasyon, zihinsel faktörler, cinsiyet faktörü, arkadaşlık ilişkileri,  
okul-öğretmen faktörü, aile bireylerinin tutumları ve ebeveynlerden birinin kaybıdır. Çocukluğun ilk yılları olan okul 
öncesi dönemde, okul yıllarında ailenin vermiş olduğu eğitim, sergiledikleri davranışlar ve ebeveyn kaybı çocuğun 
kişilik gelişimini önemli oranda etkilemektedir. Yaşamın ilk yıllarını olumsuz şartlar içinde geçirmiş olan bireylerin bu 
olumsuzlukları yetişkin olduklarında da devam ettirdikleri gözlenmiştir.  

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği 23 proje içerisinde yer alan Umudum Öğretmenim,  anne veya 
babasını kaybeden yetim çocukların çok yönlü gelişiminin sağlanarak akademik başarılarının artırılmasını hedefle-
mektedir. Ayrıca proje kapsamında anne veya babasını kaybeden çocuklarımıza, ailelerine, akranlarına ve öğretmen-
lerine eğitim faaliyetleriyle birlikte farkındalık çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.

Akademik Başarının Artırılması
Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmî okullarda eğitim ve öğretim gören ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumla-
rında öğrenim gören yetim-öksüz veya ebeveyn yoksunluğu çeken çocuklarımıza yönelik Umudum Öğretmenim Pro-
jesinin ilçe tanıtım toplantıları başladı. İlk toplantı Kartal ve Bayrampaşa’da yapıldı. Bu toplantılarda okul temsilcileri, 
il ve ilçe koordinatörleri bir araya geldiler. 

Proje çerçevesinde öncelikli olarak öğrencilerin not durumları tespit edilecek ve öğrencilerin akademik anlamda 
daha ileriye nasıl götürüleceği planlanacak. Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımının sağlanması devam-
sızlık durumlarının takibi gibi çok yönlü bir rehberlik hedefleniyor. 

Ebeveynlerini kaybetmiş öğrencilerin öncelendiği proje öğrencilerin geleceğini küçük dokunuşlarla iyi hâle getirmeyi 
öngörüyor. Toplantıya katılan projenin il koordinatörlerinden Gülşen Özer, “Bireyler, birlikte yaşamış olduğu ailenin 
ve almış olduğu aile eğitiminin etkilerini taşımaktadır. Anne veya babası olmayan yetim çocuklarımız, aile içi ilişki-
lerde eksik olduğu için psiko-sosyal gelişim evrelerinde duygusal, sosyal, kişilik gelişimi açısından uyum- davranış 
sorunu yaşamaları ve çocuklarımızın akademik alanda başarısız olma olasılığı yüksektir.” ifadelerini kulandı. Projenin 
hedeflerini anlattı. 
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Akademik Çalışmalara Dayalı
Umudum Öğretmenim Projesinin akademik çalışmalara dayanarak hazırlandığını belirten Ayça Pınar Kılıç ise, “Araş-
tırmalar, ailevi faktörlerden ebeveyn kaybı yaşayan çocukların yalnızlık, utangaçlık özsaygı eksikliği gibi duygusal so-
runlar yaşadığını göstermektedir. Ebeveynin ölümünü izleyen yıllarda çocukların psikolojik sorun geliştirme riski diğer 
çocuklara oranla yüksektir.” değerlendirmesinde bulundu.  

Kılıç, esasında bu projelerin her öğretmenin doğal olarak yapması gerektiğini fakat hem yeni öğretmenlik hayatına 
başlayanlara yol göstermek hem de var olan çalışmaları belli bir sistem içerisinde sürdürmek amacı ile gündeme 
geldiğini ifade etti.

Birlikte başarma kültürünün değerine dikkat çeken Özer ise, projeyle beraber bir farkındalık oluşturulacağını ve okul 
iklimine olumlu katkılar sağlamanın önemini çeşitli örnek durumlar çerçevesinde anlattı.  Evrak yükünün en az da 
indirgenerek daha fazla iş ve hedeflendiğinin altını çizdi. Okullarda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin birebir takip 
sistemi ile başarı oranı arttırılacağının vurgulandığı toplantılar faaliyet örnekleri ve soru cevap kısmıyla sona erdi. 
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DÖRT DÖRTLÜK BİR ATÖLYE

üSküdar İMkb MESlEkİ VE tEknİk anadolu lİSESİ’ndEkİ taM donanıMlı MontESSorİ Eğİ-
tİM atölyESİ açıldı.

Montessori eğitim anlayışı doğrultusunda İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi,  Palet Montessori Okulları, ABRA Eğitim ve Gelişim Ürünleri ile yapılan iş birliğiyle çok önemli bir pro-
je hayata geçirildi. Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 160 saatlik Uygulamalı Montessori Eğitici Eği-
timi Kursu ile okul sanayi iş birliği çerçevesinde okula kazandırılan tam donanımlı Montessori Eğitim Atölyesi açıldı.
Eğitim atölyesinin açılış törenine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men, Palet Montessori Okulları Kurucu Müdürü Bilal Erdoğan, İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcı Menderes Kaya 
ve Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın katıldı.

Atölyenin En Önemli Özelliği
Montessori Eğitim Atölyesinin en önemli özelliği, devlet okulu, devlet üniversitesi, vakıf okulu ve sektörün iş birli-
ğinde açılıyor olması. İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki tam donanımlı Montessori Eğitim Atölyesinde ilk 
etapta 20 öğretmenin eğitim alması planlanıyor.

Kursta, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan okul öncesi öğretmenleri ile çocuk gelişimi ve sınıf öğretmen-
lerine uygulamalı Montessori materyal eğitimi imkânı sunulacak. Bu eğitim süreci yurt dışında Montessori eğitim 
sertifikasına sahip akademisyenler tarafından yürütülecek. Yeni atölyede yapılacak uygulamalı Montessori eğitici 
eğitimi kursunu bitiren okulun öğretmenleri bu eğitimden yararlanmak isteyen meslektaşlarına Montessori eğitimi 
verebilecek. Atölyede öğretmenlerimiz İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi alanı erken 
çocukluk dalı 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileriyle uygulama sınıfı (anaokulu) öğrencilerine Montessori eğitimi ortamı 
oluşturacak.

Yeni atölyede 7 Aralık 2018 tarihinden itibaren İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri 
kapsamında okul öncesi öğretmenleri ile çocuk gelişimi ve sınıf öğretmenlerine 120 saatlik uygulamalı Montessori 
eğitici eğitimi kursu da düzenlendi.
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YÖNETİCİ AKADEMİSİ

öğrEtMEnlErİn MESlEkİ VE kİşİSEl gElİşİMlErİnE katkıda bulunMak aMacıyla üç yıl-
dır faalİyEt göStErEn öğrEtMEn akadEMİlErİnE bu yıl İtİbarİylE yönEtİcİ akadEMİSİ 
dE EklEndİ.

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde “eğitim öğretim sisteminin hedefi aklıselim, kalbi selim, zevki selim sahibi birey-
ler yetiştirmek”  gayesi ile öğrencilerine rehberlik eden öğretmenlerimizin mihmandarlığını yapan okul liderlerinin 
yetkinliklerini desteklemeyi, gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Yönetici Akademisi 2018-2019 Eğitim Öğretim 
Yılı itibariyle faaliyetlerine başladı.

İlkin Üsküdar Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Anadolu Yakası Grubu Okul Müdürü ve Müdür Yardım-
cılarından oluşan 60 kişilik bir gruba Eski İstanbul Millî Eğitim Müdürü ve Eski Öğretmen Yetiştirme Hizmetleri Genel 
Müdürü Ömer Balıbey, yönetim tecrübesi ile ilgili “yönetimde tecrübe, etkin iletişim, problem çözümü ve takım 
ruhu”  alt başlıklarını içeren bir konuşma yaptı.

Doç. Dr. Ömer Bolat ise, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nde Avrupa Yakası Grubu Okul Müdürü ve Müdür Yardımcı-
larından oluşan 60 kişilik bir gruba yönetim ve liderlik ilişkisi çerçevesinde, lider özellikleri, liderin olaylara yaklaşımı, 
problem çözümü ve takım olma alt başlıklarını içeren bir sunum yapıldı. 

Üsküdar Şehit Mehmet Yılmaz İlkokulu’nda Anadolu Yakası Grubu Okul Müdürü ve Müdür Yardımcılarından oluşan 
60 kişilik bir gruba Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı, Psikolog Turgay Polat, “Eğitimde Motivasyon Nasıl Ar-
tırılır?” başlığı altında dünya ve ülkemiz uygulamalarını da kapsayan bir konferans verdi.

 “İnsan Kaynakları” alanındaki çalışmalarıyla bilinen eski öğretmen, eğitim yöneticisi, Millî Eğitim Müdürü ve Emekli 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın ise Anadolu ve Avrupa Yakasındaki Okul Müdürü ve Müdür Yardımcılarından 
oluşan 60’ar kişilik iki gruba “Önderlik ve Yöneticilik’’  başlığı altında zengin içeriğe sahip ve uygulamayı da kapsayan 
bir sunum yaptı.
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İSTANBUL’A DEĞER

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün yurduMun dEğErlErİ ProjESİ kabataş ErkEk 
lİSESİ ErkEk PanSİyonunda “İStanbul’a dEğEr” başlıklı EtkİnlİklE başladı.
 
Programa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Selman Küçük ile İstanbul Millî Eği-
tim Müdürlüğü AR-GE Kültür Birimi üyeleri Hüseyin Akın, Cengizhan Orakçı, İsmail Karakurt,  Sedat Yılmaz ve İbrahim 
Akçay katıldı.

Bir Semtini Sevmek Bile Bir Ömre Değer
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil konuşmasında, memleketlerinden eğitimleri için İstanbul’a gelen gençlerin 
şehre adaptasyonları, tarihî, kültürel kimliği ile bu şehri tanımalarının en az okuldaki dersler kadar kıymetli olduğunu 
ifade etti.  Özil, “Yurdumun Değerleri Projesiyle bu bağlamda İstanbul’da yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerimizle 
tanışmak ve onların her türlü sorunları ile ilgilenmeyi amaçlıyoruz. Gençlerimizi bu şehrin kadim kültürü ve hayatı güzel-
leştirecek başkaca değerlerle de çeşitli etkinlikler vesilesi ile tanıştırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özil, eğitim, kültür, sosyal hayat, spor, sağlık gibi birçok alanda pansiyonda kalan öğrencilerimizi kültürel ve sosyal yön-
den desteklemek için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Projenin büyük ilgi göreceğini belirten Özil, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Pansiyonlarda değerlerimizle ilgili duvar gazetesi, ilgi koridorları oluşturulması, sinema gösterimi, afiş yarış-
ması, şiir günleri ve okuma faaliyetleri ile öğrencilerimizin fikir ve duygu dünyasını zenginleştireceğiz.  Yüzlerce öğren-
cimizin fikirlerini sanatları ile birleştirerek ortaya koyacağı eserlerin değerlendirmeleri yapılacak. Kısa film, hikâye ve şiir 
kategorilerinden oluşan yarışmalarda öğrencilerimiz, kendi pencerelerinden değerlerimizi anlatacaklar.”
Daima Muhabbet
 
Etkinlikte şair Hüseyin Akın ve Cengizhan Orakçı, İstanbul’da öğrenci olmak, şehri tanımak ve İstanbul’u yaşamak üzeri-
ne Kabataş Lisesi öğrencileriyle bir söyleşi gerçekleştirdiler.
 
Ayrıca Kabataş Erkek Lisesi’nde çeşitli kulüplere mensup öğrenciler yürüttükleri fikrî, edebî ve sosyal çalışmalar hakkın-
da bilgiler verdi. Şiir ve türkülerle renklenen etkinlik projenin sonraki adımlarının daha çok ilgi göreceğini ortaya koydu.



AR-GE B LTENİ ’19 203

DESTANLARLA UYANMAK

İStanbul Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüzün yurduMun dEğErlErİ ProjESİ “dEStanlara 
uyanMak” EtkİnlİklErİylE dEVaM Edİyor.

Dede Korkut kültürünü oluşturan destan, masal ve müzik içerisindeki dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, 
Türkiye’nin kültürel belleğinde canlılığını koruyor; geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine, kültürel 
devamlılığın, aidiyet ve kimlik anlayışının geleceğe taşınmasına katkıda bulunuyor.  Birikimi ve değerleri sınırları aşan 
‘Dede Korkut’ mirası bu yönüyle Türkçe konuşan ülkelerde de birleştirici bir unsur olarak son derece önemli. Bu yüz-
den Dede Korkut UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Vizyonu doğrultusunda hazırladığı projelerde kültür çok önemli bir yer 
tutuyor. Bunlardan biri olan Yurdumun Değerleri Projesi “Destanlara Uyanmak” etkinlikleriyle devam ediyor. Etkinlik, 
sözlü kültür, Dede Korkut, halk hikâyeleri, şiir ve türküler üzerine Fatih Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Yurdunda kalan öğrencilerle beyin fırtınası şeklinde gerçekleştirdi.

Öğrencilerin bildiklerini ifade etme ortamı hazırlandı, konuşturuldu. Şiir okudular, türküler söylediler. Etkinliğe İl Millî 
Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil de katıldı. Etkinlik sonunda öğrencilerin sorularına cevaplar verildi. Öğrenciler 
ve okul idarecilerinden gelen istek üzerine şair Hüseyin Akın, ilk yazdığı şiirlerden birini okudu.

Okul Müdürü Cavit Erdem: “Böyle güzel program için yurtlarını seçtiklerinden dolayı önce İl Millî Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Levent Özil Bey´e, AR-GE Kültür ekibine çok teşekkür ederim. Gençlerimizin her zaman bu tür etkinliklere 
ihtiyacı var. En kısa zamanda yeniden bir program daha yapmanızı arzu ediyorum.” dedi.
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İl Mİllî EğİtİM MüdürlüğüMüz bünyESİndEkİ MEVcut EğİtİM kuruMlarının tEklİ EğİtİM, 
yatırıM PrograMı VE onarıMı yaPılan bİnaların duruMu aşağıda VErİlMİştİr.

Tekli Eğitime Geçiş Süreci
İl Millî Eğitim bünyesindeki mevcut eğitim kurumlarının tekli eğitime geçmesi için derslik ihtiyaçlarını analiz etmek, eği-
tim-öğretim tesisi ihtiyacı olan bölgeleri tespit etmek üzere, 24 Eylül 2018-28 Eylül 2018 tarihleri arasında İl Millî Eğitim 
Müdür Yardımcıları Harun Tüysüz ve Hüseyin Aydın başkanlığında İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri ile toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantı kapsamında, Temel Eğitimde 394 okul 11154 derslik, Ortaöğretimde 50 okul 1316 dersliğe ihtiyaç bulun-
duğu belirtilmiştir. Bu ihtiyacın hangi ilçe ve mahallelerde bulunduğu da belirlenmiştir.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yatırım Programı 
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, yatırım programı kapsamında ve bağış kapsamında yürütülen işlere ait tablo aşağıda 
verilmiştir.

Bu tabloya göre 351 okul 7049 derslik yapılmaktadır. 

İNŞAAT- EMLAK

2 Anaokulu, 25 Temel Eğitim Okulu, 8 Ortaöğretim Okulu,1 atölye, 1 Efikap kapsamında, 47 bağış kapsamında toplam 
84 eğitim binası, 1629 derslik tamamlanmıştır. 89 eğitim binası toplamda,  2085 derslik için inşaat yapım çalışmaları 
devam etmektedir.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Tarafından Yapılan Onarımlar
Büyük onarım yapılması amacıyla 135 kurum için 37 adet ihale yapılmış, büyük onarım için toplamda 18.067.782 TL 
harcama yapılmıştır. Ayrıca onarım birimi 8 adet doğrudan teminle küçük onarım işleri yapmış, küçük onarımlar için 
toplamda 258.546 TL harcama yapılmıştır.
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AR-GE PERSONEL LİSTESİ

 ar-gE  PErSonEl lİStESİ
AbdullAh TAŞKIRAN GülŞeN ÖZeR NuRhudA SÖZeN
AhmeT AKdemİR GüNAy AKbAŞ NuRullAh bORA
AlpeR eRARSlAN hAKKI AydOĞAN NuRullAh ŞİmŞeK
ARZu TANIlKAN hATİce hAle yuRTTAbİR ÖmeR FARuK meTİN
AyçA pINAR KIlINç hüSeyİN ŞANlI ÖZGüR TüFeK
AyhAN KIR hüveydA GümüŞ pINAR KIlIç
AySuN RAKIcI İbRAhİm AKçAy SAvAŞ dOĞAN 
bAyRAm GAyGuSuZ İlhAN KAKIRmAN SedA  KARAKAŞOĞlu
cANAN pehlİvAN İlKSeN KOdAl SeRcAN duRmuŞ
celAl ÖZdemİR İmReN çelİK SuRuRİ Selİm eRdem 
ceNGİZhAN ORAKçI İSmAİl eRdOĞAN ŞAFAK Kul
deRvİŞ çelİK İSmAİl KARAKuRT ŞeRİFe eRTuĞRul 
deRyA KAyGuSuZ Jülİde ÖZTüRK TemuRhAN bAŞAR 
dR.SAlİh uçAK leylA bOSTAN TubA NuR uyGuN
eRcAN KAZel mAhmuT bIyIKlI TuĞbA eRTeKİN
eRKAN AKbAŞ mehmeT AydIN veySel KAyA
eROl cAmcI mehmeT eRdAl KüçüKOĞlu yASemİN SAĞlAm
eSRA dİKeR AKmAN mehmeT pOlATOĞlu yuNuS emRe ÖZSOy
eSRA GÖlçeK muRAT NİyAZOĞlu FİlİZ GülhAN
eSRA TOy muRAT TemİZ muRAT ŞANlIbAyRAK
FATmA KevSeR SümeR muRAT yOĞuRTçu eRdOĞAN SÖylemeZ
FİGeN SeKİN muSTAFA AldI buRcu demİRbAŞ Nemlİ
GülbAhAR bAKKAl muZAFFeR Fehmİ ŞAKAR FİdAN KARA 
GüldeN ARSlANOĞlu NeSlİhAN cITdIR yASİN ŞAhİN 
GülŞAh muŞTu NuRhAN demİRhAN SeRİNKeN




