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TAKDİM

Eğitim, bütüncül bir yaklaşımla ele alındığında besleyici, ilham verici, düşündürücü, farkındalık yaratıcı bir
uğraştır. Meselesi çocuklarımız, gençlerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, değerlerimiz;  bilgi, bilim, sanat, spor ve
kültür kısacası her şey. Zaten ancak böylesine kapsamlı bir entelektüel yaklaşım sayesinde herkese sorumluluklarını
hatırlatan bir anlam ifade edebiliyor. Ayrıca insanın varlığı, değerleri, davranışları, bilgi ve becerileri hakkında
olduğu için zamanla, dönemle, farklıklarla, beraberliklerle yakından ilişkili aslında. Bu çerçevede, birleştirici eğitim
süreçlerinin ilham verici kapsayıcılığı hepimiz için büyük bir şanstır.
Dönüştürücü rol üstlenen 2023 Eğitim Vizyonu, dünyada ve ülkemizde eğitimin içinde bulunduğu güncel
durumu ortaya koyarken, felsefi temele dayanan yeni düşünce biçimlerinin gerekliliğini de beraberinde getirdi.
Çünkü doğru kavramlarla ve kapsamlı şekilde eğitimi “yeniden” düşünmenin önemini vurgularken, hem uygulama
modelleri sunuyor hem de eğitimin Türkiye’nin sorunu değil çözümü olduğunu ileri sürüyordu. Bu yüzden geride
bıraktığımız eğitim-öğretim yılında, çocuklarımızla ilgili her uygulama, her tartışma ve tabii ki her yazı referansını
2023 Eğitim Vizyonu belgesinden aldığı ölçüde etkileyici oldu. Denilebilir ki,  eğitimi yeniden düşünmenin esas
gücü vizyon belgesiydi.
Hepimizin yakından bildiği ve takip ettiği üzere Ekim ayından itibaren Millî Eğitim Bakanlığımız sağlam bir
altyapıya dayanan kapsamlı bir dönüşüm süreci başlattı. Bizler de projelerimiz başta olmak üzere geniş kapsamlı
etkinliklerimizi, bizlere yeni bir bakış açısı sunan 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda planladık.  
Proje odaklı eğitimin öğrencilerin ve eğitimin tüm paydaşlarının hayatında ne denli önemli olduğuna ilişkin
birçok bilimsel makale bulmak mümkündür. Yapılan araştırmalara ve elde edilen deneyimlere dayanarak
hazırlanan bu yayınlar bize, çok çeşitli durumlardan dolayı projelerin çocukların yetişkin bir bireye dönüşmesinde
ve topluma iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak katılmasında önemli görevleri yerine getirdiğini iletmektedir.
Eğitim ortamlarımızdaki projelerin her türünün iyi örnekleri bilişsel, harekete dayalı, ritmik, görsel, sözel ve/
veya yazılı dilin duyguları, düşünceleri kavrayışları ve uygulamalarıyla ortaya çıkıyor.  Uygulamalarımız zihnimizi
açarken, merakımızı sürekli besliyor; böylece bir arada keyifle çalışmayı, verimli olmayı, millet ödevimiz eğitimin
temel amaçlarına bağlılığı teşvik eden bir ortam teşekkül ediyor. Örnek olarak birkaç başlık vereyim:
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“Kütüphanede Hayat Var Projemiz”, “İstanbul Öğretmen Akademilerimiz”, “Fuat Sezgin’in İzinde Projemiz”
Türkiye’de sanata, kültüre, bilime emeği geçmiş önemli isimlerle öğrenci ve öğretmenlerimizi buluşturdu. Şiirden
hikâyeye, müzikten bilim tarihine, masaldan sinemaya uzanan geniş bir yelpazede kültürü konuşmak ve paylaşmak
hakikaten değerli bir süreçti. Eğitim faaliyetlerimizin her biri duygu ve düşünce açısından sayısız imkânlar sunuyor.
“Müzik Akademisi” örneğin, bir yandan duygulara hitap eden besteleri paylaşırken, diğer taraftan müzik tarihimizde
yaşananları düşünce bakımından irdeleyen çalışmalarıyla da kendi fark ettirdi.
“Okulumda Bir Ses İki Hareket Projemiz” kendine has bir estetik atmosferle öğrencilerimizin sporla ve müzikle
buluşmasını sağladı.   Kültür birimimizin birbirinden değerli projeleri tam manasıyla yurdumuzun değerlerini
fark edilebilir kılan bir yol haritası sundu. Gelişen teknolojiler ve sosyal medyadaki yeni iletişim biçimleriyle
projelerimizin çalışmaları daha görünebilir hâle geldi.
Her edim gibi eğitim adına yapılan her şeyin bir konumu, duruşu, bakışı vardır; temelinde ise insan psikolojisi.
Bunu göz ardı ettiğinizde başarıyı yakalamak mümkün olmaz. Bilimin, kültürün, kitapların, araştırmanın
birbirleriyle bağlarını ve hayatımıza etkilerini düşündüren çalışmalarımız okul-kütüphane-müze gibi mekânlar
arası geçişlerle yakından alakalı. Eğitim mekânlarının farklılaşması sürecinde kültürel ortamların arasındaki bağın
çok kuvvetlendiği; hatta günümüzde birbirlerinden ayrılamayacak ölçüde yeniden tasarlandığı da söylenebilir. Bu
bakımdan önümüzdeki dönemde, kütüphane, müze, teknopark, konser ve spor salonu gibi öğrenme mekânları
arasındaki ilişkiyi daha ileri noktalara taşıyacağız.

Etkilediği alanlarla muazzam bir çeşitlilik gösteren projelerimiz, eğitim bağlamındaki özellikleri
ve duygu-duyarlık-düşünce yoğunluklarıyla öne çıktı.
Farklı alanların etkileşimine katkıda bulunacak şekilde yapılandırılan “İstanbul’u Okuyorum Projesi”,  İstanbul’a
özgü bir geçmişe pencereler açan, İstanbul ile kurulmuş bir bağın izlerini takip etti. Gezilerden sanatsal çalışmalara,
kişisel deneyimlerden hareketle söylenecek çok sözün olduğunu örnekleyen deneyim paylaşım günlerinden
tiyatroya bir dizi etkinliğiyle göz dolduran “Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi” ise öğrenmenin, öğretmenin,
sanatın ve hayatın bin bir renginin ve farklılıklarla zenginliğinin göstergesi oldu. Hemen belirtmek gerekir ki,
projelerimizin dönüştüren ve sürekli sorgulayan bir işlevi olması bizim için olmazsa olmaz bir özellik.
Eğitim ve iş dünyasının aktörlerini çeşitli iş birliği projeleriyle bir araya getirerek mesleki ve teknik eğitimi sürekli
bir eğitim-üretim-etkileşim alanına dönüştürmek de diğer bir amacımız oldu. Üreten okul anlayışını hayata geçiren
bu çerçevedeki projelerimiz, mesleki ve teknik eğitimle ilgili toplumsal algının değiştirilmesi, kariyer gelişimi,
mesleki rehberlik, atölye buluşmaları, yeni mesleki alanlar, kurumsal kültür gibi pek çok hususu içermesiyle de
dikkat çekti.
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda eğitim alanındaki genel ve yerel iş birlikleri hangi amaçlarla ve
nasıl oluşturulmalı? Mevcut sorunlar nelerdir, neler yapılabilir, gibi sorular eğitimin bütün alt sistemlerini yeniden
düşünmek için sorulması gerekenler arasında yer alır. Bu doğrultuda süregelen çalışmaları gözden geçirmek,
meseleleri tartışmak ve cevaplar aramak için bir dizi etkinlik yaptık. Özel eğitimden erken çocukluk eğitimine,
müzede eğitimden tasarım beceri atölyelerine, eğitim koçluğundan temel okuryazarlık becerilerine uzanan
geniş bir yelpazedeki çeşitli panel, konferans, sempozyum ve çalıştaylar ise eğitim alanında yaşadığımız olayları,
bildiklerimizi, aklımızda kalanları, düşüncelerimizi tartışmak ve değerlendirmek için bize önemli bir zemin sağladı.
Eğitimde ilgili meseleleri tüm boyutlarıyla irdelemeye devam ediyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu, öğretme, paradigma
değişimi, toplum, geçmiş, şimdi, gelenek ve yenilik gibi son derece geniş kavramların yelpazesi altında varlık
kazanan çalışmalardı bunlar.
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Şüphe yok ki, proje faaliyetlerimiz böylesine bir ortamda,   eğitim süreçlerine büyük katkı sağlayan ve
öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini artıran,   onlara kendilerini ifade imkânı sunan, bilimle, sanatla, kültürle,
sporla yakından ilişkisi bulunan aktörlerle bir araya gelmelerini mümkün kılan bir açık alan yarattı. Tüm bunlar ise
sorumluluk, heyecan ve özenle anlam kazandı. Güzelliği ve gücü de burada saklı zaten. Etkilediği alanlarla muazzam
bir çeşitlilik gösteren projelerimiz, eğitim bağlamındaki özellikleri ve duygu-duyarlık-düşünce yoğunluklarıyla öne
çıktı. Elbette şunun farkındayız; eğitimde bazı çalışmaların neticesi hemen ortaya çıkmaz, yapıldığı zamandan
ziyade yıllar, hatta on yıllar sonra belirginleşir. Bir projenin, çalışmanın değerini pek çok kıstas ve bileşen belirliyor.
Zaten tam da bu nedenle eğitim, insanın anlam arayışındaki en heyecan verici fırsatlardan biridir.
Son altı aydır,  İstanbul’da eğitim-öğretim alanındaki projelerimizden ve çalışmalarımızdan kesitler sunan bir
bülten var elimizde. Bu satırları sonlandırırken heyecan ve sevginin yön verdiği sebatlı emeklerle şekillenen altı
aylık sürecin ritminin sizler tarafından hissedileceğini umuyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma, projelerimiz başta
olmak üzere tüm yenilikçi çalışmalarımıza katkı sunan destek personelimizden velilerimize kadar herkese çok
teşekkür ediyorum.
Eğitim süreçlerindeki çalışmalarla ilgilenenler için önemli bir platform olan gelecek bültenimizde tekrar
karşılaşmak dileğiyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
								

Levent YAZICI
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü
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ÖNSÖZ

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı,  2023 Eğitim Vizyonu belgesi doğrultusunda bir dizi projeyi hayata geçirdiğimiz
dolu dolu bir yıl oldu. Okullarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, paydaşlarımız, koordinatörlerimiz
çok aktifti. Yoğun hareketlilik sayesinde kurumsal iş birliklerimiz arttı, yeni bir dinamizm sağlandı, duygular
netleşti, düşünceler damıtıldı.   Zaten eğitimde kalıcı izler, özverili çalışmalarla mümkün olur. Hem bugünü,
hem dünden kalanları ve bugünün özünü bize bilinç akışıyla aktaran, duyularla hissettiren, gelecektekileri işaret
eden önemli çalışmalarımız oldu. İyi örneklerin, özgün uygulamaların, deneyimlerin, kent kültürünün, akademik
paylaşımın,  temel ve ekolojik okuryazarlığın, beraberliğin umutla ve özgüvenle yayılmasına katkı sunarak eğitim
yolculuğumuzu sürdürdük.
Bilindiği üzere eğitimle ilgili her konu, akla gelebilecek her tema, her düşünce süreç takibi yapılarak rahatlıkla
bir projeye dönüştürülebilir. Güzelliği de burada zaten. Çeşitlilik, eğitim projelerinin doğasında mevcuttur. Millî
Eğitim Bakanlığımızın, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimizin, okullarımızın çeşitli
ve merak uyandırıcı projelerle öne çıkmasının temelinde de bu yatıyor. Hayal etme yetisi, kurgulama becerisi ve
dünyayı, insanı algılama gücü diyebileceğimiz özellikler projelerin vazgeçilmezleri.
Hiç şüphesiz bir projenin kullandığı araçlar, işaret ettiği kavramlar, getirdiği yenilikler, birbirine eklemlenen,  
uygulamayla veya destekle güçlenen çalışmalarla ortaya çıkıyor. Projenin meselesini aktardığı dil, iş birlikleri, aylık
faaliyetleri, araçları, mekânlarla ve hedef kitlesiyle iletişimi çok önemli… Eğer projeler koro gibi bir ses verebiliyorsa
ve o ses duyuluyorsa; bulunduğu yer kadar ilgilendiği meseleyi, eğitimde dünü, bugünü ve geçmişi anlamışsa ve
anlatabiliyorsa; birebir değil, bir başka hisle, zekâyla gösterebiliyorsa; tek başına değil bir beraberlikler dünyasının
parçası olabilmişse amacına ulaşmış demektir.  
Her zaman olduğu gibi bültenimizin bu sayısı da çerçevesini çizmeye çalıştığım dinamizmi ve iç içelikleri
yansıtıyor: Bilim, kültür, sanat, mesleki gelişim, sağlık, spor, müzik, kütüphane, müze, bilim olimpiyatları,  şehir,
öğrenci liderleri, kültürler arası ilişkiler, temel okuryazarlık becerileri, materyal tasarımı, özgün uygulamalar
odaklı çalışmalarımızı hemen anmalıyım.  Bu dönemde projelerimizin çalışmalarının canlı olduğu ve umut verici
bir büyüme gösterdiği söylenebilir. Aslında tüm projelerimiz, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde çoklu kurumsal
iş birlikleriyle eğitimin ne anlama geldiğini birebir uygulayan örnekler.  Zaten bu sayıda yer alan heyecan verici,
merak uyandırıcı, düşündürücü, ilham verici sayfalar arasında yerel projelerimizin faaliyetlerinin önemli bir yer
tutması da bunun göstergesi.
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Eğitim ortamlarımızın ayrıntılarını görünür kılma gibi zihne ve göze hitap eden özellikleriyle belirginlik kazanan
proje süreçlerinde, ilhamın insan ruhunu besleyen en güzel duygulardan biri olduğunu bir an olsun aklımızdan
çıkarmadık. Çünkü ilham, sadece insanı beslemekle bırakmayan, yapmaya, üretmeye, olmaya da teşvik eden
somut bir kuvvet dahası bitimsiz bir iç ışıktır.  
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ülkemizin, bu toprakların ve dünyanın geçmişten bugüne kültürel ve sanatsal
üretimini takip ederek sunmaya ve araştırmaya, geleceği için katkıda bulunmaya, eğitim süreçlerinin her zaman
iç içe geçen özelliklerini, dinamizmini öğrenci, öğretmen ve velilerimize ulaştırmaya devam edecek. Bunun için
okula, öğrenciye, öğretmene, veliye ve eğitimin her paydaşına projeler doğrultusunda bakmayı sürdüreceğiz. Bu
duyguyla hep beraber, sevgiyle, saygıyla, sürekliliği ihmal etmeyen yeni çalışmalarımızda buluşmayı arzu ediyoruz.  
İlhamla beslenen heyecanların ve birlikte fikir üretmeye teşvik eden projelerin bol olması dileğiyle…

					

Levent ÖZİL
  İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
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2023 VİZYON PROJELER
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz,  2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 2023 Eğitim Vizyonu
doğrultusunda 23 proje geliştirdi.
Sosyal Kültürel ve Sportif Projeleriz
Öğretmeniyle Güzel İstanbul
Okulumda Bir Ses İki Hareket
Farklılıklarımızla Yaşıyoruz Engelleri Birlikte Aşıyoruz
İstanbul’u Okuyorum
Kurumsal İş Birlikleriyle 2023 Eğitim Vizyonu İstanbul
Fuat Sezginin İzinde
Kütüphanede Hayat Var

Akademik Projelerimiz
Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Ulusal Tasarım Yarışması
Veli Akademileri
Artırılmış Gerçeklikle Zenginleşen Kitaplar
Bir Harf Bin İstanbul
Hârezmî Eğitim Modeli
İstanbul Öğretmen Akademileri
Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara
Geleceğim Okulda
Umudum Öğretmenim
Temel Fikirlerden Temel Bilimlere “Bilim Olimpiyatları”
Okul Dergileri Fuarı
MEKTEP İstanbul

Değerler Eğitimi

Sağlıklı Gelecek İçin Hijyenik Okullar
Öğrenci Liderlerimiz Şehrimizin Öncüleriyle Buluşuyor
Yurdumun Değerleri
Ağaçların Adları İstanbul
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STRATEJİK PLAN
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında yeni vizyon ve
misyonunu belirledi.  
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz üçüncü Stratejik Planı olan Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nı,  kalkınma
planlarını, programları, ilgili mevzuatı ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde hazırladı. Bu bağlamda geleceğe ilişkin
misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performansları önceden belirlenmiş
olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemleri
ön planda tuttu.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, okullar
ve ilgili paydaşların katılımıyla başta 2023 Eğitim Vizyonu, uygulanmakta olan Stratejik Planın değerlendirilmesi, mevzuat,
üst politika belgeleri, paydaş, PESTLE, GZFT ve kuruluş içi analizleri yapıldı.
Bu analizler sonucu elde edilen veriler kullanılarak eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim alanları ile
eğitime dair öneriler tespit edildi, bunlara yönelik stratejik amaç, hedef, strateji, gösterge ve eylemler belirlendi.  Sonuçta
yedi stratejik amaç bu stratejik amaçlar altında da beş yıllık hedefler ile bu hedefleri gerçekleştirecek strateji ve eylemler
ortaya çıktı. Stratejilerin yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak stratejik amaç ve hedeflerin tahmini kaynak ihtiyaçları
hesaplandı. Planda yer alan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için de Stratejik Plan
İzleme ve Değerlendirme Modeli oluşturuldu.
Stratejik Planlama uygulamalarının başarılı olması, önemli ölçüde hazırlık çalışmalarının iyi planlanmış olmasına ve
sürece katılımın üst düzeyde sağlanmasına bağlıdır. Hazırlık dönemindeki çalışmalar İlimiz Strateji Geliştirme Şubesince
“Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı” doğrultusunda yapıldı. Bu planlama aşağıdaki konuları

Şekil-1 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Millî Eğitim Bakanlığının Şekil-1’de belirtilen Stratejik Planlama Modeli’ne göre; durum
analizini yaptı. Geleceğe yönelim bölümünün tasarlanması, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimleri olan performans
programının hazırlanması ve uygulama sonuçlarının izlenip değerlendirilmesi Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama
Modeli’nin ana hatlarını oluşturmaktadır. Bu kısımda yukarıdaki konular kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün
2019-2023 Stratejik Planı’nın hazırlama sürecine yön veren mevzuat ve program ile çalışma ekipleri ve takvimine değinildi.

Genelge ve Hazırlık Programı
Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının başladığı, Bakanlık merkez ve taşra birimlerine 2018/16 sayılı genelge ile
duyuruldu. Genelgede Stratejik Yönetim anlayışının öneminden bahsedilmekte, Millî Eğitim Bakanlığının 2010-2014 ve
2015-2019 Stratejik Planları ile gösterdiği gelişim üzerinde durulmakta, taşra teşkilatında bugüne kadar stratejik yönetim
felsefesinin benimsetilmesi ve kabiliyetinin geliştirilmesi konusunda yapılanlar özetlenmektedir. Strateji Geliştirme Kurul
ve ekipleri ile Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı’na genelge eki olarak yer veriliyor.
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       Millî Eğitim Bakanlığı 2019–2023 Stratejik Planı, literatür taraması, üst politika belgelerinin analizi, geniş katılımlı
çalıştaylar, kapsamlı durum analizi raporu, iç ve dış paydaşların görüşleri ile merkez ve taşra birimlerinin katkıları
doğrultusunda hazırlanmıştır.
2019 - 2023 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında  İl Millî  Eğitim  Müdürlüğümüz  yeni  vizyon  ve  misyonunu
belirledi.   İl Millî Eğitim  Müdürlüğümüz  yeni misyon, vizyon ve temel değerlerini oluştururken tüm paydaşlardan görüşlerini
aldı.

MİSYONUMUZ
Mizaç ve yetenek temelli bir yaklaşımla bireyin kendini tanımasını sağlayan, sevgi ve insan
odaklı eğitim anlayışına sahip bir eğitim ailesi olmaktır.
VİZYONUMUZ
Yenilikçi uygulamalarla üreten, güven ve değer odaklı, mutlu çocuklar yetiştirmek.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yenilikçilik
Analitik bakış ve eleştirel düşünce
Sevgi
İnsana saygı
Çevreye ve canlıların yaşam hakkına duyarlılık
Girişimcilik
Meslek etiği -ahlak
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İNŞAAT EMLAK BÖLÜMÜ

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İnşaat Emlak Bölümü 1 Ocak-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında eğitim
kurumlarımızla ilgili bir dizi önemli çalışma yaptı.
Öğrencilerimizin eğitim ortamlarını çağın gereksinimlerine uygun şekilde iyileştirerek toplumsal fayda sağlamayı
hedefliyoruz. Yenileme çalışmaları tamamlanan okullarımız yanında yeni okul ve derslik çalışmalarımız da devam ediyor.
YİKOB kapsamında ilimizde 13 okul 236 derslik eğitim öğretime kazandırıldı. Ayrıca ilimizde bağışçılar vasıtasıyla
başlatılan 8 protokollü bağış okulumuz tamamlandı. 9 yeni bağış protokolü imzalandı,  96 bağış protokollü okulun yapımı
ise sürüyor.
İSMEP kapsamında 124 derslikli 4 okulumuzun yıkılıp yeniden yapımı sona erdi.  248 derslikli 7 okulumuzda güçlendirme
çalışmaları tamamlandı. Böylece okullarımız bambaşka bir çehreye kavuştu ve burada öğrenim gören çocuklarımıza sağlıklı
ve çağdaş bir eğitim mekânı sağlandı. Okul binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında 83
okulumuzla ilgili güçlendirme çalışmalarının ihale süreçleri tamamlandı.
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PLANLI ÖLÇME DEĞERLENDIRME SÜRECI

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün çoklu iş birlikleri Boğaziçi Üniversitesi ile devam etti.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Boğaziçi Üniversitesi ulusal ve uluslararası ölçekte eğitimde ölçme değerlendirme
faaliyetlerinin uygulanması ve geliştirilmesi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Eğitim Alanında İş Birliği
Üç yıl süreyle geçerli olacak protokol, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü
Sayın Prof. Dr. Mehmed Özkan tarafından imzalandı.  Boğaziçi Üniversitesi’nde imzalanan protokol kapsamında, ölçme
değerlendirme alanında planlı çalışmalar yürütülmesi, öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan tüm eğitim
hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi ve öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim
faaliyetleri ile artırılması alanlarında iş birliği yapılması hedefleniyor.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu ve hedefleri kapsamında
Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin 81 ilde kurulduğunu belirten Levent Yazıcı, özellikle İngilizce öğretiminde eğitmen
eğitimi başta olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi ile eğitimin her alanında iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Analiz ve İstatistiki Verilerin Değerlendirilmesi
Protokol ile yürütülmesi planlanan ulusal ve uluslararası ölçekte nitelikli ölçme değerlendirme faaliyetlerinin uygulanması
ve geliştirilmesi kapsamında, PISA, TIMSS, ABİDE ve il izleme araştırmalarının analizi, istatistiki verilerin değerlendirilmesi ve
bu alanda ilgili okul başarı/başarısızlık nedenleri üzerinde akademik çalışmalar yapılması ve bu çalışmalardan yola çıkarak
alanda yeni yaklaşımların ortaya konulması amaçlanıyor.
Protokol kapsamında ayrıca eğitim öğretimin niteliğini geliştirmeye dönük, uygun olan branş ve alanlarda zümre
danışmanı olarak görev yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlilerinin, İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi
çalışmalarına katılmalarının sağlanması hedefleniyor.
Protokol, eğitimin niteliğinin artırılması amaçlı olarak, öğretmenlere ölçme değerlendirme çalışmalarında sunulacak
hizmet içi eğitimlerle mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve proje yürütme kurulunca belirlenen alanlarda, eğitim, öğretim,
yönetim ve protokol kapsamına giren diğer çalışma alanlarında araştırmalar yapılmasını öngörüyor.
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Araştırma sonuçlarının ve diğer çalışmaların sonuçlarının,
kitap, makale, dergi ve bülten gibi yayınlara dönüştürülmesi
planlanıyor.

İş Birliği Alanları
Protokol kapsamında ayrıca TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma
Ajansı gibi kurumlarla ulusal düzeyde; AB Destek ve Hibe
Programları gibi uluslararası düzeyde proje çalışmalarının
yapılması, üniversite bünyesinde yürütülmekte olan yüksek
lisans ve doktora tezleri ile araştırma çalışmalarında elde
edilecek sonuçların ilgililerle paylaşılması, İl Millî Eğitim
Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi bünyesinde çalışan personelin eğitiminde iş birliği, üniversite öğretim
elemanlarının Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışmalara katılımı, üniversite öğretim elemanlarının İstanbul Ölçme
Değerlendirme Merkezi tarafından yürütülen çalışmalara eğitici, danışman ve uzman olarak destek verilmesi gibi konularda
da iş birliği amaçlanıyor.
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SÜREÇ ODAKLI BİR ÖLÇME DEĞERLENDİRME SISTEMİ

İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezimiz ile okullar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere tüm
resmî ve özel okullarımızda okul ölçme değerlendirme birimleri oluşturuldu.
Ölçme değerlendirme teknik bir konu olmanın ötesinde nasıl bir insan yetiştirmek istendiği, benimsenen eğitim
felsefesi ve hedefleri ile doğrudan ilişkilidir. Neyin, nasıl ve hangi amaçla ölçüldüğüne ilişkin verilecek her türlü cevabın
merkezinde ise hiç şüphesiz çocuğun tüm yönleriyle gelişimi ve mutluluğu yer alır.  
Bu noktada Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi, ölçme değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı
bütünleşik bir anlayış ortaya koyuyor.   Akademik başarının ölçülmesinde kullanılan kıstasların ve değerlendirme
biçimlerinin çeşitlendirilmesi bununla doğrudan ilgili. Ayrıca belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma
olmaksızın alınan kararların işleyişini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görebilmek amacıyla Öğrenci Başarı İzleme
Araştırması yapıldı. Okullar ve bölgeler arası farkları azaltmak, eğitim sistemini bir bütün olarak görmek amacıyla Öğrenci
Başarı İzleme Araştırması sonuçları yıllar içerisinde akademik dünyayla birlikte çalışılarak takip edilecek ve sistemde gerekli
iyileştirici tedbirler alınacak.

Ölçme Değerlendirme Birimlerinin Görevleri
İyi bir ölçme değerlendirme sisteminin sorumluluğu, her şeyden önce çocuğun yapabilirliklerini anlamlandırarak, bunu
artırmakla sorumlu tüm paydaşlara, doğru ve anlamlı kararlar alabilmeleri için destek sunmaktır. Bu çerçevede İstanbul
Ölçme Değerlendirme Merkezimiz ile okullar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere tüm resmî ve özel okullarımızda  
ölçme değerlendirme birimleri oluşturuldu.
Okullardaki ölçme değerlendirme birimlerinin görevleri şöyle: PISA, TIMSS gibi uluslararası sınavların okullarda
uygulanmasında İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezine yardımcı olmak. İstanbul İzleme ve ABİDE gibi ulusal
değerlendirme çalışmalarında İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından belirlenen çalışma takvimini uygulamak.
İlimiz genelindeki ortak sınavlarda okullarda sınavların uygulanmasında görev almak.
İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezimizce koordine edilen soru hazırlama gruplarının oluşturulmasına ve
çalışmaların yürütülmesine destek vermek. Bunun yanında kendi okullarında ölçme değerlendirme faaliyetlerinin
niteliğinin arttırılmasına yönelik önlemler alıp çalışmalar yürütmek. Ayrıca katıldıkları ölçme değerlendirme eğitimlerinde
edindikleri bilgi ve becerileri kendi okullarındaki öğretmen ve yöneticiler ile paylaşmak.
Böylece öğrenci gelişim verileri üzerinden; eğitim sisteminin, eğitim politikalarının, okulun, öğretmen ve okul
yöneticisinin değerlendirmesinin yapılabileceği bir ölçme ve değerlendirme çerçevesi oluşturuldu.
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HEP BERABER; MILLETIMIZIN ÖZGELECEĞI İÇİN

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, eğitimde yeni bir hikâye yazmak ve bir gelecek tasavvuru
oluşturmak için yapılması gerekenleri anlattı.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları”
programına katıldı.   Entelektüel içeriği ve gelecek ufku bakımından oldukça verimli olan programa İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız, İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz, okul yöneticilerimiz
ve öğretmenlerimiz katıldı.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile görüşmesine ve OECD’de
Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonunu tanıtmak üzere yapılan tanıtım toplantısına değinerek, bu ülke için eğitimde başka bir
hikâye yazmak için neler yapılması gerektiği üzerinde durdu.
Ülkemizin çocukları için eğitimin önemine değinen Bakanımız Selçuk, “Türkiye’yi dolaşıyorum, eğitim derdimiz var.
Bunun temel sebebi eğitimle ilgili bir şey yapmak. Benim derdim,  çocuklara, bu coğrafyaya, bu toprağa, bu millete hizmet
etmek. Benim tek derdim eğitimle ilgili yeni bir soluk, yeni bir hikâye ortaya koymak gerekiyor.” dedi
Bakanımız Selçuk ayrıca, bu temel amacı gerçekleştirmek için çoklu iş birlikleriyle, ekiplerle, gruplarla bir dizi çalışma
yaptıklarının altını çizdi. Bu bağlamda yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. “Bir ülkenin eğitim sistemi değiştirilirken,
dönüştürülürken ne yapılmalı,  nasıl hareket edilmeli, dünya ne yapıyor, hangi ülkede ne yapılıyor sorularının cevapları
aranırken projeye dayalı olarak hareket edilmeli.” diyen Bakanımız Selçuk, eğitimdeki değişikliklerin ve alınan kararların
birçok parametreyi etkilediğini belirtirken acil hareket edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin Birikimi
Sözlü kültürel hafızamızdan örneklerle açıklamalarını destekleyen Bakanımız Selçuk, OECD ülkeleri başa olmak
üzere eğitimin bütün dünyanın sorunu olduğunu kaydetti. Öte yandan eğitimin gelecek perspektifi içermesinden dolayı
çözüm olduğunu vurgulayan Bakanımız Selçuk, “Üzerinde çalıştığımız eğitim Türkiye’nin en büyük sorunu değil, en büyük
çözümüdür. Biz, Türkiye için bir şeyler yaparken bir tasarımımız olmalı, adım adım ne zaman nerede, neyin olacağını
bilmeliyiz. Devlet aklıyla hareket etmeliyiz. Bunu yaptığımız takdirde Türkiye’nin birikimi üzerine bir şey koyabiliriz. Hep
beraber bir değişim başlatmalıyız. Bu anlamda yapmamız gereken şey, eğitimin alt-sistemlerini, birbiriyle ilişkisini bir
matris üzerinde kurmak ve bunların nasıl politikalara dönüştürüleceğinin takibidir. Biz bir projeksiyon içinde adım adım
bunları yapıyoruz. Üç sene içinde neyi nasıl yapacağımızı adım adım ilan ediyoruz, taahhüt ediyoruz topluma.” ifadelerini
kullandı.
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Toplumla neyin nasıl yapılacağının paylaşılmasının hayati derecede önemli olduğunun altını çizen Bakanımız Selçuk,
eğitimle ilgili yüksek bir beklenti oluştuğuna işaret etti.

Bilimsel Metodolojiyle, Israrla
Bakanımız Selçuk, “Bu beklenti benim şahsımla ilgili değil. Bu sizin çocukla, gelecekle ilgili hayallerinizle bağlantılı
bir beklenti bu. Sizin bu ülkenin güzelleşmesiyle ilgili bir beklentiniz var. Yoksa bir şahısla ilgili değil. Bunu bir şahsın
omuzlaması da mümkün değil.” değerlendirmesinde bulundu.
Dünyada eğitimde büyük reformları hayata geçirebilmenin şartları olduğuna değinen Bakanımız Selçuk, “Bizim nasıl
yapacağımız da belli aslında. Sadece bir projeyi ısrarla devam ettirmek, bilimsel bir metodoloji içerisinde ısrarla sürdürmek
gerekiyor. İnanın biz bunu yapabiliriz.  Çünkü Türkiye’nin ciddi bir birikimi var, sadece bu birikimin kaynak yönetimini, veri,
yönetimini ve politika yönetimini bir stratejiye dayandırmak gerekiyor. Ama bu sadece günlük işleri yürüterek olmaz. Günlük
iş sadece operasyonları içerir. Bunları yapanlara idareci denir. Eğer bir iki yaptığı işle ilgili olarak nasıl daha iyi yapabiliriz
çerçevesinde taktikler geliştiriyorsa işte o yöneticidir.  Bir kişi yeni bir oyun kuruyorsa işte o liderdir.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenliğin Ontolojisi ve Çocuğun Hukuku
İdareci öğretmen ve idareci müdürden öteye geçerek büyük mesafeler alınması gerektiğini kaydeden Bakanımız Selçuk,
sınıfta, okulda, illerde ve ülkede millet ödevi için daha iyinin peşinden giderek çocuklarda buluşmayı başarmak gerektiğini
dile getirdi.  
Bakanımız Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asıl olan istikamet üzere olmaktır. Günlük hayatta gücümüzün yettiği
yetmediği sorunlarla karşılaşabiliriz. Doğası gereği bazı şeyler yaşıyoruz, bu benim için de geçerli. Ama önemli olan
niyetimizi ve istikametimizi korumak… Bu anlamda baktığımda, benim meseleyi sadece Ankara’dan yazı göndererek
çözmem mümkün değil. Burada asıl olan şey tabandan yukarıya bir hareket yapmaktır. Tabandan hareket şu:  Mutfakta
ve sizin orada, sahada, öğretmenler odasında bir şey yapmaktır. Esasında dönüşüm öğretmenler odasından başlıyor.
Eğer öğretmenler odası barış ve huzur adası değilse o okuldan bir şey çıkmaz. O zaman ‘Biz bu öğretmenliği yaparken
niye yapıyoruz?’ sorusunu sormalıyız. Bu aynı zamanda öğretmenliğin ontolojisidir. Öğretmenlik çocuğun hayatına
dokunmaktır. Bunu bir sene oturup düşünsek bu sorumluluğun ağırlığını kavrayamayız.”
Öğretmenliğin ontolojisine değinirken anılarından ve deneyimlerden aktarımlarda bulunan Bakanımız Selçuk,
öğretmenin çocuğun hukukunu koruyarak ilhamla, cesaretle ve heyecanla hareket etmesinin gerekliliğine dikkati çekti.  
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Çocuk hukukunu öncelemenin derinliğine değinen
Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, “Çocuğun hukuku
çok değerli arkadaşlar. Biz o çocuğun hakkını her zaman
gözetmek zorundayız. Hiçbir mazeret çocuğun eğitimden
vazgeçmemizi gerektirmez. O çocuğun hukukudur, ahlaki
mesuliyetimizdir. Bir defa benden daha iyi yapan var mı,
diye sormayan bir öğretmen, yaptığı eğitimden şüphe
duymadan yoluna devam ediyordur. ” diye konuştu.
Millî Eğitim Bakanımız Selçuk, bizdeki matematik
öğretimin işlem temelli dolayısıyla şabloncu, oysa yapılması
gerekenin anlam temelli matematik olduğu tespitini
paylaştı. Bunu değiştirmek için imkân ve fırsatların var olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:   “Okullarımızın
arasındaki fark büyük. İmkânı en iyi okulla, imkânı en kötü okul arasında imkânlar ve öğrenme bakımından büyük farklar
var. Bunu nerden biliyoruz? PISA’dan biliyoruz, bizim Bakanlık olarak yaptığımız ABİDE sınavından biliyoruz.”  
Bunların anlamı üzerinde durmak gerektiğini ifade eden Bakanımız Selçuk, “Okullarınız arasındaki fark bu kadar yüksek
olmaya devam ederse, o zaman veli der ki, ‘Ben şu okulu istiyorum.’ Çocuk der ki, ‘Ben şu okulu istiyorum.’ O zaman sınav
olmaya devam eder. Sınav olursa ne olur? Bütün sistem bloke olur. Biz eğitim yapamayız sınav yaparız. Araç olan sınav
amaç hâline gelir. Çocuklar yıllarca odalardan çıkmaz. Anneler onlara hizmet eder. Çocuk üç soru çözer, otuz soru hatta 30
bin soru çözer. Yıllarca çözer. Sonra bu odalardan çıkarlar; Ashabı Kehf olurlar. Misafir bilmezler, cenaze bilmezler, bayram
bilmezler, seyran bilmezler,  düğün bilmezler. Çünkü onlar sosyalleşmeyi kaçırdılar. Onların çocukluğunu, oyunlarını ve
ergenliğini çaldık. Hiç sınav ve dershane olmasaydı acaba bugünkü üniversitelere kimler giderdi? Üç aşağı beş yukarı
aynı öğrenciler giderdi. Bu bizim işi nasıl anlamsızlaştırdığımızla alakalı. Aslında biz bundan kurtulabiliriz. Nasıl biliyor
musunuz? Türkiye’de ve İstanbul’da bir buçuk iki sene içinde derslik açığımız kapanıyor. Biz yatırım bütçemizin tamamını
kaliteye ayırabiliriz artık. Türkiye imkânlarını artık sadece bina yapmaya, girdi temellerine ayırmayacak. Çıktı ve çıktının
analizine bakabilecek. Bunun için önce bizim bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor.” dedi.

Tekillik Çağı ve Eğitimde Bütünlük
Millî Eğitim Bakanımız Selçuk, dünyada da artık büyük bir dönüşüm yaşandığını ve insani bir gelişime ihtiyaç
duyulduğunu sözlerine ekledi.   Uygarlık krizinden kurtulmak için varlık telakkisinin çok önemli olduğunu söyleyen
Selçuk, şöyle devam etti: “Bizim insanın bütünsel gelişimini sağlamamız gerekiyor. Peki, bu nasıl mümkün olacak? Önce
karneye bakmamız lazım. Karnedeki derslerin yüzde doksanı biliş ağırlıklı.  Duygu, düşünce ve hareket bir arada olmazsa
çocuklarımızın bütünsel gelişimini sağlayamayız. Sadece biliş, duygu ve hareketi köreltir. Sadece duygu ise düşünceyi
zayıflatır. Biz sadece düşünceye odaklanıyoruz. OECD’de de söyledim. ‘Siz sadece akıl yürütme, eleştirel düşünme gibi
becerilere dayanarak bir ülkenin eğitim sisteminin iyi mi kötü mü olduğunu yorumluyorsunuz.’ Onlar da bunu gördüler
aslında. Sosyal ve duygusal gelişme için bir proje başlattılar. Bence güzel bir adım attılar. Yaptığımız işe bu bütünlüğü
katmak için ne yapmalıyız?”

Dijital Kapitalizm ve Manipülasyon
Geleceğe hazırlanmanın kolay olmadığını kaydeden Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, eğitimin doğmamış çocukların
ihtiyacı için de yapılandırılması gerektiğini kaydetti. Günümüzde inanılmaz bir manipülasyonun olduğunu belirten Selçuk,
mevcut çocuklarımızın ihtiyacının yeniden yapılandırılmasının ihmal edilemeyeceğini vurguladı.   Bebeklerin, çocukların
ve gençlerin dijital kapitalizmden kurtarılması gerektiğini ifade eden Selçuk, “Önümüzde artık normal bir kuşak çatışması
yok, bunların hepsini manipüle ediyorlar. Niye? Tüketim için, dijital kapitalizm için. Kapitalizm artık yeni bir evreye girdi.
Kendi içinde tıkanan bir sistem bu ama bizim bu ülke için bir şey yapmamız lazım. ”  şeklinde konuştu.
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Tasarım Beceri Atölyeleri ve Okul Profili
Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, var olan sorunları
aşmak için adım adım hayata geçirilen Tasarım Beceri
Atölyeleri, Okul Profili gibi önemli yenilikler hakkında bilgi
verdi. Bunların hepsinin birbirini güçlendireceğini belirten
Selçuk, “Tasarım Beceri Atölyeleri önemli. Niye? Biraz önce
ifade ettim: Duygusal, düşünsel ve harekete dayalı olanı
aynı anda başarmamız gerekiyor. Tasarım Beceri Atölyeleri
pilot uygulamaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Okul
Profili ile her okulumuz kendi durumunu görecek. Biz
rekabet için bunu hayata geçirmiyoruz. Okullarımızın
hangi parametrede iyi olduğunu görmesini sağlayacağız.   Bunu bilimsel temelli olarak 13 Mart’tan itibaren önce pilot
olarak uygulayacağız. Çünkü sistemde önce küçük ölçekli bakmamız lazım. Ardından tüm Türkiye’de uygulayacağız.
Denemediğimiz, uygulamadığımız hiçbir şeyi bütün ülkede uygulamıyoruz. Elbette bu süreçlerin tümünde öğretmenimiz
çok önemli bir aktör.”

Öğretmen ve Okul Müdürü
Öğretmen niteliğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, hiçbir eğitim sisteminin
kalitesinin öğretmenin niteliğini aşamayacağını vurguladı. Öğretmen eğitimine dönük çok güçlü bir geçmişimizin
olduğunu belirten Selçuk,  şu bilgileri paylaştı: “Öğretmenlerimizin gelişimini sağlamak için tüm büyük üniversitelerimize
iş birliği yaptık. Bunları yapmazsak çocuğun hukukunu koruyamayız. Ben her kademede ders yaptım. Akademideyken
eğitim almadığım bir yıl olmadı. Eğitimden kasıt eksiği gidermektir. Bunun için bizde okul müdürü inanılmaz derecede
kritiktir. Hatta ‘Okul, müdürü kadar okuldur.’ Burada anlatmak ve vurgulamak istediğim şu: İmkânları kullanabilme yetisi
çok önemli. Okul müdürlüğünde yetenek esas olmalı.  Her şey çocuklarımız için.  Bunun için ÖSYM ile bir sınav yapacağız.
Artık sınava girmeden okul müdürlüğüne başvurulamayacak. Belli standartları her kademe için getiriyoruz. Okul müdürleri
için ehliyet, liyakat ve yetenek esaslı çok iyi bir yetiştirme programı hazırlıyoruz. YÖK’le beraber öğretmen yetiştirmeyi
yeniden planlıyoruz. 12 Eylül’den beri ilk kez öğretmen yetiştirmenin sistemini değiştiriyoruz. YÖK’le anlaştık, bir protokol
yaptık. Çocuklarımıza ilişkin farkındalığımızı arttırmak için hepimize Türkiye’nin birikimi lazım. Aynı zamanda ahlaki
zemini güçlendirmemiz lazım.” değerlendirmesinde bulundu.
Medeniyetimizin ve ülkemizin kültürel kodlarını yineleyerek yenilemenin ve bir gelecek tasavvuru oluşturmanın
değerini vurgulayan Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, ancak eğitimle ilgili meseleleri kökünden ele almak suretiyle başka
bir hikâye yazmanın mümkün olacağını belirtti. Sorumlulukları yerine getirmenin önemine değinen Selçuk, sürekli bir
yenilenme ile milletin öz-geleceği için eğitimi düşünmenin değerinin altını çizdi.
Ülke meselesi olan eğitime geniş bir çerçeveden; can medeniyeti ekseninden bakmanın önemine işaret eden Millî
Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, “Çocukların hukukunu korumalıyız, hakkını vermeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.
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GIRIŞIMCILIK, LIDERLIK VE TOPLUMA HIZMET

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Kızlar
İçin Vizyoner Hedefler Projesi ödül törenine katıldı.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Kızlar İçin Vizyoner
Hedefler Projesi (VİZE) Görev 1.3. Rozet Töreni’e katıldı. Okul konferans salonundaki etkinlikte İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Levent Yazıcı, Üsküdar Kaymakamı Sayın Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen,
okulun bağışçıları Sayın Mutlu Alkan, Sayın İshak İbrahimzadeh Macit Haldız, Sayın Kezban Hatemi ve öğrenciler yer aldı.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, öğrencilerin imam hatipli olmanın gururuyla bir kimlik inşa ediyor olması ve
kendilerini yetiştirmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Sizin Müfredatınız Önemli
Öğrencilerle olan bütün etkileşimleri değerlendirirken kullandığı bazı temel ölçütler olduğunu ifade eden Selçuk, şöyle
konuştu: “Bu ölçütler kişi ya da öğrencimiz, kendisiyle iletişim hâlinde mi? Yani kendi içerisine dönük olarak kendisini izleme,
değerlendirme imkânı var mı? Başkalarını ve dünyayı izleme ve değerlendirme imkânı var mı? Bir şekilde bunları karşılaştırma
imkânı var mı? Bunları çok önemsiyorum çünkü bizim iç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki denge çok çok önemli. Bir
insan muhakkak surette bu dengeyi koruyarak hayat görüşünü oluşturabilir. Sizin bu hayat görüşünü oluştururken sizden
beklenen şey aslında okulda ne yaptığınızdan çok okul dışında ne yaptığınızla ölçülür. Yani sizlerin okuldaki dersler ya da
diploma standart ama sizi herkesten farklılaştıracak olan şey yaratılıştaki biricikliğinizi, hususiyetinizi ve Yaradan’ın size
yönelik olarak bahşettiği içinizdeki müfredatı açığa çıkarıp çıkarmadığınızdır mesele. Her çocuğun kendi içinde müfredat
vardır. Dışarıdaki müfredattan öte içerideki müfredat çok önemli.”
Okulun kendi başına bir kıymeti bulunmadığını hatırlatan
Selçuk, okulu kıymetlendirenin idareciler, öğretmenler ve
hayalleri olan öğrenciler olduğunu dile getirdi.   Parlayan
nesneler sendromuna göre içerisinde bulunan çağın gençleri
manipüle ettiğini belirten Selçuk, “Sizin beş altı sene sonra
neyi tüketeceğinizi, neyi giyeceğinizi, içeceğinizi, neyi
beğeneceğinizi şimdiden belirleyip manipülasyon yapıyorlar.
Çünkü bu ekonominin bir parçasıdır. O yüzden sürekli parlak
nesneler gösteriyorlar ve düşünmenizi, içinize dönmenizi,
içiniz ve dışınızın dengesini kurmanızı önlemeye çalışıyorlar.
Dışarıda çok fazla uyaran obje var. İnsanın dışına yatırım
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yapmasını istiyorlar. Bir insan dışına ne kadar yatırım yaparsa
içi o kadar fakirleşir.” şeklinde konuştu.

İnsanın Gelişim Yolculuğu
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Selçuk, düşünce
yapılarını oluştururken ezberlerden uzak durulmasının,
farklı düşüncelere açık olmanın meselelerin daha iyi
anlaşılmasını sağlayacağını aktardı. Millî Eğitim Bakanı
Selçuk, öğrencilerden yaptıkları işin anlamını zihinlerinde
oturtmaları gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Bir işi neden yaptığınızı, şahsi sorumluluğunuzu, ailenize, memleketinize, insanlığa sorumluluğunuzu, kurda kuşa
sorumluluğunuzu idrak ederseniz insanlaşırsınız. Beşerilikten insanlığa yolculuğunuz olur, kemale erersiniz. Yok sadece
var olanları tekrar ederseniz, eskiler ne yapıyorsa onu yaparsanız, taklitle hayatınızı sürdürürseniz o zaman beşer olarak
kalırsınız, insanlaşamazsınız. Bütün bunlar hepimizin insanlaşma serüveni, yoksa diploma meselesi değil.”
Gazali’nin “Şüphe etmeyenin imanı olmaz.” sözünü hatırlatan Selçuk, “Eğer meselenin sadece madde ya da mana tarafını
alırsanız, sorgulamazsanız, sadece belli yazarları okuyup diğerlerini okumazsanız, insanın kendi yaratılış haysiyetine ters
davranmış olursunuz. Çok okuyanlar çok soru çözenlerden daha başarılı olur. Her zaman şüphe duymanız lazım. Eğer şüphe
duymazsanız mevcudu tekrar edersiniz.” ifadelerini kullandı.

Kendi İnisiyatifiyle Öğrenmek
Okul Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Aşkın Asan ise VİZE’nin lise çağındaki öğrencilerin kendi inisiyatifleriyle öğrenme
sorumluluğu alarak, yetenekli deneyimler yoluyla kendileri ve toplum için yüksek katma değer üretmelerini teşvik eden ve
onlara fırsat sunan bir girişim programı olduğunu söyledi.
Projenin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Asan, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün vizyon belgesini, sonrasında
Birleşmiş Milletler ve İslâm Konferansı Örgütünün makale ve çalışmalarını alarak kız öğrenciler için üç ana hedef
belirlediklerini bildirdi.
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Büyük firmaların mülakatlarda sorduğu soruları da alarak
projeyi şekillendirdiklerini ifade eden Asan, “Belirlediğimiz üç
ana hedef, girişimcilik, liderlik ve topluma hizmet. Milli Eğitim
Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu belgesini de inceleyince
aslında ne kadar doğru yolda olduğumuzu anladık. Projemizi
bu sömestr başında başlattık.” diye konuştu.
Görev 1.1, Görev 1.2 ve Görev 1.3’te yer alan çalışma ve
uygulama alanlarına da değinen Asan, mentor öğretmenler
eşliğinde gruplar hâlinde çalışan öğrencilerin başarı
durumlarına göre puan aldıklarını kaydetti. Görev 1.3’teki
görev ve uygulamalar hakkında da bilgiler veren Asan, şunları kaydetti:
“Görev 1.3’te liderlik grubu öz geleceklerini yazdı. Coursera platformu üzerinden Koç Üniversitesinden ‘etkili konuşma’
dersini aldılar. Girişimcilik grubu teknokent ziyareti gerçekleştirip mülakat yaptı. Ayrıca edX platformu ile MIT’den
(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) girişimcilik dersi aldılar. Topluma hizmet grubu ise kendi oluşturduğu toplumsal fayda
hareketine liderlik etti ve kendi ilgi alanına giren STK etkinliğinde bildiri sundular ve 3 bin puana ulaşmak için mücadele
ettiler.”
Asan, gönüllü formatta uygulanan projede Görev 1.3’ü toplam 80 öğrencinin tamamladığını belirterek, her görevde
yüzde 65 oranında rozet hak edişi olduğunu aktardı.
Konuşmaların ardından Bakanımız Ziya Selçuk ve protokol üyeleri Görev 1.3’ü başarıyla tamamlayan öğrenci ve mentor
öğretmenlere rozet ve belgelerini verdi.

26 AR-GE B LTENİ ’19

GÜNDEM: 2023 EĞITIM VIZYONU

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, nasıl ekip olacağımızın, nasıl iyileşeceğimizin, nasıl
gelişeceğimizin yol haritası için İstanbul’da’ydı.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyonu doğrultusunda çok önemli buluşmalar
için İstanbul’a geldi. İkisi öğretmenlerimizle biri velilerimizle olmak üzere üç değerli buluşmada, 2023 Eğitim Vizyonu,
millet ödevi olarak eğitim, çocuklarımızın geleceği, eğitimde büyük reformları hayata geçirebilmenin şartları enine boyuna
konuşuldu.
Ayrıca öğretmenliğin ontolojisi, yeni bir hikâye için beraber hareket etmenin gerekliliği, mesleki ve teknik eğitim, erken
çocukluk eğitimi, ölçme değerlendirme, okul profili çalışması, mesleğim hayatım portalı,  tasarım beceri atölyeleri,  dijital
kapitalizm, büyük bir geleceğe hazırlanmak, çoklu iş birlikleri gibi pek konu ele alındı. Bu bağlamda eğitim hayatımızda
büyük dönüşümü sağlamak için hep beraber hareket etmenin gerekliliği üzerinde duruldu.

Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, önce Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde Anadolu yakasındaki
öğretmenlerimizle bir araya geldi. “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları”   çerçevesindeki bu ilk buluşmaya Ataşehir,
Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Adalar, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile
ilçelerimizden öğretmenlerimiz katıldı.
2023 Eğitim Vizyonu perspektifiyle şimdiden geleceğe ufuk çizen buluşmada, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise
kademelerinden yaklaşık 750 eğitimci yer aldı.

Ziya Öğretmen ile Veli Buluşmaları
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk,  sonra Ümraniye Atakent Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür
Merkezi’nde “Ziya Öğretmen ile Veli Buluşmaları” programına katıldı.
Türkiye’de bir ilk olan bu önemli buluşmada Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Adalar,
Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerimizden velilerimiz yer aldı.
Bakanımız Selçuk,  daha ziyade 2023 Eğitim Vizyonu üzerinde durdu.  Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu
kapsamında ilkokul ve ortaokullarda sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirilen tasarım ve beceri
atölyelerini anlattı.
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Çocukların sahip olduğu yeteneklerin
uygulama düzeyinde geliştirilmesi, el
becerilerinin artırılması amacıyla kurulan
tasarım ve beceri atölyeleri yanında okul
veli bütünleşmesinin önemine dikkat çekti.
Programa, okul öncesi, ilkokul, ortaokul
ve lise kademeleri ile okul aile birliği
başkanlarından oluşan yaklaşık 450 velimiz
katıldı.

Son Durak Avrupa Yakası’ydı
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya
Selçuk,  Kâğıthane Osmanlı Arşivleri Kongre
Salonu’nda Avrupa yakasındaki öğretmenlerimizle bir araya geldi. “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” kapsamındaki
toplantıya Bakırköy, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kâğıthane, Sarıyer, Şişli ve Zeytinburnu
ilçelerimizden öğretmenlerimiz katıldı. Öğrencilerimizin tüm yönleriyle gelişimi ve mutluluğu için yapılan çalışmaları fark
etme imkânı sunan bu önemli buluşmada okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizden toplam 650 öğretmenimiz yer
aldı.
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MESLEKI EĞITIMIN İTİBARI ARTACAK

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, İstanbul’da mesleki eğitim öğrencilerini iş hayatına hazırlamayı
amaçlıyor.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Millî Eğitim ile Sanayi ve
Teknoloji bakanlıkları, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü törenine katıldı.
Protokol, İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı ve
mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamayı amaçlıyor.

Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalkındırılması
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, protokol töreninde yaptığı konuşmada, göreve başladığında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle “3 konuda atılım beklediği”ne ilişkin talimatı olduğunu belirterek, “Bunların başında
mesleki ve teknik eğitimin kalkındırılması geliyordu. Bugünü tarihe not düşelim derken, bu anlamda bir mesafe aldığımız
için çok mutluyum, sevinçliyim.” diye konuştu.
Selçuk, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliği içinde hareket etmesinin önemine işaret
ederek, şöyle devam etti:
“Böyle bir zemin olmaksızın, bunun üzerine inşa yapmak çok da söz konusu değil. Ülkemizin genel olarak 2023 hedefleri
doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğu mesleki eğitimdeki hedefler,
aslında bugünkü çerçevede büyük bir amaca hizmet ediyor. Orta ve uzun vadede mesleki eğitimin prestijinin arttığı, mesleki
eğitime yönelik talebin yükseldiği bir döneme de gelmiş oluyoruz. Hedeflere layıkıyla ulaşabilmek için bakanlıkların,
kamunun, üniversitelerimizin ve iş dünyasının desteği çok önemli. Mesleki eğitim iş birliği protokolüyle işletmelerde beceri
eğitimi ve staj uygulamaları artık gerçek üretim ortamlarında yapılacak. ”

Ara Eleman Değil Aranan Eleman
Teknolojinin eğitime “Eğer beni takip etmezseniz, okullarınızda yaptığınız işler önümüzdeki tekillik çağının habercisi
olarak işe yaramayacaktır.” dediğini dile getiren Selçuk, şunları söyledi:
“Protokol, okullar, laboratuvarlar, öğretmenlerin eğitimi açısından ve daha birçok açıdan çok önemli. Ortaya koyduğumuz
bu iş birliği protokolünün, aslında bir çekirdek protokol olmasını ve bütün Türkiye’ye, hatta uluslararası düzeyde bir modele
kaynaklık etmesini bekliyoruz. Çalışma aslında bizim genel olarak eğitim sistemimizin de nasıl koordine olması gerektiği
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konusundaki ihtiyacını destekliyor. Projenin takibi
konusunda hepimiz üstümüze düşeni yaparsak, mesleki
ve teknik eğitimde ‘ara eleman’ ifadesinin kalktığını
göreceğiz. Biz artık ‘aranan eleman’ demek istiyoruz, ‘ara
eleman’ demek istemiyoruz. Bunu eğer bütün arkadaşlar
kullanırsa ve değerlendirirse, çocuklarımızın mesleki ve
teknik okullarımızı algılamasında bir dönüşüm ortaya
çıkacaktır. Zaman içerisinde yüksek puan alan öğrencilerin
bu okulları tercih etmesinin ortaya koyacağı şaşkınlıkla bu
konuyla ilgili zihniyetin de dönüştüğünü göreceğiz.”
Konuşmaların ardından Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib
Avdagiç ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünü imzalandı.

89 Okulda Hayata Geçirildi
Mesleki ve teknik eğitimde, sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye hızla ve etkin
şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katıldığı bir yapıyı tam anlamıyla
hayata geçirebilmek için imzalanan iş birliği protokolüyle yapılacak çalışmalar şöyle:
Okulların atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması. Alan öğrencilerine işletmelerde gerçek
üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkânları sağlanması…  Alan öğretmenlerine hizmet içi ve işbaşı eğitimlerinin
verilmesi…   Çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi… Başarılı öğrencilerin ve projelerin desteklenmesi, mesleki
İngilizce ders içeriklerinin sanal gerçeklik uygulamalarına dair akademik olarak hazırlanması… Mesleki ve teknik eğitimin
niteliğini artırmak, başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi tercih etmelerini sağlamak, başarının sürdürebilirliğini
desteklemek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve sektör ile okul iş birliğini artırmak amacıyla öğrencilerin ve projelerinin
desteklenmesi çalışmaları. Mesleki ve teknik eğitime yönelik kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi ve farkındalık faaliyetleri.
Protokol kapsamındaki faaliyetler İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim veren 89 okulda hayata geçirildi.
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ZIYA ÖĞRETMEN, ÖĞRENCILERIYLE BULUŞTU

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un  “Ziya Öğretmen Öğrencileriyle Buluşuyor” etkinliklerinin ilk
durağı İstanbul’du.
2023 Eğitim Vizyonu’nu paylaşmasının ardından ülke genelinde “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” programlarıyla
öğretmenlerle bir araya gelen Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, “Ziya Öğretmen, Öğrencileriyle Buluşuyor”
programıyla öğrencilerle de bir araya geliyor.
İstanbul’dan başlayan program kapsamında Selçuk, Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde İstanbul’un farklı ilçelerinden
gelen orta öğretim öğrencileriyle buluştu.

Kendini Yetiştirmek
Konuşmasında, öğrencilerin kendi kimlik ve şahsiyetlerini oluşturması, bunun için de soru sormaları ve sorgulamaları
gerektiğine işaret eden Selçuk, “Size ‘iyi’ veya ‘kötü’ denilen şeyi sorgulamanız lazım. Bizim şüphe etmemiz lazım. İlim
dediğimiz şey canlıdır. Sizden beklenen muhakkak suretle kendinizi yetiştirmenizdir. Kimse sizi yetiştiremez, kendiniz
yetiştirirsiniz. Lisede okuyan bir öğrencinin derslerde ne yaptığından daha çok ders dışında ne yaptığıyla ilgilenirim.” diye
konuştu.

Hayata Bağlanın!
Selçuk, yüksek puan almakla hayat başarısı arasında doğrusal bir ilişki olmadığını vurgulayarak, öğrencilere şöyle
seslendi: “Yüksek puan almak iyi bir şey ama bu, hayat başarısı için yetmeyebilir. Başarıyı garanti eden şey, hayatla bağlantılı
olmak… Eğer siz sadece öğrencilik hayatınız boyunca soru çözdüyseniz, işe girdiğinizde size şunu soracaklar: Soru çözmeniz
bizi ilgilendirmiyor, sorun çözebiliyor musunuz? Soru çözmek değil, sorun çözmek önemli. Sorun çözmek için de bütün
öğrencilerin hayatı tanıması, sürekli farklı işlerde bulunması, değişik insanlarla tanışması, sivil toplum kuruluşlarında
çalışması, gönüllülük faaliyetlerine katılması lazım. Bu, onların kimliğini, kişiliğini geliştirir. Tüketimin peşinde bir yere
varamayız, üretimin peşinde olarak bir yere varırız. Üretimle hayatımızı zenginleştirirsek o zaman haz duymanız, hayattan
keyif almanız kolaylaşır.”

Ortaöğretimde Yeni Yapılanma
Öğrencilerin sınav kazanmasının, dünyadaki akranlarıyla rekabet edecek birikime sahip olduğu anlamına gelmediğini
belirten Selçuk, ortaöğretimde yeni yapılanma çalışmalarıyla gelişmelere paralel olarak lise mezunlarının beceri setlerinin
daha da geliştirilmesi ve zenginleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
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Ölçümüz; Akıl ve Bilim
Hayatta kolaylıkla ulaşılacak bir şey olmadığını
belirten Selçuk, “Bizim sınırlarımız cetvelle çizilmedi.
Bizim sınırlarımız ahlakla, kanla, bayrakla çizildi. Bu
topraklarda durmak için nutuk, slogan, hamaset yetmez.
Bu topraklarda bilimle, akıllı dururuz. Eğer akıl ve bilim
bizim ölçümüz olursa, biz bu topraklarda bulunmayı hak
ederiz.” dedi.
Selçuk’un öğrencilerle sohbet ettiği ve fotoğraf
çektirdiği programda, Güngören Gençosman İMKB Çok
Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan grup da
konser verdi.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğleden sonra da Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi Kampüsü’nde öğrencilerle bir araya
geldi. Selçuk, konuşmasında öğrencilerin hedeflerini yüksek tuttukları ölçüde insanlığa katkılarının artacağına işaret
etti. Dünya ülkelerindeki eğitim sistemlerindeki kalite, bilim, üretim neyse Türkiye’de de öyle olmasını istediklerini ifade
eden Selçuk, “Ortaöğretimde bir değişim yapmaya çalışıyoruz. İlkokul ve ortaokulda da yapacağız. Bunu değişiklik olsun
diye değil, zamanın ruhu neyi gerektiriyorsa onun için yapıyoruz. Bunu yaparken de hesapla, kitapla yapıyoruz, fizibilite
yapıyoruz.” dedi.
Selçuk, konuşmasının ardından öğrencilerin fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Aydın Doğan Güzel Sanatlar
Lisesi öğrencilerinin konseriyle başlayan programda, Bir Ses İki Hareket Projesi kapsamında horon ekibi bir gösteri sundu.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, etkinliğin sonunda halat çekme, yumurta taşıma, mas güreşi gibi geleneksel oyunlara
da katıldı.
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ORTAÖĞRETIM TASARIMI TANITIM TOPLANTISI

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, ortaöğretim tasarım tanıtım toplantısında liselerde neler
yapıldığını anlattı.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans
salonunda düzenlenen “Lisede ne yaptık?” temalı toplantıda konuştu.   Selçuk, 2035’lerde iş hayatına atılacak gençlerin
alması gereken eğitimle ilgili bir çalışmayı paylaştıklarını ifade etti.
Bunu çok önemsediklerini belirten Bakanımız Selçuk, “Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi
olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye’nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi.
Türkiye’nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel
projesi.” diye konuştu.

2023 Eğitim Vizyonu
Bakanımız Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonunun Türkiye’nin eğitim sisteminin tamamını, bütün alt sistemleri ve
birleşenleriyle beraber ele alındığı bir vizyon planı olduğuna dikkati çekti. Bu planın her bir alt sisteminin ve bileşeninin
birbiriyle ilişkili ve bütünleşik olarak ele alındığını dile getiren Selçuk, şunları söyledi: “Ortaöğretim tasarımından söz
ettiğimizde, okul profili değerlendirme, tasarım beceri atölyeleri, e-portfolyo, e-rehberlik ve benzeri birçok proje, mesleki
eğitimde yaptığımız birçok proje aslında bu vizyonun parçaları. Bu parçaların da her birisinin birbiriyle bir bağlantısı
var. Yani birbirini tamamlayıcı etkiye sahipler. Bu çok önemli. Bu çerçevede de başka önemli husus şu, yaptığımız bütün
projelerin fizibilitesinin olması ve bütün ortaya çıkacak olan değerlerin ne şekilde çıkacağı, hangi ay, hangi sene nelerin
yapılacağı ve bir belirsizlik ortamı olmaksızın, ülkemizin eğitim sistemi hakkında bir görüş ortaya koyma imkânımız var. Bu
durum bizi büyük ölçüde rahatlatıyor. “
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Zamanın Ruhunu Yakalamak
Çalışmalarını yaparken, önemsedikleri birçok konu olduğunu ifade eden Selçuk, öğretmen eğitimine çok büyük yatırım
yaptıklarını, çünkü böyle bir sistemi ortaya koyabilmenin öğretmene bağlı olduğunu, eğer öğretmen eğitimi hakkıyla
yapılmazsa böyle bir sistemi sürdürmenin çok mümkün olmadığını vurguladı. Bakan Selçuk, birkaç yıl süren öğretmen
eğitimlerinden söz ettiklerini dile getirerek, “Sınıfta öğretmen arkadaşlarımızı güçlendirmeden yine bu tasarımın işlemesi,
hayata geçmesi mümkün değil. Biz bu tasarımı yaparken, katılımı çok önemsedik. Çünkü bu tek başına bir akademik
tasarım değil. Çünkü bu sadece deneyimlere bağlı bir tasarım değil. Çünkü bu sadece kişisel bir bakış açısına sahip bir
tasarım değil. Yüzlerce öğrencimizin, öğretmenimizin, okul yöneticimizin ve akademisyenlerin, uluslararası bir takım
uzmanların desteğiyle, bütün bunları birleştirerek, çok yüksek bir katılımla bir yere varmaya çalıştık. Çünkü sadece benim
kişisel deneyimlerin ve arkadaşlarımın tecrübeleri yetmez bu işe. Toplumun paydaşlarının tamamının görüşlerinin dikkate
alındığı bir bakış açısına ihtiyacımız var. Biz bir deneme tahtasıyla ilgilenmiyoruz. Bilimsel metotlarla, tekniklerle ‘neyi, nasıl
yapabilirizin’ peşinde bulunuyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Bir Öz Gelecek Yazmak
Bugün ortaokul ve lisede olan çocukları 2035’lere hazırladıklarını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “O günün
dünyasına hazırlamak için elbette zamanın ruhuna uymak durumundayız ve bunun için ne gerekiyorsa da tasarlıyoruz. Tabii
bütün bunları belirli bir millî kimlik ve bir benlik ülküsü içerisinde de ele almak zorundayız. Çünkü eğitim, evrensel olmakla
beraber yerel değerleri de içinde barındırması ve bu toprakların, bu coğrafyanın belli değer sistemlerini içinde tutması
gereken bir kurumdur. O sebeple bunu milli bir benlik ülküsü çerçevesinde de ele alma zaruretimiz var. Biz çocuklarımıza bir
öz geçmişten söz etmiyoruz, biz çocuklarımız için bir öz gelecek yazmaktan söz ediyoruz. Yani ‘Çocuklar sizin öz geçmişiniz
nedir?’ dediğimizde ortaya çıkacak şeyle, ‘Kendiniz için nasıl bir öz gelecek istersiniz?‘ sorusunun cevabı elbette farklıdır.
5 milyon liseli gencimizin sorusunu defalarca duyduk. Gençlerimiz bize bir soru soruyorlar. Diyorlar ki, ‘Siz, bizi neye
hazırlıyorsunuz.’ Bizim de sorumuz bu oldu. Gençleri neye hazırlıyoruz? İşte tam da bu noktada bizim açımızda şimdiden
bu sorunun cevabını vermek elzem. Eğer biz bu sorunun cevabını vermezsek, neyle karşılaşacağımızı biraz önce söylediğim
gibi zamanın ruhunu elde etmek açısında son derece kritik. Öğretmenlere de sorduk. Öğretmenler de elbette sorular sordu.
Onlar da diyor ki, ‘Öğrenciler yıl içinde bu kadar çok dersi alarak öğrendiklerini içselleştiremiyor. Bunun çözümü yok mu?’
Neye hazırlıyoruz sorusu, bu soruyla o kadar bağlantılı ki...”
Bakan Selçuk, 2040’lara doğru “tekillik çağı” denilen, yani biyolojik, fiziksel ve dijital olanı aynı bedende bütünlemeyi
hedefleyen yeni bir çağın geldiğine işaret ederek, beyinlere yazılım yüklenmesinin söz konusu olduğu, üretim sitemlerinin
tümüyle dönüşeceği başka bir çağa doğru gidildiğini anlattı.

Eğitim ve Hayat
Bu yüzden Türkiye’nin eğitimi sadece sınıflarda yapılan bir iş olarak çerçeveleyemeyeceğinin altını çizen Millî Eğitim
Bakanımız Ziya Selçuk, şunları kaydetti: “Eğitim ekonominin ve demokrasinin ayrılmaz bir kurumsal parçasıdır. O sebeple
yaptığımız eğitimin ekonomiyle bağlantısının ne olduğunu son derece önemsiyoruz ve öğretmenlerimizin sorusu da bu
açıdan çok önemli.”
Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, konuşmasında,
çocukların her alandan ve her şeyden yüzeysel olarak
aldığı birtakım içeriklerin kendisinde bir derinleşmeye
yol açmadığını sadece sınav sonuna kadar uygulaması
gereken bazı içerikleri belleğinde taşıdığı bir durumun
söz konusu olduğunu ifade etti.
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Ders sayılarının azaltılmasıyla ilgili bilgi veren Selçuk,
şöyle konuştu: “9’larda 15-16 dersten söz ederken mevcut
durumda şu andaki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. Bu 2
durum içinde rehberlik dersinin dâhil edilmediği bir durum
söz konusu. 10. sınıfta 15-16’dan söz ederken, 10 dersten söz
ediyoruz. Bu böyle devam ediyor 11 ve 12. sınıflarda. Niye
azaltıyoruz? Çünkü bir çocuğun 15-16-17 dersi anlaması ve
bunu içselleştirmesi mümkün olmuyor. Bizim çocuklarımızın
da ilgilerine, yeteneklerine ve hayatlarına uygun olan
alanlarda derinleşmeye ihtiyaçları var. Böyle baktığınızda
paydaşlarımızın bir diğeri anne babalar da soruyor. Diyor
ki, ‘Çocuklar sabahtan akşama kadar soru çözüyorlar.’ Peki,
günlük yaşamda bir sorunla karşılaşınca neden afallıyorlar?”

Hayal, Etkinlik ve Yaşam
Ezbere dayalı eğitim sisteminde öğrencilerin neyi çözdüklerini, ne şekilde yol aldıklarını tespit etmenin zor olduğunu
dile getiren Selçuk, gençlerin iş hayatına atıldıklarında karşılarına çıkan sorunların bu sistemden kaynaklandığını anlattı.
Hayal-Etkinlik-Yaşam (HEY) temalı zaman diliminin çocukların hayal kurmasına fırsat tanıyacağını anlatan Selçuk, şunları
kaydetti: “İlkokul ve ortaokulda tasarım beceri atölyeleriyle yapmaya çalıştığımız ve birinci sınıftan itibaren mühendislik,
dil atölyesi gibi atölyelerde binlerce defa denediği bazı süreçleri lisede devamı olarak bu tür aktivitelerle zenginleştirmeyi
hedefliyoruz. Bir çocuğun muhakkak suretle sanatla ve sporla ilgilenmesi lazım. Sanatın ince ayarından geçmeyen bir
çocuğun şahsiyetinin oluşması gerçekten zor oluyor. Odalarına kapanan çocuklarımız için hayatın başka beklentileri var.
Çocuk topluma hizmet etmiyorsa, yaşlılarla ilgilenmiyorsa, onlara hürmet etmiyorsa, hayvanlara ilişkin birtakım hizmet
faaliyetleri yürütmüyorsa, yoldan geçen birinin ayağına değebilecek bir taşı ortadan kaldırmıyorsa o zaman çocuğun
toplumla alakasını ve şahsiyetinin oluşmasını güçleştirmiş oluyoruz. Bir çocuğun fiziksel aktivite yapmaması hâlinde normal
kişilik gelişiminin de sekteye uğraması söz konusu. Bu yüzden bir lise öğrencisinin bu faaliyetlerin tümüyle karşılaşmasını
çok önemsiyoruz. “ diye konuştu.

Maarif Davamız
Millî Eğitim Bakanı Selçuk, kariyer yönetiminde tasarım beceri atölyelerindeki deneylerin çok önemli bir yeri olacağını
vurguladı. Tasarım beceri atölyeleri aracılığıyla öğrencilerin yeteneklerine uygun meslekler ve alanlar seçeceğini söyleyen
Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Eğitimle ilgili beklentiler hemen birkaç ayda değişsin isteniyor. Nurettin Topçu’nun
tabiriyle 300 yıllık bir maarif davamız var. Dolayısıyla neden eğitim sistemi değişiyor, değişince de neden değişiyor
sorularıyla muhatap oluyoruz. Önemli olan değiştirmek değil, ne yaptığını bilmek. Bizim 2023 Eğitim Vizyonuyla yapmaya
çalıştığımız şey bütüncül bir fotoğraf vermek. Her adımı stratejik olarak atıyoruz. Bu bizi güçlendiriyor. Bunun için biraz
zamana ihtiyacımız var. 3 yıllık bir takvim yayımladık. ‘Şu ay, şu yıl şunları yapacağız.’ dedik ve ayrıntılı olarak açıkladık.
‘Hemen niye yapılmıyor?’ diye soruluyor. Toplum istese de yapmayız. Çünkü öğretmen eğitimine yatırım yapmadan bir
sistem değiştirilmesi doğru değildir. İçerik için yeterince hazırlık yapılmadan değişiklik yapılması doğru değildir. Her şeyin
bir zamanı ve zemini var. Bu değişim için birtakım temel kavramlara da ihtiyacımız var.”
Selçuk, “gömleğin ilk düğmesi” olarak tanımlanabilecek “bilgiyle ilişkideki problem”in bir sorun olduğunu kaydederek,
şunları dile getirdi: “Bu yüzden çocukların sistem kavramıyla ilgilenmesini çok önemsiyoruz. Sistem kavramı çocuğun
hadiselere ve eşyalara bir bütün olarak bakmasını kolaylaştıracak bir şey. Örneğin bir küçük çocuk için inekten söz ettiğimizde
‘İnek de bir sistemdir.’ diyebilmeliyiz. Kuyruğunu arkadan öne alırsanız bu sistem bozulur. Niçin, şundan dolayı, şundan
dolayı… Çocuğun etrafında gördüğü her şeyin aslında bir sistemle ilişkili olduğunu kavraması lazım… Eğer bu sistemin
kesitlerini ayrık bir biçimde anlamsız olarak verirsek o bu parçayı ezberlemekle yetiniyor.”
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Bilgi Kuramı, Meslekler ve Paydaşlar
Yeni eğitim modelinde bilgi kuramına da çok önem verildiğini anlatan Selçuk, başarının sadece sınavdan iyi not olmak
olmadığının altını çizdi. Bakan Selçuk, şöyle devam etti: “Çocuk öğrendiklerini sınavda tekrar ettiğinde başarılı sayılıyor.
Başarılı olmakla muvaffak olmak ayrı şeyler. Başarı sınav sonuna kadar olan şeylerle ilgili daha çok… Muvaffakiyet; bir
şeye vakıf olmak, içselleştirmek ve ömrünce öğrendiği şeylerin icraatlarına yansıması ve öğrendiği şeylerin ona yoldaşlık
etmesi demek. Bu sebeple çocukların muvaffak olabilmeleri için ‘Ne?’ sorusunun yanı sıra ‘Ne öğrendin, nasıl öğrendin,
ne biliyorsun, nasıl biliyorsun, nasıl bildiğini nereden biliyorsun, yani bildiğini nasıl biliyorsun?’ sorularını önemsiyoruz. Bu
programı yaparken 1 ve 8. sınıf arası için de program hazırladık. Onun da zamanı geliyor. Çünkü ilkokul, ortaokul, lise hatta
yükseköğretimle ilişkilendirip bir yol harikası çıkardık. Bütün eğitim basamaklarının birbiriyle işlevsel olarak ilişkilendirilmesi
gerekiyor ki yaptığımız şey o. Yaptığımız şey çocuğun toplumla ilişkisini sağlamak.”
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin meslek seçiminde zorlandığı konusunda şikâyetler geldiğini belirterek,
bunun çözümü için öğrencinin kendisini tanıması adına fırsatlar yaratılacağını söyledi. Yeni eğitim modelinde bu sorunun
çözümüne yönelik de çalışmalar olduğunu belirten Selçuk, şunları kaydetti: “Etkin bir yönlendirme sistemine ihtiyacımız
var. Bunun için öğretmen eğitimlerinin bir noktaya gelmesi gerekiyor, kariyer ofislerinin biçimlendirilmesi gerekiyor. Bütün
bunlar yapılırsa etkin yönlendirme olur. Bütün bunları tabii ki yaparız. Okul profili meselesi, portfolyo meselesi, e-rehberlik
sistemi zaten yapıp bitirdiğimiz meseleler. Seçmeli alan dersleri, kariyer ofisinin olması, kariyer rehberlik çalışmalarının
yaygınlaştırılması ve bunun için bir yazılım altyapısının oluşturulması da son derecek kritik. Bütün bunları devreye sokabiliriz
ki çalışmalar sürüyor.”
Selçuk, yeni ortaöğretim modelinin toplumun bütün paydaşlarıyla beraber ve uluslararası alanda çalışmalar yapan
uzmanlarla istişare edilerek hazırlandığının altını çizdi. Bakan Selçuk, şunları aktardı: “Tüm yapılanları sadece bir ders
çizelgesi değişimi olarak yorumlamak doğru olmayabilir. Bir ekip olarak aylarca beraber çalıştık. Taksonomi, birtakım
uluslararası derece sistemlerini bilmeyi, program geliştirmenin birçok boyutunu bilmeyi gerektiren bir iş bu… Bu sadece
çizelgeye bakıp şunlar varmış, bunlar yokmuş meselesi değil. Bu Türkiye’nin ekonomisiyle ilgili bir mesele… Bu Türkiye’nin
2023’te, 2030’larda, 2040’larda, 2053’te nasıl bir fotoğrafa ihtiyacı olduğuyla ilgili bir mesele…”
Pilot çalışmalarının birkaç aydır bazı şehirlerde sürdüğünü belirten Selçuk, dünyada geçerli olan sertifikalar için
hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Sertifika programlarının mutlaka okulun içinde alınması gerekmediğini, uzaktan
öğretimle de bazı sertifikaların alınabileceğini dile getiren Selçuk, “Çünkü bugünün dünyasında birçok sertifika dijital
sertifikalara dönüşmüş durumda. Bunları akredite olarak ortaya koyan kuruluşların sertifikalarını okul içinde ya da dışında
sayacağız ve değerlendirmeye alacağız.” dedi.
Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, liselerdeki yeni eğitim modeline göre ilk üniversiteye giriş sınavının 2024’te
yapılacağını belirtti. Selçuk, öğrencilerin biriktirdiği portfolyonun önemli olduğunu vurguladı. Bir çocuğun ilkokuldan, okul
öncesinden itibaren birçok şey ürettiğini anlatan Selçuk, “Peki bu ürettikleri nerede? Hangi tarihte, hangi konuda, neyi almış,
neyi biriktirmiş? Dünyadaki yükseköğretim sistemlerinde şunu görüyoruz. Bu sistemler lise mezunu gence diyor ki, ‘Şu ana
kadar ne yaptın, dosyanı görelim bakalım.’ Bizim sistemde bunu sorduğumuzda böyle bir dosya yok. Bunu nasıl yapabiliriz?
Bunu hazırladık, yazılım altyapısı bitti, pilot çalışması sürüyor. Her bir çocuğumuzun ilkokuldan, ortaokuldan itibaren
sosyal, duygusal becerileri de dâhil olmak üzere bunlarla ilgili ortaya koyduğu projeler de dâhil olmak üzere bu portfolyada
yerini alacak.” diye konuştu.
Bakan Selçuk, bu süreçte öğrencilerin görüşlerini aldıklarını ve tartıştıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi: “Bize diyorlar ki
‘Tamam çok güzel ama üniversite sınavı böyleyken nasıl olacak?’ Kritik soru şu anda bu. Türkiye, okulları arasındaki imkân
ve öğrenme farkı yüksek olan bu ülke. Bu tür ülkelerde de sınav araç olmaktan çıkar amaç hâline gelir. Eğer biz okullarımız
arasındaki imkân farklılıklarını azaltırsak belirli bir süreç içerisinde bütün dünyada belli ülkelerde örnekleri somut olarak
görüldüğü gibi bizde de sınavın baskısı azalacak. Özellikle mesleki teknik eğitime yatırdığımız yatırımlarla orada yaptığımız
çalışmalarla bu sistemin daha esnek olmasına katkı sağlıyoruz. Sonuçta ne bekliyoruz; sınav sisteminin zaman içerisinde
baskısının azalmasını. Elbette bütün dünyada sınav var. Bizde de olacak ama sınav gerçek mahiyetine bürünecek, yani amaç
hâline gelmeyecek araç olacak. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Çünkü çok ciddi finansal yatırım bekleyen bir iş.”
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Bütünleşik Mantık
Akademik gelişimi önemsediklerini vurgu layan Selçuk, şöyle devam etti: “Akademik gelişimde temel giriş var. Akademik
gelişimin başladığı bir dönem var. Biz burada disiplinler üstü çalışmaları çok önemsiyoruz. Çocukların belirli bir disiplinde
ders alması değil de örneğin, doğa bilimleri, sosyal bilimler gibi dersler almalarını çok önemsiyoruz. Bütünleşik bir mantık
yerleşsin istiyoruz. Bu arada diğer sosyal, duygusal, fiziksel becerilerini geliştiren, topluma faydalı olması için çalışmalar
yapılan bölüm de devam ediyor. 10 ve 11. sınıf çok kritik. Bu iki sınıf çocuğun esas akademik gelişiminin netleştiği iki sene…
Burada farklı olan bilgi kuramı ve uygulamaları var. Bilgi kuramı ve uygulamaları, gençlerimizin düşünmeleri, hayata bakış
açıları, niçin sorusunu sormaları, bilgi ile ilişkilerini yeniden reorganize etmeleri açısından kritik. Haziran da 9,10 ve 11.
sınıflarda, çocukların yıl içerisinde yaptığı bütün çalışmaların projelendirilmesi, tartışılması, sergilenmesi, bir şekilde ortaya
belirli okulların birbirleriyle ortak olarak yaptığı çalışmaların getirilmesi gibi yani bir hasat haftası, ayı gibi bir dönemden
söz ediyoruz.” Selçuk, 12. sınıfın önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “12. sınıflarda esas bizim akademik
yeterlilik denilen dönem başlıyor ve burayı üniversite sınavına hazırlanmak için değerlendirmiyoruz, kullanmıyoruz,
burayı üniversiteye hazırlanmak için kullanıyoruz. Üniversite sınavına hazırlanmakla üniversiteye hazırlanmak çok başka
şeyler ve bu bölümdeki ortak dersler, disiplinler üstü kariyer dersleri, çocukların proje yapmaları, sertifika programlarına
devam etmeleri, ders destek çalışması almaları, kişisel gelişim ve rehberlik çalışmalarının sürüyor olması söz konusu. Asıl
şey, çocuğun yükseköğretime, dünya klasında yükseköğretime nasıl hazırlanacağıyla ilgili bir durum. Emin olun çocukların
bunları yapamaması gibi bir şey söz konusu değil.’’

Altyapı Hazırlanacak
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkedeki çocukların her şeyi yapabileceğini belirterek, “Bizim altyapı eksiklerimizi
gidermemiz lazım. Bizim, öğretmen eğitimiyle ilgili gereken mesafeyi hızla almamız lazım. Bizim bazı öğrenme ortamlarına
ilişkin yatırımları artırmamız lazım. Yoksa bu çocuklar dünyanın her yerinde diğer gençler ne yapıyorsa fazlasıyla yaparlar.
Yeter ki imkân bulsunlar. Bizim sistemimiz onları durdurmasın. Bizim sistemimiz onları geriletmesin. Bu anlamda bu dört
yılın yapısı çok önemli.” ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, 12. sınıfın çok kritik olduğuna vurgu yaparak, şu bilgileri verdi: “Bizim 12. sınıfta özellikle transdisipliner,
kariyer dersi dediğimiz yükseköğretime hazırlamak, sınava hazırlamak değil, yükseköğretime hazırlamak dediğimiz dersler
devreye giriyor. Örneğin matematik ağırlıklı dersler grubunda, finansal matematikten, veri analizi ve optimizasyondan,
matematik uygulamalarından, biyoteknolojiden, fen ve teknoloji grubunda, geleceğin enerji sistemleri, malzeme bilimi,
yapay zekâ uygulamaları, nesnelerin internete uygulamaları, çevresel güçlüklere yaratıcı yaklaşımlar, akıllı şehirler ve
insanlığın geleceği, sosyal güçlüklere yenilikçi yaklaşımlar, davranışsal ekonomi, uygulamalı hukuk, sosyal medya ve kültür,
insan haklarının gelişimi, doğası, güç, egemenlik ve uluslararası ilişkiler, tasavvuf edebiyatı, İslâm felsefesi, insan makine
etkileşimi gibi birçok ders var. Bu dersler bizim icat ettiğimiz dersler değil. Bu dersler hâlen dünyanın belli ülkelerinde
liselerde okutulan dersler. Onlar bunu sıradan bir iş olarak yapıyorlar. Önemli olan bizim bu gençleri neye hazırladığımız.
Hazırladığımız döneme ilişkin ne tür dersler alması gerektiğine ilişkin oluşturduğumuz içerikler.”
Ders seçimi için bir “ders seçme robotu” geliştirdiklerini söyleyen Selçuk’un sahneye davet ettiği öğrenciler, uygulamalı
olarak ders seçimi yaptı. Bakan Selçuk, sistemin uygulama takvimine ilişkin de şunları söyledi: “2019-2020 yılını bir hazırlık yılı
olarak görebiliriz. 2020-2021’de 9. sınıfların ilk dönemi. Neden bunun hemen başlatmıyoruz, ya da aradan girmiyoruz? Çünkü
bizim öğrencilerimiz, gençlerimiz liseye başladığında, belirli bir kural vardı. Geldiğimizden beri şunu söylemeye çalışıyoruz.
Mümkün olduğunca, gücümüz yettiğince, biz sürpriz yapmayacağız. Oyunun kuralını arada değiştirmeyeceğiz. Yani 9.
sınıfa 2020-2021’de başlayacak çocuklarımıza diyeceğiz ki ‘Gençler artık yeni bir kural var ve siz bununla başlıyorsunuz. Yani
durup dururken bir belirsizlik olması, ikide bir değişiklik olması söz konusu olmayacak. Siz bu yapıyla başlayıp bu yapıyla
bitirebilirsiniz. Dolayısıyla şu andaki öğrencilerimiz için de benzer bir durum söz konusu. Onların da mevcut durumunu da
müktesep haklarını da bir riske sokmak istemiyoruz. Ama belki şöyle bir müjde verilebilir. Peki, hiç mi bir şey yapılamaz?
Yapılabilir. Ne yapılabilir? Önümüzdeki öğretim yılında yani 2019-2020’de 12. sınıfta olan yani üniversiteye hazırlanan
gençlerimiz için o senenin rahatlatılması ilgi, yetenek ve merakların dikkate alınması ve çocuklarımızın şikâyet ettiği birçok
unsurun ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir hazırlığımız var. Bu hazırlığımız bitti. Ama bugünün konusu olmadığı için onu
daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Sadece şunu bilin. Önümüzdeki sene 12. sınıfa geçecekler şu anda tasarımını ortaya
koyduğumuz ortaöğretim yapısının aynısı olmasa da büyük bir rahatlama, daha işlevsel, daha fonksiyonel bir durumla karşı
karşıya gelecekler.”
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Bakan Selçuk, yeni sistemin 9. sınıf ders kitaplarının ve
materyallerinin üretilmesine de başlandığını dile getirerek,
“Burada çok önem verdiğimiz bir şey öğretmen eğitiminin
başlatılması ve sertifikasyonu. Mesela kariyer ofisi diyoruz.
Bunu kiminle yapacağız? Elbette öğretmenlerle yapacağız.
Öğretmenlerimize üniversiteler sertifikalar verecek, bu
konularla ilgili. Sadece gönüllülere. Kim isterse. Bunları
ücretsiz olarak vereceğiz. Dolayısıyla okullarda bu tür
çalışma yapma imkânımız, rahatlıkla söz konusu olabilecek.”
ifadelerini kullandı.
Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, yeni sistemde
öğretmen eğitiminin önemine vurgu yaparak, “Öğretmen
eğitimi böyle bir yapıda çok uzun yıllar sürecek bir özelliğe
sahip.” dedi.
Yeni ortaöğretim tasarımıyla ilgili teknik toplantılar ve tanıtım çalışmaları yapacaklarını ifade eden Selçuk, bu konunun,
bir sorun yapısı bilinmeden, problem geliştirme stratejileri açıklanmadan detaylı anlaşılabilecek bir konu olmadığını belirtti.
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MASAL OKULU EĞİTİMLERİ

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, İstanbul Masal Okulunun ilk dersine katıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Kütüphanede Hayat Var Projesi, Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu
çerçevesinde hayata geçirdiği projelerden biri.   Projeyle, İstanbul’daki okul kütüphanelerimizin öğrencilere hayat veren
mekânlar hâline gelmesi amaçlanıyor. Ayrıca okul kütüphanelerinin yenilenmesi ve masallarla hayat bulması için bir dizi
çalışma yapıldı.

Masal Yolculuğu
Proje kapsamında, İstanbul’daki masal anlatıcısı öğretmenlerimiz bir araya gelerek tüm okul kütüphanelerinde eş
zamanlı masal anlattılar. Öğretmenlerimizden gelen yoğun talep üzerine 16 Mart 2019’ta 800 öğretmenimizin katılımıyla
“İstanbul Masal Zirvesi”  düzenlendi. Birbirinden değerli konuşmacıların katıldığı zirve iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.
Zirvede masalın eğitimdeki önemi çeşitli boyutlarıyla tartışıldı.
Masal zirvesi, masalların neden önemli olduğunu dahası; öğretmenlerin sınıfta kullandığı teknikleri,   çocuklardan
ve velilerden aldığı geri bildirimleri sunarken, masalların sınıf ortamında ne şekillerde değerlendirilebileceğini gösterdi.  
Masal zirvesinin ardından masal anlatıcılığı eğitimi almak isteyen öğretmenlerin talepleri üzerine öğretmenlere yönelik
80 saatlik masal anlatıcılığı eğitim modülü geliştirildi. Zira masal, çocuklara hayal kırmayı, hayallerine giderken yollarına
çıkan engelleri aşmayı dahası dinlemeyi ve duygudaşlığı öğretir.

Masal Anlatıcılığı Eğitimi
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, kültürel mirasımız ve söz varlığımızı yeni nesillere aktarmayı amaçlayan
İstanbul Masal Okulunun ilk dersine katıldı. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın çaldığı zille başlayan masal
dersleri, ses ve sözü bir araya getiren masallarımızın eğitim ortamlarımıza daha nitelikli bir şekilde taşınması bakımından
da önemli bir adım.
Masal aslında her şeyden önce ve daha çok ses demek… Bu yüzden masal okunmaktan ziyade dinlenir. Biri anlatır,
diğerleri dinler. Kısalığı, dili, yapısı buna uygundur. Gelgelelim sese karşı olan hassasiyetimiz, yaşımız ilerledikçe özellikle
görme duyumuzun sürekli uyarılmasıyla geri planda kalmaya başlıyor. Buna rağmen masal o hassasiyeti yeniden yeniden
yaşayacağımız mahrem bir alan. Masalları profesyonel bir anlatıcıya ya da seslendirme sanatçısına okutarak kaydetmek,
evde, sınıfta çocuklara kayıttan dinletmek mümkün. Öğretmen de bir on dakika nefes alır, o da bir masal dinler. Ama
öğretmenlerin kendi içlerinden geldiği gibi masal okumalarının/anlatmalarını yerini hiçbir şeyin tutmayacağı açıktır.
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Masal Dinlemeyen Kalmasın!
Bu düşünceyle hayata geçirilen İstanbul Masal
Okulunun ilk dersine 39 ilçemizden, 50 kursiyer
öğretmenimiz ve 15 masal anlatıcısı öğretmenimiz
katıldı. İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı,
masalların çocukların dünyasında önemli bir
yere sahip olduğuna, kütüphanelere hayat veren
Kütüphanede Hayat Var Projesi kapsamında
gerçekleşen bu etkinliğin güzel bir örneklik teşkil
ettiğine vurgu yaptı. Programda emeği geçen herkese
ve tüm katılımcılara teşekkür etti.
AR-GE Kültür Biriminden Özgür Aras Tüfek,
Bakanımız Ziya Selçuk’a İstanbul Masal Okulunun
serüvenini anlattı.  2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde
öğretmenin sınıfa sığmayan bir ışık olduğuna
inandıklarını belirten Tüfek, gönüllü ve fedakâr
öğretmenlerimizle yola çıktıklarını ve “Kütüphaneler
hayat bulsun masal dinlemeyen çocuk kalmasın!”
anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.
Masal anlatıcısı öğretmenlerimizin bir dizi
etkinliğini zevkle dinleyen Bakanımız Ziya Selçuk
öğretmenlerimize bir masal anlattı; çok değerli olan
İstanbul Masal Okulunun daimilikle taçlandırılması gerektiğini söyledi.
Daha sonra Bakanımız Ziya Selçuk, İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ve masalcı öğretmenlerimizle hatıra
fotoğrafı çektirdi.
Sonraki aylarda binlerce başvuru arasından seçilen 50 öğretmenimiz her cumartesi günü Üsküdar Validebağ
Öğretmenevi’nde eğitim aldı. Masal anlatıcılığı eğitimlerini ise 12 masal anlatıcısı öğretmenimiz ve 10 masal anlatıcısı
akademisyen verdi.   İstanbul Masal Okulunu başarı ile tamamlayan öğretmenlerimiz okul kütüphanelerinde gönüllü
bir şekilde masal anlattılar. Yine bu öğretmenlerimiz masalları kendi derslerinin öğretim programlarına uyarlayarak
kullandılar.
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YENI ÇAĞ İÇIN YENI SORGULAMALAR

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, eğitimin temel kavramlarının sorgulanması gerektiğini belirtti.
Avrupa ülkelerindeki ulusal özel okul dernekleri arasında iş birliği için 1988 yılında kurulan, Finlandiya merkezli Avrupa
Konseyi Ulusal Özel Okullar Dernekleri Birliği  (ECNAI), 17 Avrupa Birliği üyesi ülkenin 21 özel okul derneğini temsil ediyor.
İstanbul Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen “Avrupa’da Özel Okulların Geleceği ve Öğrenci Katılımı” konulu konferansın açılışı
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, ECNAIS Başkanı Sayın Rodrigo Queiroz E Melo ve TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Nurullah Dal’ın katılımıyla yapıldı.
Türkiye’den Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Sayın M. Talha Camaş, Doğuş Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın
Prof. Dr. Gülşen Sayın ve Portekiz’den Sayın Paulo Lapas’ın konuşma yaptığı konferansa; Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, Ukrayna, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere
13 ülkenin özel okul derneklerinden 72 eğitimci ve 33 öğrenci katılıyor.

Eğitimin Etik Bir Temeli Olmalı
Konferansa birçok ülkeden katılımın olduğunu belirten Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, misafirleri
ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi. Millî Eğitim Bakanlığı olarak, Türkiye Özel Okullar Derneğinin (TÖZOK) bu tür
faaliyetlerine katkı vermekten büyük zevk duyduklarını belirten Selçuk, “Şimdiye kadar dünyadaki eğitim sisteminin nereye
gittiği, nasıl bir yolculuk içerisinde olduğu çok tartışıldı. Felsefeciler, sosyologlar tartıştı. Dünyadaki sistemin nereye gittiği
sorusu eskisinden çok daha önem arz ediyor. Eğitim, artık kendi kavramsal çerçevesinde kalmayıp bilimin, teknolojinin ve
sanatın, endüstrinin ve sosyal hayatın, çok belirgin bir parçası hâline geldi. Eğitim seviyesi arttıkça dünyadaki obezite ve
açlık aynı anda artıyor. Çok ilginçtir ki eğitim seviyesi arttıkça çevre kirliği artıyor. Bilimin ve teknolojinin gücü yükseldikçe
ölümün gücü artıyor. Bu temel soruları kendimize sormamız gerekiyor. Eğitim eğer etik bir temele sahip olmazsa insanlara
ve insanlığa zarar veren bir kurum hâline de dönüşebilir.” diye konuştu. Selçuk, bir şekilde dünyada yapılagelen eğitimin
neye hizmet ettiğini, yeniçağ için yeni bir sorgulamaya tabi tutma ihtiyacının olduğuna işaret etti.

Eğitimi Yeniden Yorumlamak
Eğitimin endüstrinin ihtiyacını karşılamaya dönük bir çerçeveye sahip olmasına dikkati çeken Selçuk, şöyle devam
etti: “Eğitimi yeniden yorumlamaya ihtiyacımız var. Eğitim, endüstriye belirli beceri setlerine sahip olan birey yetiştirmeyi
amaçlayan bir kurum değildir bizim bakış açımıza göre. Eğitimin endüstriye hizmet etmesinin yanı sıra insanın kendi
varoluşuna hizmet etmesi de sağlanmalı. İnsanın maddi ve manevi alanını birlikte kuşatması gereken bir kurum hâline
gelmeli. Buradaki çift kanatlılık söz konusu olmazsa, eğitim tek kanatlı olarak sadece küresel sermayenin emrine girmiş
olan bir bilimin aracı hâline dönüşecektir. Eğitimle birlikte yapmaya çalıştığımız katılım, paylaşım arzusu riske girecektir.
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Katılımın ve paylaşımın ne olduğunu da yeniden
yorumlamaya ihtiyacımız var.”
Selçuk, eğitim sisteminde genellikle bir arz
politikası olduğuna vurgu yaparak, çocukların
ne istediğine belirli kurumların ve yetişkinlerin
karar verdiğini söyledi. Bir talep politikasından
söz edilemediğini aktaran Selçuk, arz ve
talep arasındaki dengenin yeniden kurulması
gerektiğini kaydetti.
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TÜRKIYE’NIN MILLÎ EĞITIM DAVASI

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, “Türkiye’de millî mutabakat olmadan eğitimin tabiatına
hürmet imkânsız.” dedi.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda düzenlenen Türkiye 2023 Eğitim Zirvesine Millî Eğitim Bakanımız
Sayın Ziya Selçuk,  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu, Ölçme, Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Sadri Şensoy,  İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,  SETA Genel
Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran, Millî Eğitim Bakan Danışmanı Sayın İpek Coşkun, İlçe Millî Eğitim
Müdürlerimiz, akademisyenler, yazarlar ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Millî Eğitimde Mutabakat
Zirvenin açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanımız  Ziya Selçuk,  “2023 Eğitim Vizyonunun da Cumhurbaşkanımızın
ortaya koymak istediği şudur. Biz çok büyük bir matrisin üzerinde eğitim sistemini bütün alt sistemleriyle birlikte nasıl
bir sinerji oluşturabileceği, her bir alt bileşenin birbiriyle iletişiminin ve etkileşiminin ne olduğu ve nasıl bir metotlar
bütünlüğüne ihtiyacımız var. Asıl vermek istediğimiz bu. Biz eğitim sisteminde bir karar aldığımızda, bu kararın muhakkak
bir suretle hangi parametreleri ne şekilde etkileyeceği simülasyonunu yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımızda
hazırladığımız her çözüm ilerideki sorunumuz olacaktır’’ ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin millî bir mutabakata ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakanımız Selçuk, “Dünya tarihinde gördüğüm medeniyet
çekirdeklerinin filizlendiği bütün hayat sistemlerinde bir mutabakat zemininin oluştuğunu görüyorum. Türkiye’de bir millî
mutabakat olmaksızın, toplumun ortak paydasına dikkat çekmeksizin, bu meseleyi millet ve ülke ödevi olarak görmeksizin
bizim eğitimin tabiatına hürmet etmemiz söz konusu olmayacak. Toplumumuzu çocuklarımızla buluşturamayacaksak
neyle buluşturacağız sorusunu sıklıkla soruyoruz. Kendi çocuklarımızın, bu ülkenin, bu milletin, bu toprakların geleceği
için bir mutabakata ihtiyacımız var. Bu mutabakat millet olma şuurunu güçlendirecektir.” şeklinde konuştu.

Okullar Arasındaki Farklılıklar
Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiye dikkat çeken Bakanımız Selçuk şunları söyledi: “Bizim ülkemizi bloke eden sınav
sisteminin ana mekanizması şöyle çalışıyor. Okullar arasındaki imkân ve öğrenme farklılıkları yüksek olduğu için veliler ve
çocuklar belirli okulları tercih ediyorlar. Eğer bu okullar arasındaki imkân ve öğrenme farklılıkları azalırsa okullar arasındaki
tercihlerde bir sınırlama olduğunu göreceğiz ve sınavın baskısı azalacak. Biz bunu yapmadan sınavın adını değiştirerek,
metodunu değiştirerek, sorusunu değiştirerek asla yol alamayız. Aksi takdirde bu bizi ekonomideki orta gelir tuzağıyla
karşı karşıya bırakır. Orta gelir tuzağı demek, aslında orta eğitim tuzağı demektir. Eğitiminiz ortaysa ekonominiz orta olur.
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Eğer ekonomide bir şey yapacaksak muhakkak
eğitimde bir şey yapmamız gerekir. Bunu yapabilmemiz
için koşullarımız müsait.”

Çok İyi Adımlar Atılacak
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
eğitimi millî bir dava olarak gördüğünü kaydeden Bakan
Selçuk, “Bunlar için büyük bir liderlik lazım. Bütün ülke
tarihlerine baktığımda eğitim ve ekonomide belirle
mesafeler almış olan ülkelere baktığımızda bir liderlik
görüyorum. Bu bir Bakanın ya da ekibin çözebileceği bir şey
değil. Bizim büyük bir liderliğe ihtiyacımız var. Bu liderliğe
baktığımızda bugünkü şartların buna müsait olduğunu
görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu meseleyi ne kadar önemsediğini ve Türkiye’de millî bir dava olduğunu ve bu meselesin
bir dünya davası olduğunu sıklıkla vurguladığını görüyoruz. Bu çerçevede 2023 Eğitim Vizyonunu her yerde paylaşmaya
çalışıyorum. Bu liderliğin devamı süresince çok iyi adımlar atacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.
Türkiye 2023 Eğitim Zirvesi, Millî Eğitim Bakanımızın konuşmasından sonraki oturumlarla devam etti. Bu çerçevede
önce Borsa İstanbul’dan Sayın Prof. Dr. Erişah Arıcan “Finansal Okur Yazarlık” üzerine konuştu.

Birinci Oturum: Tasarım ve Beceri Atölyeleri
Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki Tasarım ve Beceri Atölyeleri, ilkokul ve ortaokullarda
sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirildi. Türkiye’de ilk olan tasarım beceri atölyeleriyle öğrencilerin
okulda düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği ortamlar yaratılacak.
Çocukların sahip olduğu yeteneklerin uygulama düzeyinde geliştirilmesi, el becerilerinin artırılması amacıyla kurulan
Tasarım ve Beceri Atölyelerinin ele alındığı birinci oturumda Millî Eğitim Bakan Danışmanı Sayın İpek Coşkun,   Sayın
Sümeyye Ceylan ve Sayın Prof. Dr. Selçuk Özdemir konuştu. Bu oturumun yöneticiliğini Sayın Okan Müderrisoğlu yaptı.

İkinci Oturum: Mesleki ve Teknik Eğitim
İkinci oturumda ise mesleki ve teknik eğitim ele alındı. 2023 Eğitim Vizyonu mesleki ve teknik eğitimde müfredatların
esnek ve modüler olarak yapılandırılmasını hedefliyor. Bununla eş-zamanlı olarak mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin
artırılması, mesleki ve teknik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiştirmeyi hedefleyen, öğrencilerin mesleki ilgi ve
yeteneklerini tespit eden ve öğrenciler ile ailelerini bu doğrultuda yönlendiren projeler hayata geçirilmeye başlandı. Ayrıca
üniversiteler ve sektörle çoklu iş birlikleri hayata geçirildi.
Sektörün mesleki ve teknik eğitim süreçlerinde daha fazla yer alması, sektör liderleri ile iş birliği imkânlarının artırılması
bunların tabii bir sonucu. Bununla beraber sektörel iş birliği protokolleri ve iyi uygulama modeli olabilecek projelerin
hayata geçirilmesi önceleniyor. Okulların gelirlerinin artırılması ve mevcut kaynakların verimli kullanılması çerçevesinde
eğitim-sektör istişare toplantıları da yapılmaya devam ediyor.
Mesleki ve teknik eğitimin ele alındığı ikinci oturumda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın
Numanoğlu, SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü Sayın Atilla Arkan konuştu. Oturumu Sayın Şelale
Kadak yönetti.

Üçüncü Oturum: Erken Çocukluk Eğitimi
Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi, kalite standartları ve toplum temelli modellerin geliştirilmesi
için katılımcı süreçler yürütülmesini ve önemli bir altyapı oluşturulmasını hedefliyor. Bu bağlamda erken çocukluk
döneminde alınan eğitimin okula hazır olma sürecinde olumlu etkileri vardır.
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Bu yüzden ülkemizde erken çocukluk eğitiminde önemli gelişmeler yaşanmış ve konu eğitim politikalarında yer almaya
başladı. Zirvenin dördüncü oturumunda İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Sayın Prof. Dr. Belma Tuğrul, İstanbul Kültür
Üniversitesi’nden Sayın Doç. Dr. Mehmet Toran ve Üsküdar Üniversitesi’nden Sayın Prof. Dr. Nurper Ulküer erken çocukluk
eğitiminin mevcut durumu ve gelecek perspektifi üzerinde durdular. Bu oturumu Sayın Dilek Güngör yönetti.

Dördüncü Oturum: Ölçme, İzleme ve Değerlendirme
Son oturumda ölçme, izleme ve değerlendirme
ele alındı.  Bilindiği üzere 2023 Eğitim Vizyon Belgesi
ölçme değerlendirme alanında da birtakım yenilikler
getirdi. Zira ölçme değerlendirme teknik bir konu
olmanın ötesinde nasıl bir insan yetiştirilmek
istendiği, benimsenen eğitim felsefesi ve hedefleri ile
ilişkilidir. Neyin, nasıl ve hangi amaçla ölçüldüğüne
ilişkin verilecek her türlü cevabın merkezinde
öğrencilerimizin tüm yönleriyle gelişimi ve mutluluğu
yer alır.
Bunun için 2023 Eğitim Vizyonunda öğrencilerimizin her ders ve düzeyde yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi
ve desteklenmesi için “Yeterlilik Temelli Değerlendirme Sistemi” kurulacak. Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar
öğrencilerimizin izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her öğrenci için bir e-portfolyo
oluşturulacak.  
Büyük dönüşüne katkı sunan bu oturumda ise Sayın Prof. Dr. Petek Aşkar, Ankara Üniversitesi’nden Sayın Eren Ceylan ve
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Sadri Şensoy konuştu.
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GELECEĞE BIRLIKTE YÜRÜMEK

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk Esenler’de eğitim yöneticilerimizin davetli olduğu iftar
programına katıldı.
Millî Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda Esenler Belediyesinin ev sahipliği yaptığı iftara Millî Eğitim Bakanımız
Sayın Ziya Selçuk, Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürümüz
Sayın Hamza Aydoğdu, Yükseköğretim Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent
Yazıcı, İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz katıldı.
Programdaki konuşmasında eğitim sistemindeki özellikle de ortaöğretimdeki dönüşüme dikkat çeken Bakanımız Ziya
Selçuk, değişiklikleri adım adım uygulamak için insan kaynakları yönetimi başta olmak üzere bir dizi planlama yapıldığını
ifade etti.

Sondan Başa Doğru
Ortaöğretimden sonra ilkokul ve ortaokula ilişkin düzenlemelerin yapılacağını belirten Selçuk değişimin liseden
başlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Herhangi bir proje tasarlanırken birçok tasarım metodu vardır. Bunlardan biri
sondan başa doğru tasarımdır. Niye sondan başa tasarım yapılır? Kısaca özetlemeye çalışayım. Önce bir lise mezununun
ne tür hususiyetlere sahip olması gerektiğiyle ilgili bir fotoğraf ortaya konulmuş oldu. Bundan sonra bir öğrencinin hangi
vasıflara sahip olması gerektiğini tam manasıyla ortaya koyabilmek için acaba başlarda neler yapılması gerektiğini
netleştirmek için sondan başa tasarım modelini hayata geçirmek gerekiyor. Yani siz sonda neyi görmek istiyorsanız başta
onu görmek ve hayal etmek durumundasınız.”

Stratejik Dönüşüm
Önümüzdeki yıllarda eğitim alanındaki dönüşümü sağlamak için üniversiteler,  spor federasyonları ve birçok sivil toplum
kuruluşuyla iş birliği içinde olduklarını belirten Selçuk, yüzbinlerce öğretmenin bu sürece hazırlanması için kapsamlı bir
eğitim sürecinin başlayacağını ifade etti.  Eğitimi bir nesil meselesi olarak ele almak gerektiğinin altını çizen Selçuk, bu
topraklarda varlığımızı sürdürmemiz için akıl ve bilimle stratejik bir dönüşümü sağlamamız gerektiğini kaydetti.
Selçuk,   “Eğer adım adım çocuklarımızın yetişmesi için ilerlersek sorunlarımızı çözebiliriz. Bundan hiç şüpheniz
olmasın. Sadece kendinize güvenin, bunu beraber yapacağız.   Okul yöneticilerimiz öğretmenlerimizin koluna girsinler,
öğretmenlerimize yürekleriyle seslensinler, takım olsunlar. Siz bu atmosferi, bu duygu birlikteliğini oluşturursanız,
öğretmen odalarını barış adası, bir muhabbet odası hâline getirirseniz çok şey çıkar. Önümüzdeki süreç zor bir dönem…
Ama yapacağımız çok şey var. Eğer siz bu işe yüreklerinizi koyarsanız, biz bu konuda çok mesafe alırız.   Ben Ankara’daki
çalışma arkadaşlarımla bunun takipçisiyim, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle güzel bir netice için yola çıktık.
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Hanımefendinin Tasarım Beceri Atölyesi için
gösterdiği hususi alaka ve destekte görüldüğü
gibi biz elimizden geleni yapacağız. Bizim el
ele hareket etmemiz gerekir. İşte o zaman bu
işin bereketi ortaya çıkar. Yeter ki hiç endişeniz
olmasın. Siz bu ülkenin neler yaptığını,
tarihten biliyorsunuz bugün ise şahitliğini
yapıyorsunuz.  Emin olun bunu yapabilen çok
daha fazlasını yapabilir. Ben birçok ülkenin
ortaöğretim programlarına baktım. Hangi
dersleri alıyor, diye. Emin olun dünya başını
almış başka bir yere gidiyor,  biz başka bir yere
gidiyoruz. Şayet biz bugün bir tedbir almazsak,
öğrencilerimizin hak ettiği muhtevayı onlara
sunmazsak önümüzdeki on on beş yıl bizim
için çok çetin geçecek arkadaşlar.”
Gelecek için güçlü bir tasavvur ortaya koyabilmek için okul yöneticilerinin desteğinin önemli olduğunu kaydeden
Selçuk, eğitim sistemi için bir şeyler yapmak istediğini belirtti.  

Ortak Amaçlarla İnsanlığın Vicdanı Olmak
Programın ev sahipliği yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul’un tarihi ve kültürel önemi
bakımından eğitimin önemini hatırlattı. Göksu, “Bu şehir tarihin bize miras bıraktığı bir şehir… Eğer üstlendiğimiz
sorumluluğun gereğini anlamlı bir şekilde yerine getirebilirsek, hem insanlığa hem tarihe karşı ödevimizi yerine getirmiş
olacağız. İşte o zaman yeniden insanlığın vicdanı olmaya başlayacağız.   Yeniden insanlığın merhamet limanı olacağız.”
dedi.
Geleceğe hazırlanmanın önemine dikkat çeken İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ise,   verimli bir seminer
dönemi için hazırlıklarını sürdürdüklerini hemen akabinde ise yeni eğitim ve öğretim yılı için yeni tasarımlar yapmaya
başlayacaklarını ifade etti.  Yazıcı, “Umarım bir sonraki döneme aynı ortak amaçlarla, aynı enerjiyle hazırlanırız. Aynı yolda
birlikte yürümenin mutluluğunu yaşayacağız.” dedi
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GERI DÖNÜŞTÜRÜLEBILIR ATIK YARIŞMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Geri Dönüştürülebilir Atık Yarışması’na katılım yoğundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’nde, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite
öğrencileri “Sıfırdan Başlıyoruz” ile yarıştı.  Türkiye genelinde pek çok kamu kurum ve kuruluşu tarafından da uygulanan
Sıfır Atık Projesi çerçevesinde düzenlenen yarışma ile yeni fikir ve projelere destek verildi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite
öğrencilerinin farklı kategorilerde yarıştığı yarışmada Sıfır Atık Projesi konusunda farkındalık oluşturuldu.

Gelecek İçin Sıfır Atık!
İlkokul öğrencilerinin resim kategorisinde yarıştığı yarışmada ortaokul öğrencileri resim ve 3 boyutlu proje alanında
yarışmaya başvurdu. Lise öğrencileri, fotoğraf, karikatür ve 3 boyutlu proje; üniversite öğrenceleri, fotoğraf, kısa film ve 3
boyutlu proje alanlarında yarışmaya katıldı.  İstanbul’dan yarışmaya katılan öğrencilerimizin Türkiye çapında elde ettiği
dereceler şöyle:
İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasındaki resim yarışmasında Yirmi Dokuz Ekim İlkokulundan Zeynep Telli birinci oldu.
Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında ise Kemal Berktan Ortaokulu öğrencilerimiz “Yapaylıktan Doğuş Projesi” ile
ikincilik elde etti.
Lise 9. ve 10. sınıf fotoğraf kategorisinde ise Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Doğukan
Ocak, “Sana Göre Bir Atık Bana Göre Bir Işık” adlı eseriyle birinci oldu.
80. Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi’nden Nevra Gizem Tutkun, lise 9. ve 10. sınıf karikatür kategorisinde “Sıfır Atık” adlı
eseriyle birincilik elde etti.
Lise 9. ve 10. sınıf proje kategorisinde ise Kartal Mektebim Okulları “Sıfır Atık ile Enerji Elde Etmek Projesi” ile ikinci;
Şehremini Anadolu Lisesi “ Sıfır Atık Projesi” ile üçünü sıraya yerleşti.
Lise 11. ve 12. sınıf fotoğraf kategorisinde Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesi öğrencimiz Türkü Doğan Demirci
Geri Dönüştürülebilir Atık Yarışmasının fotoğraf kategorisinde   “Allahuekber Dağlarından Gelen” adlı eseriyle Türkiye
birincisi oldu.
Geri Dönüştürülebilir Atık Yarışmasının Lise 11. ve 12. sınıf proje kategorisinde ise Tuzla Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinden Hamza Palut, “Monreo Abajur Projesiyle”, Serkan Tuncel ve Kadir Şahin “Chipy” Projesiyle Türkiye üçüncüsü
oldular.
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TEKNIK ALANLARDA İŞ BIRLIĞI

Millî Eğitim Bakanlığımız, İstanbul Teknik Üniversitesiyle iş birliği protokolü imzaladı.
İstanbul Teknik Üniversitesinin Ayazağa Kampüsü’ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza
törenine, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmet Karaca katıldı.
Bakanımız Selçuk, törende yaptığı konuşmada, İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında bulunmaktan duyduğu
mutluluğu dile getirerek, İstanbul Teknik Üniversitesinin, bilimsel hafızalarının temellerini oluşturan ve bu hafızayı
geleceğe taşıyan çok büyük kurumlardan biri olduğunu belirtti.

Zincirin İlk Halkası
İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapmanın önemine değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Böyle bir kurumla
iş birliği yapmak, böyle bir kurumla Millî Eğitim Bakanlığı’nı kurumsal bir iş birliğine davet etmek, aslında kendi başına bir
değer. Bu değere atfen şu söylenebilir; bugün gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz. Ortaöğretim kurumlarının yükseköğretim
kurumlarıyla iş birliği içerisinde olması ve doğrudan doğruya öğretimsel bir yaklaşımdan sistemli değişime geçiş bir
yaklaşıma doğru gidişin çok büyük bir habercisi. Çünkü ortaöğretimin bir üniversite içine doğru taşınması ve bu bağlamda
da üniversitenin bütün birikimini sanki ortaöğretim öğrencileri bir üniversiteye başlamış gibi sanki ortaöğretim öğrencileri
birden bire işe başlamış gibi bir pozisyonda bulunacaklar burada. Bu tarihsel birlikteliği inşallah çok daha fazla arttıracağız.
Bu çerçevede şunu söyleyebiliriz, bu modelin Türkiye’de bir ilk olduğunu da ifade etmek lazım. Çünkü bu tür ilkler, gelecekte
ortaya çıkacak olan gelişmelerde zincirin ilk halkasını teşkil ediyor. İlk olmasının biraz önce saydığım hususiyetleri dışında
bir başka açıklaması da şu olabilir; eğer biz ortaöğretim öğrencilerini, yükseköğretim akademisyenlerin birikimleriyle,
yükseköğretimdeki hazırlık okulunun birikimiyle ve uluslararası literatürün muhtevasıyla doğrudan doğruya karşılaştırırsak
ve işbaşı üretimle ilgili bir yaklaşımı ortaya getirirsek tarihsel olarak bir liseyle bir üniversitenin iç içe olduğu örneklerden
birisini mesleki teknik alanda ilk olmak üzere ortaya koymuş bulunuyoruz.”
Bakan Selçuk, projenin çok ciddi düşünsel bir arka planı olduğunu, düşünmek, tasarlamak, ortaya koymak ve gerçek
kılmak aşamalarının çok değerli olduğunu belirtti.

Projenin Derinleşmesi ve Genişlemesi
Selçuk, projenin sadece kâğıt üzerinde inşa edilmiş ve bir açıklamayla çerçevelenmiş bir durum olmadığını vurgulayarak,
“Şimdiye kadar yapılanları çok değerli buluyorum ama bu çalışmamızın, bu protokolümüzün önümüzdeki süreçte neler
getireceği, nasıl yeşereceği, nasıl gelişeceği benim açımdan çok daha önemli. Eminim birçok üniversite, Türkiye’den
ve dünyadan birçok üniversite ya da birçok kurum bu üniversitenin içerisindeki bu projenin nasıl hayata geçtiği, nasıl
yürütüldüğü ve nasıl çoğaltılabileceği konusunda buradan destek istemeye gelecekler. Bunu şu anda bir temenni olarak
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söylemiyorum, çok inanarak ve bilerek söylüyorum. İnşallah bu projenin
derinleşmesi, genişlemesi ama kendi tekâmülüne de saygı göstererek ilerlemesi
bizim dileğimizdir.” değerlendirmesinde bulundu.

İnovatif Eğitim Ortamları
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Karaca da İstanbul Teknik
Üniversitesinin sadece kendi gelişimi için değil, tüm Türkiye’nin kalkınmasında
rol alması gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi.
Karaca, iş birliği protokolünün detaylarıyla ilgili bilgi vererek, şunları
kaydetti:  “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü’yle birlikte üniversitemiz,
ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedefli eğitimde inovasyon projesinin
ortağı oluyor. Eğitimde inovasyon kavramı ise hem kurumlar arası hem de
içeriksel hibritleşmeye işaret ediyor. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’nın
(OECD) inovatif eğitim ortamlarıyla ilgili yayın ve çalışmalarına baktığımızda;
istisnai inovasyondan, sistemli değişime geçiş eğitim ortamlarının ve
içeriğinin bilişsel ve sosyal süreçler dikkate alınarak yeniden tasarlanmasıyla
mümkün olacak. İstanbul Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
kampüsü içerisinde, üniversite olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ‘Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ni kuruyoruz. Yeni kurulan lisede, bilişim teknolojisi,
biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi ve denizcilik alanlarında öğretmenler ile öğrencilerin
yeterliliklerinin artırılması için mesleki ve teknik eğitimin içeriğini oluşturup yürütülmesine destek olacağız. Bu iş birliğiyle
öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesinin dünya standartlarındaki laboratuvarlarında çalışma imkânı, teknoloji geliştirme
bölgesi İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te yer alan firmalarda da staj imkânı yakalayacaklar.”
Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu, il
Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın da katıldığı törende Rektör Karaca, Bakanımız Selçuk’a bir plaket takdim
etti.

Artırılmış Sanal Gerçeklik Laboratuvarı
Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, İstanbul’da bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Kampüsü’nde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi kuruldu.
Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi rehberliğinde Artırılmış Sanal Gerçeklik
Laboratuvarı’nın (AVR) kurulması da planlanan proje kapsamında, okullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin
hizmet içi eğitimleri, İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin koordinasyonunda yapılacak.
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MÜZE EĞITIMI SERTIFIKA PROGRAMI

Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında,
Müze Eğitimi Sertifika Programı başlatıldı.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, öğretmenlerin,
müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları, çocukların sınıf içi öğrenmelerini daha sahici öğrenme ortamlarına taşıyarak
farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarını birleştirmek için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce
Müze Eğitimi Sertifika Programı başlatıldı.
Ülkemizde müzecilik alanında başlayan yeni anlayışlara paralel olarak yaşam boyu öğrenme anlayışı ile müzeleri
eğitimin bir parçası hâline getirmek, çocuklarda, toplum ve tarih bilinci oluşturma, sanatsal yetenek ve yaratıcı güçlerini
ortaya çıkarmak amacıyla bir dizi çalışma yapılıyor. Müze Eğitimi Sertifika Programı, çocukların hem sosyal ve kültürel
gelişimine katkıda bulunabilecek ideal ortamlar oluşturmayı hem de çeşitli faaliyetlerle onların zihinsel, bedensel, duyuşsal,
bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefliyor.
Program çerçevesinde başta tarih eğitimi olmak üzere farklı derslerin kazanımları, müzelerin tarihsel, arkeolojik
ikliminde öğrencilere aktarılacak. Müze eğitimi, Ankara’da gerçekleştirilen pilot uygulamanın ardından Millî Eğitim
Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Topkapı Sarayı Müzesi’nde
gerçekleştirilen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya ayrıca tarihçi Sayın Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara Üniversitesi
Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ayşe Çakır, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ayşe Okvuran İlhan,  İl Millî
Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Coşkun Yılmaz,  akademisyenler, öğrenciler ve
öğretmenler katıldı.

Sistemin Bir Alt Sistemi
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, toplantıda, tarih ve coğrafya bilincini sadece kitaplardaki metinler olarak
görmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Biz tarih şuurunu ya da tarih bilincini sadece kitaplardaki metinler olarak,
paragraflar olarak görmüyoruz. Biz tarihi yaşamak, coğrafyayı yaşamak, sosyolojiyi yaşamak için müze ve benzeri
ortamların yaşayarak, yaparak değerlendirilmesinin önemini ortaya koymak istiyoruz. Birkaç sene içerisinde 100 binin
üzerinde öğretmenimiz eğitim alma çabası içerisinde olacak. Bu eğitimin uluslararası bir şekilde genişlemesi konusunu da
önemsediğimizi ifade etmek isterim.” dedi.
Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu kapsamında yaptığı çalışmaları hatırlatan Bakanımız Selçuk,    “Millî Eğitim
Bakanlığı’nın 2023 Vizyonu doğrultusunda yaptığı bütün çalışmaların her birinin birbirini destekleyici ve tamamlayıcı bir
mahiyette olduğunu vurgulamak isterim. Biz bir eğitim sistemini bütün alt sistemleriyle senkronize bir şekilde eş güdümlü

AR-GE B LTENİ ’19

51

ve eş zamanlı bir şekilde hayata geçirmezsek muhakkak
suretle bazı aksamalar söz konusu olacaktır. Müze eğitimini
lütfen sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin. Ana sistemin
alt sistemlerinden bir tanesi olarak, çok özel bir çalışma olarak
görün. Böyle gördüğümüzde öğrencilerimiz için oluşacak
anlam kümesi, öğretmenlerimizin yaptıkları işe anlam
yüklemesi çok daha kolaylaşacaktır.”

Kültür Zenginliği
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ise,
Anadolu’nun, dünyanın en büyük açık hava müzelerinden
birine ev sahipliği yaptığına işaret ederek, “Önemli olan ev sahipliği yapmak değil, sadece Türkiye’nin mirası olan kültür
zenginliğini, bütün dünyanın kültür varlığı olarak kabul ederek, bu eserlere sahip çıkmak, onları korumak ve gelecek nesillere
de aktarmaktır.” diye konuştu.
Bakan Ersoy, bu anlamda Bakanlık olarak farkındalık yaratacak bütün projeleri desteklediklerini belirterek, şunları
kaydetti: “Bu amaçla yeni projeler de üretmeye çalışıyoruz. Farkındalık yaratmak istiyorsanız, bunu mümkünse küçük
yaşlarda başlatmanız gerekiyor. Bu açıdan gençlerimize kültürel varlıklarımızın kıymetini anlatmak, değerini öğretmek ve
bunların kıymetini bilen nesiller oluşturmak bizim için çok çok önemli.”

Öğretmenler Eğitildi
Müzelerin hem kültürün bir parçası hem de turizmin önemli bir paydaşı olduğuna dikkati çeken Ersoy, “Toplumumuza
müze konusunda eğitim vermek için müzecilik dersleriyle ilgili bir çalışma yapalım, bunu hızlandıralım kararı almıştık. O
gün aldığımız bu hızlandırma kararı aylar sonra olgunlaştı ve bugün karşımıza geldi. Hep beraber bunu öğrencilerimizle
birlikte kutluyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, müzecilik eğitiminin öğrencilerin yaşlarına ve eğitim durumuna
göre farklılık gösterdiğinin altını çizerek, şunları aktardı: “Müzelerde de uygulamalı bir şekilde bunun uzmanlar tarafından
öğretmenlerimize anlatılması gerekiyor. Bu bağlamda İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve İl Millî Eğitim
Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. İlk etapta uzmanların ve akademisyenlerin de olduğu bir çalışma grubu
oluşturuldu. Onlarla birlikte eğitim programı hazırlandı. Pedagoglar ve müze uzmanlarımız da işin içerisinde oldu. 16-17
Ocak tarihleri arasında 39 ilçeden 80 öğretmenle ilk çalışma grubu oluşturuldu. Bunlardan elde edilen sonuçlarla üç ayrı
grup, peş peşe eğitildi. Böylelikle ilk grup eğitilecek öğretmenler yetiştirildi. Açıkçası çok da başarılı sonuçlar alınarak,
müzede eğitim programı netleşmiş oldu.”

İstanbul Müzeleri Çalıştayı
Konuşmasında bu yıl 2. kez düzenlenen “İstanbul Müzeleri
Çalıştayı”ndan da bahseden Bakan Ersoy, “Çalıştayın konusu
da ‘İstanbul’da Müze-Okul İş Birliği: Eğitimde Müzelerin Rolü’
olarak belirlendi. Bu bağlamda 4 komisyon ve 12 oturum
gerçekleştirildi. Oturumlardan elde edilen sonuçlar da bu
eğitim programına fikir vermesi açısından dâhil edildi.” dedi.
Ersoy, müzelerin hem geçmiş hem de geleceğimize
sahip çıkacak nesiller yetiştirmek adına önemli noktada
bulunduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müzenin sadece gezilecek yer değil, toplumumuzun yetişmesi için
güzel bir okul olduğunu, uygulamalı yapıldığı zaman da çok başarılı sonuçlar veren bir okul olduğunun farkındayız. Müzeyi
söylediğim gibi turizmin bir parçası, ayrılmaz bir paydaşı görüyoruz. Türkiye’nin geleceğindeki stratejik sektörlerden birinin
de turizm olduğunu kabul edersek, küçük yaştan itibaren nesillerimize müzeyi ve turizmi anlatmak açısından da çok faydalı
bir eğitim yöntemi olduğunu görüyoruz ve canı gönülden destekliyoruz.”
Konuşmaların ardından Millî Eğitim Bakanı Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile tarihçi Sayın Prof. Dr. İlber
Ortaylı’nın, “Müze Eğitim Sohbeti” gerçekleşti.
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21 MART DOWN SENDROMLULAR FARKINDALIK GÜNÜ

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Gününde  çok farklı bir etkinlik
düzenledi
Birleşmiş Milletler 10 Kasım 2011 kararı ile 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Günü olarak tanıdı. 21
Mart günü (21/3) Down sendromlu insanlarda 21.ci kromozomun 3 tane olmasını simgeliyor. Dünya Down Sendromu
Günü, Down sendromlu bireylerin haklarını korumak için önemli bir adım oluyor. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
kapsamında, özel gereksinimli çocuklarımızın hayata dâhil olması, kendilerini değerli hissetmeleri, toplum tarafından kabul
görmeleri, toplumsal farkındalık ve bütünleşme için çok önemlidir.  2023 Eğitim Vizyonu kapsamında İstanbul İl Millî Eğitim
Müdürlüğü tarafından yürütülen Farklılıklarımızla Yaşıyoruz Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi kapsamında “21 Mart Down
Sendromlular Farkındalık Günü’’ etkinlikleri düzenlendi.
Bu günün Down sendromlu bireyler hakkında toplumsal bilinç yaratmak açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “İç evlerimizin pencerelerinin birer birer açıldığı 21 Mart, down sendromlu
çocuklarımız için çabaların yoğunlaştığı, neler yapılabileceğinin konuşulduğu bir gün olması bakımından değerli.
Unutmayalım ki insan yaşadıkça öğrenci olur. Yeni okullara, yeni yolculuklara ve yeni hayatlara…” dedi.
Bu kapsamda İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Borusan Oto Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu ve Gelişim Üniversitesi
ortaklaşa, toplumda farkındalık yaratmak adına Wolswagen Otomobil Derneği’nin de katkılarıyla “Kromozom Saymayan
Dostlar’” temalı ortak bir etkinlik yapıldı.  21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü için yaklaşık 30 Vosvos Araç Borusan
Oto Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulunun bahçesinde toplandı, araçlar balonlar ve resimlerle süslendi. Sonrasında ise
down sendromlu çocuklarımızın öğretmeni veya velisi refakatinde araçlara binmesi sağlandı.  Araçlar Gümüşpala altgeçitten
Reşit Paşa Caddesi boyunca konvoy hâlinde geçecekler ve Okyanus Koleji’nin oradan E-5’ e bağlanarak okul bahçesine geri
döndüler.
Ayrıca İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan broşürler gelen misafirlere dağıtıldı. Okul bahçesinde 200 balon
uçurularak teşekkür konuşmaları yapıldı.  Etkinlik sonrası Avcılar’da özel eğitime devam bütün öğrenciler Emre Sertkaya’nın
konserine katıldı.
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ARGEM YAPAY ZEKÂ ATÖLYESI

Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Lisesi’nde kurulan Yapay Zekâ Atölyesi hizmete açıldı.
Millî Eğitim Bakanlığımız ile Ziraat Katılım Bankası iş birliğinde, Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi
Lisesi’nde (ARGEM) kurulan Yapay Zekâ Atölyesi hizmete açıldı. Üsküdar’da bulunan ARGEM’de düzenlenen açılış töreninde
konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Reha Denemeç, ARGEM’de eğitim gören öğrencilerin bilimde, sanatta
değerli, özel yetenekleri olan bireyler olduğunu belirtti.

Gelecekte Dünyanın Geleceği
Denemeç, “Her evlat ailesi, anne, babası için çok değerli ama sizler ülkemiz için de çok değerlisiniz. İnşallah gelecekte çok
güzel işler ortaya koyacaksınız. Yapay zekâ, gelecekte dünyanın geleceğini belirleyen, ülkemiz için de yolunu açacak olan bir
yeni yol. O anlamda bu laboratuvarın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.
Ziraat Katılım Genel Müdürü Sayın Metin Özdemir de kendilerinden böyle bir talepte bulunulduğu zaman ellerinden
gelen tüm katkıyı sağlayacaklarına dair söz verdiklerini söyledi. Özdemir, projenin içerisinde yer aldıkları için mutlu
olduklarını belirtti. Özdemir, “Biz verdiğimiz maddi bedelin karşılığını duayla aldık ve ödeştik. Şimdi sıra bu atölyeden
istifade edecek olan arkadaşlarımızda. İnşallah bu atölye sizlerin eğitimine, gelişiminize katkıda bulunarak ülkemizin
ihtiyacı olan seçkin bilim insanları yetişmesine vesile olur diye ümit ediyorum” dedi.
Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen ise şöyle konuştu: “Çocuklarımızın
hepsi özelde annelerinin, babalarının biricik evlatları ama daha genel düşünecek
olursak bu çocuklar ülkemiz, milletimiz, geleceğimiz için önemli bir zenginlik ve Allah’ın
lütfu. Burası da özel eğitim veren çok anmalı bir proje. Şimdi bu projenin önemli bir
eksiği atölyesinin de hizmete giriyor olması aslında ülke olarak hepimiz adına bir gurur
kaynağı oldu.”
Konuşmaların ardından atölye, kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Daha sonra
Bakan Yardımcısı Denemeç, atölyeyle ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı, öğrencilerin
yürüttüğü çalışmaları da inceledi. Açılış törenine, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Emre Bilgili, İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek,  Üsküdar
İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Sinan Aydın,  ARGEM Müdürümüz Sayın Hayri Altun,
okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

54 AR-GE B LTENİ ’19

ARGEM Nedir?
ARGEM, özel yetenekli öğrencilerin, yeteneklerini
geliştirmek üzere etkinlik ve proje tabanlı destek eğitim hizmeti
sunan Bilim ve Sanat Merkezleri’nin (BİLSEM) yarı zamanlı
destek eğitim kurumları olması ve özel yetenekli öğrencilerin
ihtiyaçlarını karşılayabilecek tam zamanlı alternatif
modellere ihtiyaç duyulması dolayısıyla 2017’de İstanbul’da
kuruldu. BİLSEM’e kayıtlı öğrenciler arasından belirli ölçütler
doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit
edilen ve özel davetle öğrenci seçim kampına çağrılarak,
burada gerçekleştirilen uygulama ve tarama sürecinde başarılı
olanlar, ARGEM öğrencisi olmaya hak kazanıyor. Bu kapsamda
ortaokul ve lise düzeyinde 90 kız, 90 erkek olmak üzere 180 öğrencisi bulunan ARGEM’de, ortaokul ve Anadolu lisesi
programlarına ek olarak öğrencilerin yeteneklerine uygun proje tabanlı, disiplinlerarası, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve
hızlandırılmış eğitim programları uygulanıyor.
Ayrıca zorunlu bir yabancı dile ek olarak seçmeli birçok yabancı dil eğitimi de verilen kurumda, bilimsel, kültürel ve sanatsal
alanlarda kulüp çalışmaları, ders dışı etkinlikler ve sosyal faaliyetler yapılabiliyor. Kış ve yaz kampları, toplum hizmetleri,
stratejik kurumlarda staj programları ve sosyal sorumluluk projeleri gibi uygulamalarla eğitim sisteminin zenginleştirildiği
ARGEM, dünyadaki gelişmeler takip edilerek sürekli güncellenip, güçlendiriliyor. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığımız ile
Ziraat Katılım Bankası iş birliğiyle oluşturulanARGEM’e, yapay zekâ atölyesi ve bu atölyelerde ihtiyaç duyulan donanım, araç
ve gereçlerin temini yapıldı.
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ÇOCUKLARI ŞİMDİYE UYANDIRMAK

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Model İslâm İşbirliği Teşkilatı Zirvesi programında eğitimde
yeni bir dile ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İslâm İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu,
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde düzenlenen MODEL OIC 2019, İstanbul
Deklarasyonu´nun okunmasıyla sona erdi. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, İslâm İşbirliği Teşkilatı´na üye 56 ülkeden
lise seviyesindeki öğrencilerle Türkiye´deki gençlerin katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Model İslâm İşbirliği
Teşkilatı Zirvesinin (MODEL OIC 2019)  kapanış programında konuştu.
Gençlerin enerjisini hissetmenin dünyanın geleceği için umutlarını artırdığını dile getiren Selçuk, konuşmasının
başında Prof. Dr. Fuat Sezgin´i rahmetle andığını söyledi. Selçuk, geçen yıl zirveye 26 ülkeden gerçekleşen katılımın bu
yol 56 ülkeye yükseldiğini anımsatarak, şöyle konuştu: “Bu bakımdan güzel bir gelişme. Burada geleceğin diplomatları
büyüyor ve yetişiyor. Buradaki diplomat ve diplomasi kelimesi çok önemli ve kilit bir kavram… Modern diplomasi Osmanlı
İmparatorluğu, Asya´da ve Afrika´daki İslâm dünyası üzerine oynanan oyunlarla gelişmiş bir kavram ve kelimedir. Gençlerin
bunu araştırmasını önemli buluyorum. Doğu sorunu, Osmanlı´ya hasta adam söylemi nasıl ve nerede hangi diplomatik
mahfillerde kim tarafından icat edildi ve üst üste sürekli kullanıldı? Çok önemli ve kritik bir soru. Bu bakımdan Ortadoğu,
Yakın Doğu ve Uzak Doğu gibi Avrupa merkezli kavramlar nerelerde inşa edildi, nerelerde kotarıldı? Bu sorular da çok
önemli.” Dünyanın en iyi üniversitelerinde açılan şarkiyat bölümlerine dikkati çeken Selçuk, bu enstitülerde İslâm ülkelerinin
pek çok yönden incelendiğini kaydetti.

Şimdiyi Konuşmak
Selçuk, dijital diplomasi kavramına vurgu yaprak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Değişim ve dönüşümü anlamadan
bugünkü dünyayı kavramak ve küresel sermeyenin, dijital kapitalizmin bizi nereye doğru sürüklediğini anlamak mümkün
olmayacaktır. Tarih tekerrür ettiği kadar tefekkür de gerektirir. Bu yıl böyle bir toplantıda geçmişi ve geleceği konuşurken
aslında şimdiyi de konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok hızlı bir değişim ve dönüşüm var dünyada.
Dördüncü büyük kırılma denen bir dönem geliyor. 15-20 içerisinde dijital olanın fiziksel olanla, bizim biyolojik bedenimizle
bütünleştiği, insanın beynine yazılım yüklenecek, damarlarında yüzlerce nano robotun dolaştığı, çiplerin insan vücuduna
entegre edildiği bir döneme doğru geliyoruz. Böyle bir dönemde inanılmaz bir kırılma yaşanacak ve buna sizler şahitlik
edeceksiniz. ”
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Yeni Okumalar ve Yeni Bir Dil
Dünyada yaşanan krizler nedeniyle yeni okumalara ve
yeni bir dile ihtiyaç  duyulduğunu aktaran Selçuk, bunun  için
anlayışın ve idrakin gelişmesinin gerekli olduğunu dile getirdi.
Selçuk, dünyadaki büyük krizlerin önemli bölümünün iyi
eğitimli insanlar tarafından çıkarıldığını ifade ederek, mevcut
verilere göre eğitim seviyesi ve çevre kirliliğinin doğru orantılı
olduğunu aktardı.
“Şimdinin gelecekleştirildiği, geleceğin şimdileştirildiği”
bir dünyayla karşı karşıya olduklarını ifade eden Selçuk,
“Daha çok ütopya ve distopya arasına sıkıştırılmış bir şimdinin
ziyanından söz edilebilir. Biz vaktin nakdine inanan insanlarız.
Dolayısıyla vakit kavramını yeniden düşünmekte yarar var. Eğitimi de sadece geleceğe hazırlanmak değil, çocukları ve
gençleri şimdiye uyandırmak şeklinde tarif etmekte fayda var. Yoksa geçmişin ve geleceğin çizgisi bizi şu anı hissetmekten
alıkoyabilir. Biz çocukların öz geçmiş yazmasından ziyade öz gelecek yazmasını daha önemsiyoruz.” dedi. Program sonunda
çalışmalara katılan öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi.

OIC 2019
Zirveye, İslâm İşbirliği Teşkilatı´na üye 56 ülkeden lise seviyesindeki öğrencilerle Türkiye´deki Arapça ve İngilizce hazırlık
sınıfı bulunan Anadolu İmam Hatip, Uluslararası Anadolu İmam Hatip, Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler Liseleri ve Özel Okul
öğrencilerinden oluşan 224 delege katıldı.
Öğrenciler arasındaki sempozyumda katılımcı öğrencilerin dünyanın ve İslâm coğrafyasının sorunlarına dair farkındalık
kazanması ve duyarlılıklarının arttırılabilmesi, temsil ettikleri ülkenin politikaları çerçevesinde çözüm önerileri sunabilmesi
amaçlandı. Bununla birlikte Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunda da vurguladığı üzere öğrencilerimizin
yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi, analitik düşünme ve sorunlara çözüm üretebilme melekesinin geliştirilmesine katkı
sağlamak, da zirvenin hedefleri arasında yer aldı.  Bu minvalde Sempozyum Danışma Kurulunca İslâm ülkelerinin mevcut
durumu ve geleceğine yönelik alt konular belirlendi. Komitelerde belirlenen konular delegeler tarafından İngilizce ve Arapça
olarak sunular hâlinde tartışıldı, bu süreçte öğrencilerce tespit edilen sorunlar gündeme getirilerek, çözüm yolları ortaya
kondu ve sempozyumun sonuç bildirgesi oluşturuldu.
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmesi kapsamında “İslâm Bilim Tarihi
Işığında Geçmişin İhyası Geleceğin İnşası” teması ile gerçekleştirilen zirvede, öğrencilerin yabancı dil, analitik düşünme ve
sorunlara çözüm üretebilme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlandı.
Programın ilk gününde İnsan Hakları Komitesinde; Müslüman kimliğinin temel değeri olarak insan hakları ihlallerine
karşı mücadele, Gençlik Komitesinde; gençleri sosyal ve ekonomik gelişime daha iyi katılım fırsatları sunarak güçlendirilmesi,
Kültürel Komitede; İslâm bilim tarihine yön veren bilim insanlarının değerlendirilmesi, Ekonomi Komitesinde ise İslâmî
finansal araçlar kullanılarak İslâm İşbirliği Teşkilatı Ortak Pazarı’nın kurulmasına doğru diplomatik simülasyon oturumları
gerçekleştirildi. İkinci gün ise genel kurul oturumu yapılarak kararlar yazıldı.
Üç gün süren program, İstanbul deklarasyonunun okunması ile sona erdi.
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EĞITIM SISTEMI OKULDAN YÜKSELECEK

Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen 2023 Eğitim
Vizyonu Paylaşım Toplantısındaki konuşmasında okullar arasındaki farklılıkları azaltmak gerektiğini ifade
etti.  
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 Vizyon Belgesi, zamanın ruhunu önemseyen yeni
bir okul anlayışını eğitimle ilgili tüm aktör ve kuruluşların
iş birliğiyle ortaya konmasını önceliyor. Bu perspektiften
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 duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan toplantıda bir konuşma yapan Bakanımız Ziya Selçuk,
“Bütün Anadolu’da karşılaştığımız çocuklarımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 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. 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
özetlenebilir. 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 Bakanımız 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 mükemmel 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 sadeleştirme
yapıp, buna uygun organizasyon kurmak olduğunu dile getirdi. Bu organizasyonu kurduktan sonra da süreç tasarımına
geçileceğini bildiren Selçuk, sonrasında ise fonksiyonları icra etmek istediklerini kaydetti. Bütün yapmak istedikleri şeyin
sistemli, evrensel ve milli boyutuyla dengeli şekilde götürmek olduğunu vurgulayan Bakanımız Selçuk, “Eğer evrensel ve
milli olanı birlikte düşünmezsek o zaman bizim çocuklarımızın ayağı pergel metaforunda olduğu gibi dolaşmakta güçlük
çekecektir. Bütün bu süreçte valilerimizden şunu istiyorum; Okullarımızdaki imkân farklılıklarını 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
olduğunu kaydetti.
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 söylüyoruz. 19. asırda yaşanan değişim dalgasına toplum hazır olmadığı için hâlâ 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.”
İstanbul’da bir ülke, bir millet ödevi olan eğitim doğrultusunda çoklu iş birlikleri kapsamındaki toplantılar sonraki
aylarda da devam etti.
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AHŞAP OYUNCAK ÜRETIMINE EĞITIM DESTEĞI

Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ahşap oyuncak üretimi ile ilgili yeni başlatılan pilot
proje için seçilen altyapısı güçlü dört kurum arasında yer alıyor.
Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimiyle
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 Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya sektör temsilcilerinin yanı sıra
Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu, daire
başkanları ve uzmanlar katıldı.

Sektörle İş Birliği
Toplantıda, ahşap oyuncak eğitimi öğretim programının birlikte oluşturulması, sektör temsilcilerinin tecrübelerinin
pilot okullara transferinin sağlanması, bu alanda eğitim verecek öğretmenlerin işbaşı eğitimlerine sektörün destek vermesi,
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 kurulmasına karar verildi.
Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, ahşap oyuncaklarla
ilgili yürütülen projeyi çok önemsediklerini belirterek yeni
başlatılan pilot proje için illerde altyapısı güçlü okulları
seçtiklerini bildirdi.
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Nitelikli İnsan Gücü İçin
Ankara’da Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezinden
sonra İstanbul’da Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik
Anadolu 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.
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 ortaöğretim 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 bildirildi.
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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KARTAL HUKUK SEMPOZYUMU

TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen
sempozyuma katıldı.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Uluslararası Hukuk Kulübü beş yıl önce okul içinde başlattığı çalışmaları tüm
öğrencilerle paylaşıyor. Kartal Hukuk Sempozyumunun birinci gününde aktif sahada çalışan hukukta uzman isimlerin
farklı alanda söyleşileri yer aldı. İkinci gün ise hukuktaki kült eserlerin analizi ve dört farklı dava simülasyonuyla birlikte
katılımcılarını ağırladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehit
Mustafa Yaman Konferans Salonu’nda düzenlenen Kartal Hukuk Sempozyumu’na katıldı. Lise ve üniversite öğrencilerinin
yoğun ilgi gösterdiği programa Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Sayın Nazif Yılmaz,Kartal
Kaymakamı Sayın Abdullah Demir, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Kartal İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın Ali
Rıza Aka, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hukuk ve Hayat
Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve video gösteriminin ardından sempozyumda hukuk üzerine açıklamalarda
bulunan TBMM Başkanı Şentop, kendisinin de bir imam hatip lisesi mezunu olduğunu ifade ederek, bununla her zaman
gurur duyduğunu söyledi. İmam hatipli olmanın zorluklarını da yaşadığını bildiren Şentop, “Hukuk fakültesini bitirdiğim
zaman araştırma görevliliği için müracaat ettiğimde sınava iki kişi girdik. Bilim sınavını yalnız ben geçtim ve tek başıma
mülakata girdim. İmam hatip mezunu olduğum için alınmadım. Bunu tahmin olarak söylemiyorum, açıkça bana ifade
edildi.” diye konuştu.Artık o günlerin geride kaldığını ifade eden Şentop, imam hatip liselerinin tarihçesi ve fonksiyonuna
değindi.
İnsan hayatının her alanının hukuk sistemiyle düzenlendiğini bildiren Şentop, “Ebu Hanife’nin ‘Kişinin lehine ve aleyhine olanı bilmesidir.’ şeklinde hukuk tanımı vardır. Bugünkü pozitif hukuk sistemlerinde dünyanın her tarafında böyledir.
Hukuk insan hayatının bütün safhalarını kapsıyor. Somut olandan soyut olana gittikçe hukukun önemi daha fazla artıyor.”
ifadelerini kullandı.

Hukuk, Değişim ve Sabiteler
Şentop, hukuk sistemlerinin aslında bir bütün olarak, az sayıda hüküm içeren değişmezler alanına, bir de çok sayıda
hüküm içermekle beraber değişen kuralların olduğu bir alan olarak iki bölümden oluştuğuna dikkat çekti. Bunun sebebini
ise şöyle açıkladı: “Hukuk insanları birtakım sınırlamalara tabi tutuyor. Aynı zamanda devlete de kural koyuyor. Bir devlet
hukuka uymak zorunda olmalı diyoruz. Niye uymalı, nasıl uymalı? Yüz yıllardır temel sorunu bu hukuk sistemlerinin.
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Devleti hukukla nasıl bağlarız? Hukuk sistemi, bütünüyle
devletin var ettiği bir sistem ise, kurallarını bütünüyle
devlet koyuyor ve değiştiriyorsa, devletin hukuka uyma
seçeneği dışında, kendisini zorlayan kuralı değiştirme
seçeneği de bütünüyle var elinde. Dolayısıyla çoğu
zaman hukuka uymak yerine, o kuralı değiştirmeyi tercih
edebilir. Eğer hukuk kurallarının tamamı bu şekilde
devletin koyduğu ve değiştirdiği kurallar ise, o zaman
devleti hukukla bağlayabilmek imkânsıza yakın bir şeydir.
Onun için hukukta sabiteler dediğimiz, devletin bile
değiştiremeyeceği temel kuralların olduğu bir alan olması
lazım. Yani hukuku devlet öncesinde, devlet ötesinde
bir yerde temellendirebilmemiz lazım. Kara Avrupası hukuk tarihi, tamamıyla böyle bir arayışın tarihidir. Fakat İngiliz
sisteminde, Yahudilikte, İslâm hukukunda bunun pratik, uygulanabilir, pozitif bir temeli var. Bütünüyle değişen kurallardan
oluşan bir alan değil, hukukta az kural da olsa bir değişmezler alanı bulunması lazım ki, devleti hukukla sınırlamak mümkün
olsun.”dedi.
Medeniyetleri sanat, mimari, teknoloji gibi öne çıktığı yönleriyle değerlendirmenin mümkün olduğunu dile getiren
Şentop, “Bizim medeniyetimizi hukuk ya da eski adıyla fıkıh medeniyeti olarak değerlendirebiliriz.” dedi.

Çoklu İş Birlikleri
Açılışta konuşan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mithat Tekçam, “Türkiye’deki, dünyadaki, uluslararası
hukuktaki ve İslâm hukukundaki meseleleri liseli gençlerle konuşma, bu alanlarda bir altyapı hazırlama, konuşmacıların
tecrübelerinden faydalanma ve fikir alışverişi sağlama fırsatlarını sunmak için bu organizasyonu hazırladık. İbn Haldun
Üniversitesi ve Medipol Üniversitesinin akademik desteğini aldığımız Kartal Hukuk Sempozyumunda Türkiye’nin dört bir
yanından liseli gençleri ağırlıyoruz. Bu gençlerin ileride uluslararası düzeyde ülkemize ve dünyaya yararlı olacak çeşitli
kademelerde hukukçuların yetişmesine yardımcı olmak veya bu düzeyde bir bilgi setine sahip insanlar ortaya çıkmasını
hedefliyoruz” dedi. Tekçam, Kartal Hukuk Sempozyumunun hazırlanmasında büyük emek sarf eden Kartal Anadolu İmam
Hatip Lisesi Uluslararası Hukuk Kulübü rehber öğretmenlerine, öğrencilerine ve destekçilerine teşekkür etti.
Açılış töreninde Kartal Kaymakamı  Sayın Abdullah Demir tarafından TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a günün anısına üzerinde isminin yazılı olduğu çini tabak hediye edildi. Ayrıca okul seramik atölyesi tarafından hazırlanan besmele-i
şerif yazılı olan tablo da İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ve Okul Müdürümüz Sayın Mithat Tekçam tarafından Şentop’a sunuldu. Verilen aranın ardından sempozyumun oturumlar kısmına geçildi.

Sempozyumun Amaçları
Sempozyum öğrencilere, Türkiye’deki, dünyadaki, uluslararası hukuktaki ve İslâm hukukundaki meseleleri konuşma,
bu alanlarda bir altyapı hazırlama, konuşmacıların tecrübelerinden faydalanma ve fikir alışverişi sağlama fırsatlarını
sunmayı amaçlıyor. Katılımcılarına birbirinden heyecanlı “Soğuk Yemek”, “Yasak Elma”, “Titanik’te Günah Çıkarma Günü”
ve “MockTrail” gibi dava simülasyonları sunan sempozyum, katılımcılara davanın nasıl işlediği konusunda bir perspektif ve
anlayış katmayı hedefliyor.
İbn Haldun Üniversitesi ve Medipol Üniversitesinin yanı sıra Türken Vakfının da destek verdiği Kartal Hukuk Sempozyum,
Türkiye’nin dört bir yanından liseli gençleri ağırlayarak ileride ülkemize ve dünyaya yararlı olacak çeşitli kademelerde
hukukçuların yetişmesine yardımcı olmak da amaçlandı.
Kartal Hukuk Sempozyumu, uluslararası hukukçu Sayın Rodney Dixon QC, Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve
Hukuk Müşaviri Sayın Doç. Dr. Halit Eyüp Özdemir, İbn Haldun Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr.
Bilal Aybakan, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Yavuz Atar ve Medipol Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Sayın Hatice Akıncı Yılmaz gibi alanında uzman kişileri lise öğrencileri ile bir araya getirdi.
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İYI YÖNETİM İLKELERİ ÖDÜL TÖRENİ

Kamu hizmetlerinde iyi yönetim ilkeleri ve ombudsmanlığın rolü konulu yarışmanın ödül töreni yapıldı.
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa yürütülen faaliyetler çerçevesinde düzenlediği
liselerarası “Kamu Hizmetlerinde İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlığın Rolü” konulu yarışmanın ödül töreni yapıldı.
Vatandaşla devletin kucaklaşmasında köprü vazifesine sahip ombudsmanlık kurumu tarafından düzenlenen yarışma
gençlere iyi yönetim ilkelerini anlatmayı amaçlıyor. “Gençler Ombudsmanlıkla Tanışıyor” sloganıyla bu hak arama kurumuna
sahip çıkılması için yarışmalar düzenlendi. Yarışmalar kamu hizmetlerinde iyi yönetim ilkelerini benimsemeyi amaçlıyor.
Kökleri kendi kültürümüze ve medeniyetimize dayanan Kamu Denetçiliği Kurumu’nu liseli gençlerin tanıması ve bu hak
arama kurumuna sahip çıkmaları için liselerdeki faaliyetler arttırılarak sürdürülüyor.

Yarışmanın Amacı
İstanbul’daki liseli gençlere kamu hizmetlerinde iyi yönetim ilkelerini öğretme hedefleyen bir yarışma düzenlendi.  
Yarışmaya katılan öğrenciler, kamu hizmetlerinde nezaket ve ombudsmanlığın rolü, kamu hizmetlerinde şeffaflık ve
ombudsmanlığın rolü ile kamu hizmetlerinde ayrımcılık yapılmaması ve ombudsmanlığın rolü olmak üzere üç farklı konuda
yarıştı.
Yarışmanın 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.
Kamu Denetçiliği Kurumunun gençler arasında tanınmasını ve bilinmesini sağlayarak gençlerin Ombudsmanlık ile iyi
yönetim arasındaki ilişkiyi kurmalarına yardımcı olmaktır. Ombudsmanlığın insanların hak arama yollarından biri olduğunu
ve kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması için Ombudsmanlığın önemli olduğu bilincini yerleştirmektir.   Ayrıca alanlarında
yetenekli olan öğrencilerin belirlenmesine ve kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.
Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki törene Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Sayın İsmail Kahraman,
Türkiye İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, Türkiye Ombudsmanı Sayın Şeref Malkoç, Üsküdar Kaymakamı Sayın Murat Sefa
Demiryürek, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Sinan Aydın, İl Millî
Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Timur Tuğral, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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Sorunları Çözmek
Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından “Kamu Hizmetlerinde İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık” konulu
yarışmanın başlangıcından bugüne kadarki süreçlerini anlatan kısa film gösterimi ile başladı.
Törende konuşan Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç, “Bu programın gerçekleşmesinde kurumdaki denetçi
arkadaşlarımızın çok büyük emek ve katkıları oldu. Sayın Valimize, değerli İl Millî Eğitim Müdürümüze ve ilçelerdeki
Millî Eğitim Müdürlerine, Okul Müdürlerimize, beraber çalıştığı arkadaşlara, öğrencileri bu yarışmaya teşvik eden
öğretmenlerimize ve velilere huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.” şeklinde konuştu.
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun vatandaşla devlet arasında yaşanan sorunları çözmek için var olduğunu ifade eden
Malkoç, “Ombudsmanlık Türkiye’de çok yeni bir kurum, henüz 6. yılında. Kökleri elbette var ancak bizim anladığımız manada
şekillenmesi çok yeni. Ancak basındaki arkadaşlar tanıttıkça vatandaşlarımız bizi seviyor. Sevdikçe şikâyetler artıyor ve biz
bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.
Bize gelen şikâyetlerde aklınıza gelen her alanda kamu hizmeti veren tüm kurumların eylem tutum ve davranışları
bize şikâyet olarak geliyor. Gelen talepleri avukat masrafı olmadan hiçbir ücret talep etmeden idareyle görüşüp dostane
çözüyoruz.” dedi.

Gençler Geleceğimizdir
Programda konuşma yapan Vali Yerlikaya,  “Hüner bir şehri bünyâd etmektir; reâyâ yani milletin gönlünü ihya etmektir.
Aslında biz İstanbul’u askeri olarak fethetmeden önce fethetmiştik. İstanbul’un fetihten önceki milleti; kardinal külahı
görmektense Osmanlı sarığını yeğleriz, dediler. Şehrin idaresi, ülkenin idaresi her şeyden önce gönüllerin ihyası, her noktada
imarından geçiyor.” dedi.
Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, “Ombudsmanlığın tarihi eski ama kabulü yeni. Ombudsmanları Türkiye Büyük
Millet Meclisi seçer. Başkanını da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Yani millî hâkimiyetin temsil yerinde seçilen kişilerdirler.
Dolayısıyla mecliste irintileri bu noktadan var, ama bağlı değildirler.” ifadelerini kullandı.

Yarışma Ödülleri
İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki özel okullar dâhil tüm lise ve dengi okullardaki öğrencileri kapsayan yarışma
kompozisyon, resim veya dijital resim, sloganlı afiş tasarımı ve kısa film veya animasyon olmak üzere dört kategoride
yapıldı. . Yarışmaya katılan lise ve dengi okullardaki öğrencilerimizden birinciler 5’er bin, ikinciler 3’er bin, üçüncüler 2’şer bin
ve teşvik kapsamındakiler ise biner lira ödül aldı.
Tören sonunda yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve toplu aile fotoğrafı çekildi.
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MÜZIK KÜLTÜRÜMÜZ HAYATIN MERKEZINDE

Türk Müziğini Destekleme Projesi kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonunda bir seminer ve konser
verildi.
Günümüz eğitim sisteminde müzik, resim gibi sanat derslerinin çocuklara özellikleriyle anlatılmasıyla onların
ufuklarının daha çok gelişeceği açık. Çünkü insan bir sanat dalıyla uğraştığında hayata bakış açısı esaslı bir şekilde değişir.
Millî Eğitim Bakanlığımız, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerimize Türk müziğini ve
enstrümanlarını tanıtmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Böylece müziğin dolayısıyla da sanatın eğitimin önemli bir
parçası olması sağlanıyor. Bu çerçevede hayata geçirilen Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi oldukça önemli.

Türk Müziğini Yakından Tanımak
Projenin hikâyesi şöyle: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Aylin Şengün
Taşçı kendi imkânları ile bir süredir İstanbul’daki okullarda Türk müziğini tanıtma etkinlikleri kapsamında seminerler
vermekteydi.
Millî Eğitim Bakanlığımızca çok beğenilen seminerlerin yaygınlaştırılarak özellikle kültürel imkânlardan yoksun
bölgelerde bulunan Türk müziğine erişim anlamında dezavantajlı konumda olan öğrencilerden ve öğretmenlerden
başlayarak tanıtım faaliyetlerinin yapılmasının son derece yararlı olacağı değerlendirildi.
Ardından öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini yakından tanıtmak, tarihsel ve kültürel boyutunu aktarmak, geleneksel
müzik aletlerini tanıtarak, gençlerimizin bu aletlerle temasını sağlamak için bir dizi çalışma yapılması kararlaştırıldı.
Türk müziğine, çağın gerektirdiği imkânlar aracılığıyla ilginin arttırılması amacıyla İstanbul Devlet Türk Müziği
Topluluğu Sanatçısı Sayın Aylin Şengün Taşçı ve ekibinin katılımıyla Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi
hazırlandı. Proje kapsamındaki seminler tüm hızıyla devam ediyor.
Seminerler, öğrencilerin Türk müziğini tanımalarını, müziğe ilgileri varsa keşfetmeleri için fırsat oluşturulması
ve yetenekli öğrencilerin güzel sanatlar liselerine kazandırılması amaçlıyor. İki yıl sürecek proje ile Türkiye’nin her bir
köşesinden binlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
Projenin tanıtımı kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonunda bir seminer ve konser verildi.   Programa Kültür
ve Turizm Bakanlığı Ses Sanatçısı Sayın Dr. Aylin Şengün Taşçı, Millî Eğitim Bakanımızın eşi Sayın Rana Selçuk ve Millî
Eğitim Bakan Yardımcımızın eşi Sayın Nebahat Özer, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, öğretmenlerimiz ve
öğrencilerimiz katıldı.
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Sadece Eğlence Değil
Üsküdar Kısıklı Şehit Hüseyin Dalkılıç Ortaokulu Korosu öğrencilerimizin Nurcan Betül Arısoy yönetiminde semineri
renklendirdiği programda, Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk yaptığı konuşmada, “Salonun dolu
olması beni kültürümüz ve müziğimiz açısından çok heyecanlandırdı ve ümitlendirdi. Bugün burada bulunmaktan büyük
mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimize bir nebze de olsa hayatlarında farklı pencereler açmak için bu projeye destek olmak
çok önemli. Onlar kültürümüzü tanısınlar. Diğer kültürlere entegre etsinler. Bestecilerimizin, enstrümanlarımızın farkında
olsunlar. Daha da önemlisi içlerinde onlara karşı duydukları aşk varsa bunu fark etsinler. Öğrencilerimize dokunduğumuz,
öğrencilerimize müziğin sadece bir eğlence aracı değil, kültürümüzün bir parçası olduğunu ve tüm duygularımızı müzikle
ifade edebileceğimizi anlattığımız için çok mutluyum.” diyerek programa katılarak projeye destek sunan herkese teşekkür
etti.

Hem Seminer Hem Müzik Dinletisi
Rana Selçuk’un konuşmasının ardından Bakanlığımız himayesinde başlatılan, Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme
Projesi oldukça farklı bir şekilde tanıtıldı.   Türk müziğinin hayatının merkezinde olduğunu belirten Aylin Şengün Taşçı,
genç neslin Türk müziğine karşı yabancılaşmasının aşılması için yola çıktıklarını kaydetti. Taşçı, bu yüzden öğrencilere Türk
müziğini örneklerle anlattığını ve bunun büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Taşçı, sunumunda Türk müziğinin geçirdiği aşamaları geçmişten günümüze, gençlerin ilgisini çekecek şekilde
dönemsel anekdotlarla anlattı, ama bununla yetinilmedi geleneksel enstrümanlarla örnekler sunularak kulakların pası
silindi. Müziğimizin tarihsel boyutunu aktarmanın yanı sıra geleneksel enstrümanlarımız tanıtıldı, ninnilerimizden mehter
müziğimize, tasavvuf müziğimizden Osmanlı sultanlarının bestelerine, unutulmayan bestekârlarımızın eserlerine ulaşan
geniş bir çerçevede dinletiler yapıldı.
Ney, kanun, keman, tanbur, ritm sazları, udlar eşliğindeki seminerde zaman zaman öğrencilerin enstrümanlara temas
etmesi sağlandı.   Konular, öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde ilgi çekici örneklerle anlatıldı, seslendirilen eserlerin
bazılarının hikâyeleri anlatıldı. En eski Türk çalgısı kopuzdan, günümüze kadar kullanılan müzik aletlerini tanıtıldı.  Kindi,
Farabi, İbni Sina’dan Sadettin Kaynak ve Münir Nurettin Selçuk’a kadar Türk müziğine gönül vermiş sanatçılar ve hayat
hikâyeleri hakkında bilgiler verildi.  
Osmanlı dönemindeki padişahların ve Enderun eğitiminin sadece fizik, kimya ve matematik gibi bilişsel derslerle sınırlı
olmadığına dikkat çeken Taşçı, öğrencilerin aynı zamanda iyi bir hattat, iyi bir müzisyen olmak gibi vasıflarla donatıldığı
üzerinde durdu. Taşçı, seminer boyunca öğrencilerin diliyle konuşup onlara Türk müziğinin tarihsel yolculuğunu ilgi
çekici örneklerle anlattı. Sadettin Kaynak’ın “Muhabbet Bağı” adlı eserini peygamberimizi rüyasında gördüğü bir gecenin
sabahında bestelediğini aktardı. Mehter Marşı’nın ünlü besteci Mozart’a nasıl ilham verdiği başta olmak üzere müzik
tarihinden akılda kalıcı örneklerle süslenen seminerde ayrıca Aylin Şengün Taşçı şarkılar söyledi.
Müziğin sadece eğlence değil, bir kültür ürünü olduğunu fark ettiren program günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle
sona erdi.
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İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMILERI SON DERSI

Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Safran, İstanbul Öğretmen Akademilerinin
kapanış programına katıldı.
Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu eğitim sisteminin temel sütunlarından öğretmenlerin yetişmesi ve
mesleki gelişimlerinin sağlanması için bir dizi yenilik getirdi. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz de uyguladığı çeşitli
projelerde öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunuyor. Aynı zamanda öğretmenlerin bir araya gelmelerini,
tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlıyor.

Akademik Paylaşım ve Karşılıklı Öğrenme
Bu bağlamda İstanbul Öğretmen Akademileri, öğretmenlerin kendi alanını disiplinlerarası bir yaklaşımla farklı alanların
birikimleriyle destekliyor. Öğrenmeyi tek yönlü bir akış olmaktan kurtaran, öğretmenlerimizin yeteneklerinin farkına
varmalarını sağlayan gerekli şartların tümünü oluşturmayı ön planda tutan bir anlayışla şekillenen proje bir yandan
yolculuğunu sürdürürken bir yandan da kendi iç gelişimini sürdürüyor. Hiç şüphesiz akademik paylaşım ve karşılıklı öğrenme
imkânlarını artırmanın yolu çoklu kurumsal iş birliklerinden geçiyor.
İstanbul Öğretmen Akademilerinin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı son dersi ve kapanış programı Cemal Reşit Rey
Kongre Salonu’nda yapıldı. Programa Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Safran, Vali Yardımcımız
Sayın Ahmet Hamdi Usta, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız, İlçe Millî
Eğitim Müdürlerimiz, yöneticilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı. Program öncesinde, 39 ilçemizde çıkarılan okul
dergilerinin bir bölümü sergilendi.

Eğitimde Kaliteyi Arttırmak
Böylesi bir programa katıldığı için mutlu olduğunu belirten Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mustafa
Safran, 2023 Eğitim Vizyonunun çok büyük emek, sabır ve fedakârlıkla hazırlandığını söyledi. Geleceğin çocuklarını parlak,
idealist ve çağın becerileriyle donanmış bir şekilde yetiştirmek için çok çaba sarf ettiklerini belirten Safran, “Bu yolda bu
eğitim serüveninde beraber olduğumuz siz yol arkadaşlarımıza çok güveniyoruz. Ki ben bugün gerçekten şunu gördüm,
biz burada bu işi başaracağız. Aslında bu hepimizin imtihanı, biz bunun idrakindeyiz. Gerçekten gecemizi gündüzümüze
katarak eğitimde kaliteyi arttırmak, eğitimdeki şikâyetlerin önüne geçmek için ne yapılması gerekiyorsa onları yapmak için
çaba sarf ediyoruz.” dedi.
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Önümüzdeki yıllarda insanoğlunun şu ana kadar karşılaşmadığı
çok daha ağır sınavlara tutulacağını tahmin edildiğini kaydeden
Safran, buna bağlı olarak da ülkemizde, eğitimsel alanda ve
sosyal alanda müthiş değişikliklerin yaşandığını vurguladı. Çok
değişken bir ortamda bulunduğumuzu hatırlatan Safran, “Verilen
eğitimi durduramıyorsunuz. O bir süreç olarak devam ediyor.
O anlamda iş gerçekten zor. Neden zor? Herhangi bir değişiklik
yaptığınızda sistemle oynanıyor gibi görülüyor. Fakat eğitim
şöyle bir şey arkadaşlar. Öğrenim basamakları kat be kat erken
çocukluktan başlayarak üniversiteye kadar giden bir süreç. Siz bu
süreci herhangi bir ortasından bir yere müdahale ettiğiniz zaman
altında ve üstündeki parametreler de oynuyor. O anlamda eğitim
sisteminde bütüncül yaklaşımı göz önüne almanız gerekiyor. Bir
yenilik yapacaksanız bunun erken çocukluktan başlayarak yukarıya
kadar gitmesi gerekiyor.”

Öğretmen Kalitesi
Eğitim sisteminde bir değişiklik yapmak için ülkenin yapısını dikkate almak gerektiğini hatırlatan Safran, okul
yöneticiliğinin parametrelerini belirlemek için derinlikli çalışmalar yaptıklarını anlattı. Safran, “Dünyanın hiçbir ülkesinde
eğitimin kalitesi öğretmen kalitesinin üzerinde değildir. Öğretmen neyse eğitim düzeyi o. O zaman eğitim düzeyini
yükseltmenin en iyi yolu öğretmenlerimizin mesleki motivasyonlarını geliştirmek. İşte bu bağlamda Öğretmen Akademileri
çok güzel bir faaliyet? Yıllardan beri de sürüyor. İnşallah bunlar bütün ülkeye de örnek olur.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de eğitim fakültelerinin kendilerini çok sorgulaması gerektiğini belirten Safran, sistemdeki öğretmenin mesleki
gelişimini sağlamanın Millî Eğitim Bakanlığının görevi olduğunu söyledi. Liyakat esasına göre çalışmaktan yana olduklarının
altını çizen Safran, sözlerini şöyle tamamladı: “Bakın, ben bugün iyi bir fotoğraf gördüm. Bu fotoğraf beni çok ümitlendirdi.
Arkadaşlar hep birlikte olursak bir yere varabiliriz. Bu anlamda ben öğretmenlerimizin eğitimi noktasında Millî Eğitim
Bakanlığı olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Size çok güveniyoruz. Ve hepinizin Allah yar ve yardımcısı olsun.
Hepinize teşekkür ediyorum.”
İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ise bir yıl boyunca, Sayın Bakanımızın liderliğinde 2023 Vizyon Belgesinin
de ortaya koyduğu çok önemli çalışmaları birlikte yürüttüklerini söyledi. İstanbul’un zorluklarının farkında olduklarını
belirten Yazıcı, “Çocuklarımızın yüreklerine dokunduğumuz, onların gözlerinin içine baktığımız, yüzlerini güldürdüğümüz
çok güzel bir yıl geçti. Kayıplarımız da oldu, meslektaşlarımızı kaybettik birlikte çalıştığımız değerli çalışanlarımızdan
kayıplarımız oldu, yavrularımızı kaybettik. Ama geriye dönüp baktığımızda gene büyük bir mutluluk verici çok güzel işleri
de birlikte yapmaya gayret ettik.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere Ufuk Çizmek
Yazıcı, İstanbul Öğretmen Akademilerinin, ilham verecek öğretmenlerin ufuk çizmesi ve geniş bir perspektifle hareket
etmesi için sürdürüldüğünü kaydetti. Üç yıldır devam eden çalışmanın yeniden yapılandırıldığını kaydeden Yazıcı, “Biz
bu sene akademileri iki yakaya taşıdık. Atölye sayılarını arttırmaya gayret ettik. Üzerine tuğlalar eklemeye çalıştık. Bu
yıl boyunca sizlerin düşünceleri ve eğitimle ilgili isteklerinizi artırmanızla birlikte çalışmalar da ivme kazandı. Çok yönlü
olarak devam ettik. Ben bugün bir kez daha anladım ki, aslında bizler iyi eğitim ortamları bulduğumuz zaman sonsuz bir
şekilde katılım isteği duyuyoruz. Yeter ki bize nitelikli, gerçekten katıldığımızda bizim mesleki gelişimimize yön verecek,
katkı sağlayacak içerikleri olsun. Ve doğru yerlerde doğru kişilerle buluşabilelim. Aslında Öğretmen Akademileri uygulaması
bunun çok güzel göstergesi oldu. Bizler sürekli öğrenme yolculuğu içerisinde olması gereken bir meslek grubuyuz.” şeklinde
konuştu.
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Öğrenme Heyecanı
Çocuklarımızın öğrenme heyecanlarının sonsuza kadar
uzandığını belirten Yazıcı, onların öğrenme kapasitelerini
geliştirebilmek için düşüncelerini ateşleyebilmenin
önemine değindi. Öğretmenlerin mesleki anlamda her
gün yetkinleşmesi gerektiğini hatırlatan Yazıcı, “Her geçen
günümüzü bir öncekinden çok daha nitelikli hâle getirmeliyiz.
Çocuklarımızın öğrenme merakları sınırsız olduğu gibi bizim
de öğrenme ihtiyacımız sınırsız. Bu yönüyle, Öğretmen
Akademileri aslında sürekli gelişen öğretmenlerimize hizmet
etme anlayışıyla yeni bir soluk da katıyor. Burada çok farklı
akademisyenlerle, eğitim uzmanlarıyla sadece eğitim
alanında çalışanlar değil, aslında siyaset bilimcilerle, sanat
erbaplarıyla bir araya gelme imkânı buldu meslektaşlarımız.
Edebiyatın zirveleriyle buluştuk. Bunların hepsi çok önemli
değerdi. Bu sunulan imkânın her geçen gün artarak devamı için de çok ciddi bir ekip çalışıyor.” dedi.
Nitelikli çalışmalarla güzel bir yılın geride kaldığını söyleyen Yazıcı, “Önümüzdeki yılda yine hep birlikte bunları
çoğaltarak bu yöndeki eğitim olanaklarımızı artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bizler şuna çok inanıyoruz: Eğer
sizinle öğrencilerimize çok daha fazla katkı sağlayabilirsek orada onların öğrenme heyecanlarını geliştirebilirsek öğrenmeyi
onlar için daha keyifli ve etkili bir hâle dönüştürebilirsek, çocuklarımız okuldan daha fazla yararlanacaktır. Okuldan
kopmayacaklar. Bizim buradaki yükümlülüğümüz bu açıdan çok değerli. Bunun daha fazla değer kazanması gelişmesi
de ifade edildiği gibi hepimizin de kendi gelişimimizi sürekli kılmamızla ilişkili. Biz bu çok önemli çalışmaları inşallah hep
birlikte yine sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Bilimi, bilim tarihini, sanatı, edebiyatı, eğitim yönetimini, eğitimde yeni yaklaşımları, lisanı, müziği ve daha pek çok alanı
bir araya getiren İstanbul Öğretmen Akademileri’nin kapanış programı açılış konuşmalarının ardından tanıtım videosu ile
devam etti. Masal anlatımı, sertifika töreni ve interaktif performanstan oluşan program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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MESLEKI VE TEKNIK EĞITIM İÇIN, HEP BIRLIKTE

Mesleki ve teknik eğitim alanındaki yeni iş birliği modeli, okul yönetimi de dâhil olmak üzere tüm eğitim
sürecini sektörle birlikte yönetmeyi içeriyor.
2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde yeni bir sayfa açan Millî Eğitim Bakanlığımız, çalışmalarını sürdürüyor.
Bakanlığımız, bu kapsamda sektörle yaptığı iş birliği sayesinde meslek lisesi öğrencilerine burs, istihdam garantisi gibi
teşvikler veriyor. Daha önce ASELSAN   İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi, güçlü kurumlarla iş birliği içerisinde
mesleki ve teknik eğitim kurumları kuran Millî Eğitim Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda İstanbul’daki
mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için İSO-İTO-İTÜ ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa ortak hareket
etme kararı aldı ve iş birliği protokolü imzaladı.

Özel Sektörün Durumu
Millî Eğitim Bakanlığımız, son olarak bu iş birliklerini ülke geneline yaymak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiile, “81
İl 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” projesini başlattı. Millî Eğitim Bakanlığımızın Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu
Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, yaptığı açıklamada “Yeni işbirliği modelimizde okul yönetimi de dâhil olmak üzere
tüm eğitim sürecini sektörle birlikte yönetmeyi öneriyoruz.” dedi.
Mesleki ve teknik eğitimde yaşanan dönüşüme dikkat çeken Özer, özel sektörün katılımı hâlâ düşük dedi ve şöyle devam
etti: “Çoğu ülkede özel sektörün mesleki eğitimdeki payı yüzde 50’nin üzerinde. Ülkemizde 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında
yüzde 0,21 olan oran, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında yüzde 4,76’ya yükseldi. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin yüzde 5,49’u özel mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarında eğitim görmekte. Sonuç olarak tüm desteklere rağmen mesleki ve teknik eğitime özel sektörün katılımının
hâlâ oldukça düşük ve yetersiz olduğu görülmekte. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitime özel sektörün katılımını artırmak
için yeni bir model geliştirdik.”

Yeni Model
Sektörle ilgili yeni modele vurgu yapan Özer, “Yeni iş birliği modelimizde okul yönetimi de dâhil olmak üzere tüm eğitim
sürecini sektörle birlikte yönetmeyi öneriyoruz. Bu modelde iş birliğine parçalı değil bütüncül bakıyoruz, yani müfredat
sektörle birlikte güncelleniyor ve öğrencilerin beceri eğitimlerini ve stajlarını sektörün gerçek iş ortamlarında yapmaları
sağlanıyor. Mevcut alan öğretmenlerinin işbaşı eğitimlerinin ve mesleki gelişim eğitimlerinin düzenli aralıklarla yapılması
sektör tarafından destekleniyor. Okulların yöneticileri de birlikte belirleniyor. Yani sektör, yönetimde de söz sahibi oluyor.
Sektör, işbirliği yaptığı okullardaki öğrencilere burs desteği sağlıyor ve mezun olanlara da istihdam önceliği sunuyor.”
ifadelerini kullandı.
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TOBB Protokolü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile imzalana protokole değinen Özer,  “Proje kapsamında 81 ilde seçilen okulların atölye
ve laboratuvarları güncellenecek ve temrinlik malzeme desteği sağlanacak, alan öğrencilerinin TOBB’un odalarına üye
firmalarda, işletmelerde beceri eğitimi, staj yapmaları ve başarılı öğrencilere burs desteği sağlanacak. Mezunların TOBB’un
odalarına üye firmalarda istihdamı desteklenecek. Protokol kapsamındaki çalışmaların tanıtımına yönelik kamu spotları
hazırlanacaktır.
Proje kapsamında yukarıda belirtilen konulara ilaveten seçilen 81 Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde 81 AR-GE ve
tasarım beceri atölyesi kurulacak ve uygulanacak öğretim programları ve eğitim materyalleri Millî Eğitim Bakanlığı
koordinasyonu ile TOBB tarafından hazırlanacak.
TOBB ayrıca, bu okullardaki 3 bin 274 alan öğretmenine ve tasarım-beceri atölyelerinde görev alacak öğretmenlere
yönelik eğitim desteği verecek. Sonuç olarak bu proje şu ana kadar imzaladığımız en kapsamlı iş birliği adımlarından birisi.
İş birliğinin ölçeği tüm illerimizi kapsıyor.”şeklinde konuştu.
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MESLEKI VE TEKNIK EĞITIMDE YENI YÖNETIM MODELI

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürü, mesleki ve teknik eğitimde ilk
olacak şekilde, üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçildi.
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarımız, tüm sektörlerdeki yüzlerce meslek grubuna kalifiye meslek elemanı sağlayan
eğitim kurumları. Artık üniversitelerin de okullarımızla olan iletişiminin güçlü olmasını öngören projelerle insan kaynaklarına
dayalı ihtiyaçların giderilmesi ve sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının verimli bir şekilde karşılanması süreci hız kazandı.
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının alt yapısının güçlendirilmesi, meslek alanındaki
güncel uygulamalar ile yeniliklere dair deneyimlerin paylaşılması çerçevesindeki çoklu iş birlikleri devam ediyor.
Bu bağlamda Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, Millî Eğitim Bakanlığımız ile İstanbul Teknik
Üniversitesi iş birliğiyle İstanbul’da açılan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında konuştu.  
Özer, Bakanlık olarak mesleki eğitimdeki yeni açılımlarından birisinin de İstanbul Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş
birliği olduğunu belirtti.

Yeni Açılım Modellerimiz
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın katılımıyla
imzalanan protokolden hareketle İstanbul’da İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulduğunu
ifade eden Özer, “Böylece mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni açılım modellerimizden birisi daha hayata geçti.” dedi.
İstanbul’daki Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında eğitime
başlayacak lisede önemli alanlarda eğitim verileceğini bildiren Özer, şöyle konuştu:
“Lise müdürü, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olacak, alan ve dal derslerine İstanbul Teknik Üniversitesi
öğretim elemanları girebilecek. Böylece Millî Eğitim Bakanlığımız ile İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle Mesleki ve
Teknik Anadolu Liselerinde yeni yönetim modelinin de başlangıcını yapmış oluyoruz. Lisede İngilizce hazırlık sınıfı olacak ve
dersler İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu koordinasyonunda verilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin
artırılmış sanal gerçeklik ile mesleki İngilizce öğretiminde çok önemli deneyimi var. Bu kapsamda lise bu uygulamanın da
ilk pilot okulu olacak.
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Teknokent ile AR-GE İş Birlikleri
Derslerin uygulamasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ilgili laboratuvarları ve İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent’in
imkânları kullanılabilecek. Öğrenci ve öğretmenlerin İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent ile AR-GE iş birlikleri
geliştirmeleri sağlanacak. Ayrıca mezunlara, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ilgili bölümlerini kazanmaları durumunda,
yükseköğrenimleri boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından burs desteği sağlanacak.”
Mahmut Özer, yeni modele ilişkin, “Bir üniversiteyle birlikte ilk kez yapılacak mesleki ve teknik eğitimdeki AR-GE ve
inovasyona dayalı yeni model, Millî Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitimde diğer üniversiteler ve kurumlarla iş
birliğinde de örnek oluşturacak” şeklinde konuştu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise lisede öğretmenler ile öğrencilerin yeterliliklerinin
artırılması için mesleki ve teknik eğitimin içeriğini oluşturup yürütülmesine destek olacaklarını söyledi. Karaca, Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile eş güdümlü çalışarak okulda Sanal Gerçeklik Laboratuvarı’nın kurulumuna rehberlik
edeceklerini ifade etti.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Okulda eğitimi yapılacak mesleki İngilizce öğretim programlarının, eğitim materyallerinin ve ders içeriklerinin
hazırlanmasında da rol üstleneceklerini belirten Karaca, “İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri, daha lise sıralarındaki
pırıl pırıl öğrencilere ve onların öğretmenlerine hem mesleki hem teknik dersler verecek.” dedi.
Öğrencilerin, mühendislik ve tıp gibi disiplinlerarası pek çok bilim dalını öğrenerek Türkiye’nin, dışa bağımlılığı yüzde 85’e
uzanan biyomedikal cihazların geliştirilmesine erken yaşlarda başlayacağını dile getiren Karaca, şunları kaydetti:
“Öğrenciler, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin mühendislikteki ileri tecrübesinden yararlanarak bilişim
teknolojileri ve elektrik elektronik alanında yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarına da katılacak.
Denizcilik öğretim üyelerimiz de bu alanda eğitim alacak öğrencilere dünyadaki gelişmeleri anında iletebilecek. Öğrenciler,
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin dünya standartlarındaki laboratuvarlarında çalışma imkânına, teknoloji geliştirme bölgesi
İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te yer alan firmalarda da staj imkânına kavuşacak.”
Böylelikle yeterliliklere sahip meslek okullu gençlerimizin potansiyellerini kullanmalarına yardımcı olmak, iş dünyasının
en önemli beklentilerinden olan nitelikli teknik eleman sıkıntısına çözüm getirmek,  ama aynı zamanda mesleki ve teknik
eğitime ilişkin toplumsal algının değişmesi mümkün olacak.
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TÜBİTAK LISE ÖĞRENCILERI ARAŞTIRMA PROJELERI YARIŞMASI FINALI

Okullarımız, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması finalinde  çalışmalarını  sergiledi.
Genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte
karşılaşacakları problemlere yaratıcı çözümler üretebilen 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamak
amacıyla TÜBİTAK tarafından düzenlenen “TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” finali ATO Ankara
Congresium Uluslararası Sergi ve Kongre Salonunda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yapılan ödül törenine Millî Eğitim
Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Safran, Ortaöğretim Genel Müdürümüz Sayın Cevdet Vural ve Talim Terbiye
Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Durmuş da katıldı.
Yarışma, Fen Bilimleri ve Matematik, Sosyal Bilimler ile Teknoloji, Tasarım ve Mühendislik Uygulamaları altında 12 bilim
dalında (Biyoloji, Fizik, Kimya Matematik; Coğrafya, Değerler Eğitimi, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı;
Yazılım, Teknolojik Tasarım) düzenlendi.

220 Proje Sergilendi
TÜBİTAK tarafından bu yıl 50.si düzenlenen yarışmada toplam 12 Proje Birincilik Ödülüne; 24 Proje İkincilik Ödülüne ve
35 Proje Üçüncülük Ödülüne layık bulundu. 36 Projeye Teşvik Ödülü verilirken; TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesinden Tan
Elçin, “Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü”nü; Balıkesir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezinden Sude Aksaray ve
Serenay Akgün “Prof. Dr. Saadet Büyükalaca Özel Ödülü”nü kazandılar.
Proje başvurularının Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya,
Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde ön değerlendirmesi yapıldı ve ön değerlendirmeyi geçen bin 217 proje
başvurusu 25-28 Şubat 2019 tarihleri arasında bölge yarışmalarına katıldı. Bölge sergilerinde finalist olarak belirlenen 220
proje arasında Ankara’da düzenlenen Final Yarışması’nda sergilendi.
Bu yıl final yarışmasına 63 ilden, 202 farklı okuldan toplam 369 proje sahibi öğrenci katıldı. Final yarışmasına katılan 220
projeden 107’si Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödüllerinden birini kazandı. Final yarışmasına katılan 369 öğrenciden
181’i ödül aldı. Final yarışmasında ödül alan proje sahibi öğrencilerin 27’si özel okulda, 19 tanesi bilim ve sanat merkezinde ve
48 tanesi de devlet okulunda kayıtlıdır.
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Değerlendirmeye Alınan Projeler
Toplamda resmî ve özel liselerin 16.679 proje ile katıldığı yarışmada, Orta Öğretim Genel Müdürlüğümüze bağlı Fen,
Anadolu ve Sosyal Bilimler liselerimizden toplam 7.188 proje değerlendirmeye alındı. Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesibiyoloji, Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi-sosyoloji, Amasya Macit Zeren Fen Lisesi-tarih, Ankara Fen Lisesi-teknolojik tasarım,
Kocaeli Fen Lisesi-teknolojik tasarım, İzmir Fen Lisesi- teknolojik tasarım, İstanbul Atatürk Fen Lisesi- teknolojik tasarım;
Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi-coğrafya, Rize Sosyal Bilimler Lisesi-değerler eğitimi, Burdur Mehmet Uzal Sosyal
Bilimler Lisesi- değerler eğitimi, Sivas Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi-psikoloji, Sakarya Cemil Meriç Sosyal
Bilimler Lisesi-psikoloji, Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi-sosyoloji, Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi-Türk dili ve
edebiyatı;
Eskişehir Anadolu Lisesi - biyoloji, İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi - biyoloji ve fizik, Tokat Dinçerler 75. Yıl Anadolu
Lisesi - coğrafya, Elazığ Baskil Anadolu Lisesi-coğrafya, Aydın Söke Hilmi Firat Anadolu Lisesi-kimya, Malatya Tecde Anadolu
Lisesi-kimya ve sosyoloji, Elazığ Kovancılar Anadolu Lisesi-psikoloji, Uşak Vala Gedik Anadolu Lisesi-psikoloji, İstanbul
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi-psikoloji, Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi-sosyoloji, Bitlis Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesisosyoloji, Adana Anadolu Lisesi-sosyoloji, Ağrı Eleşkirt Anadolu Lisesi-Türk dili ve edebiyatı, Trabzon Akçaabat İMKB Anadolu
Lisesi- Türk dili ve edebiyatı, Kastamonu İnebolu Anadolu Lisesi- Türk dili ve edebiyatı, Muş Anadolu Lisesi-yazılım alanında
dereceye girerek ödül aldı.
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TÜRK MÜZIĞI EĞITIM İŞ BIRLIĞI

Millî Eğitim Bakanlığımızla ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında Türk müziği alanında eğitim iş birliği
protokolü imzalandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen törende protokole, Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mahmut
Özer ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Karaca imza koydu.
Protokol kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk müziği eğitimi alanında
güzel sanatlar liselerinde program ve müfredat geliştirme süreçlerine destek olacak, öğrenci ve öğretmenlere yönelik
eğitimler düzenleyecek ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmalarına katkı sağlayacak.

Eğitim Seminerleri
Protokol kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı güzel sanatlar liselerinin tümünde eğitim gören öğrencilere yönelik Türk
müziği alanında eğitim seminerleri düzenlenecek.
İlk uygulama, bu yılın nisan ve mayıs aylarında İstanbul’da bulunan güzel sanatlar liselerinde başlatıldı. Buna göre,
İstanbul’daki güzel sanatlar liselerindeki müzik alan derslerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı uzmanları görev alabilecek ve güzel sanatlar liselerinde görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine
yönelik eğitim programları düzenlenecek.

İTÜ Konservatuvarı
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, ortaöğretimden lisans, yüksek lisans, sanatta yeterlik
ve doktora programlarına kadar geniş bir çerçevede eğitim veren dünyadaki ilk ve en büyük Türk müziği konservatuarı.
Geleneksel müziğin yanı sıra Batı müziği eğitimi de verilen konservatuar Rusya, Almanya, İspanya, İtalya, Bulgaristan,
Estonya, İrlanda, Avusturya, Fransa, Yunanistan, Slovenya, Litvanya, Hollanda gibi ülkelerle yaptığı Erasmus ve ikili
anlaşmalarla dünyada da yükselen bir değer ve cazibe merkezi. Konservatuvar, Avrupa’nın önemli akademilerinden biri olan
CODARTS (Hollanda) World Music içinde yer alan Türk Müziği bölümünün kuruluş çalışmalarına da destek verdi.
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OKULDA DIYABET PROGRAMI

Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Safran, okul hemşireliğini çok önemsediklerini belirtti.
Türkiye’de diyabetli çocukların okulda bakımlarını güçlendirmek ve Tip 1 diyabet konusunda farkındalık sağlamak
amacıyla hayata geçirilen Okulda Diyabet Programı kapsamında Okul Hemşireleri Toplantısı yapıldı. İstanbul’daki
toplantıya okul hemşireleri, Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği, Okul Sağlığı Hemşireliği Komisyonu üyeleri, alanda çalışan
akademisyenler ile Tip 1 diyabetli çocukların anneleri katıldı.

Artık Daha Bilinçliyiz
Toplantının açılışında konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Safran, okul hemşireliğini çok
önemsediklerini belirterek okullardaki hemşirelerin sayısının artırılması için çalışmalar yapılacağını ifade etti. Safran, günün
önemli bir kısmını okulda geçiren diyabetli çocukların güvenli bir ortamda olması için Bakanlığa, öğretmenlere ve tüm
eğitim çalışanlarına önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.
Bakan Yardımcımız Safran, Okulda Diyabet Programı’nın Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi
ve Diyabet Derneği arasında imzalanan protokolle 2010 yılında hayata geçirildiğini hatırlattı. Safran program çerçevesinde
tüm eğitim personelinin diyabet hastalığı ve acil durumlarda yapılacaklar konusunda eğitim almalarının sağlandığını belirtti.
Safran, “Artık öğretmenlerimiz sınıflarındaki öğrencilerinin diyabet belirtileri hakkında gözleme dayalı erken tanısında
uyarıcı olurken, aynı zamanda diyabetli bir öğrencinin neler yapması gerektiği konusunda da yardımcı olabilmektedir.” diye
konuştu.
Bakan Yardımcımız Safran, kendisinin Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olduğunu ama arkadaşlarının
hep tıp fakültesinden olduğu için kendisinin de tıpla ilgili konulara aşina olduğunu, millî eğitim politikasının kalıcı bir devlet
politikası olması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca bu politikalar içinde her zaman eğitimle ilgili konuların doğal olarak önde
tutulduğunu ama çocukların sağlığının korunmasının da buna dâhil edilmesi gerektiğini kaydetti. Safran, 2016 yılında
çıkartılan genelge ile okul kantinlerinde enerji içecekleri, gazlı içecekler, cips, kızartma, çikolata ve şekerleme türü tüm
tatlıların satışının yasaklanması gibi önemli adımlar atıldığını da belirtti. Safran, Millî Eğitim Bakanlığının projenin paydaşları
ile birlikte üzerindeki sorumluluğun bilinciyle çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.
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Programın Amacı
Toplantının açılış kısmında konuşan, Okulda Diyabet
Programı Koordinatörü ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun; ülkemizde 20.000
civarında Tip 1 diyabetli çocuk olduğunu, bu çocukların bütün
sorunlarının iyi bir organizasyon ile çözülebileceğini belirtti.
Hatun, Tip 1 diyabetli çocukların zamanlarının önemli bir
kısmını okulda geçirdiklerini ve genel olarak okul saatlerinde
kan şekeri dengesinin bozulduğunu, oysa Tip 1 diyabet
tedavisinde günün en az % 70’inde kan şekerlerinin 70-180
mg aralığında olmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.
Bunun için de okul saatlerinde çocuklara olan desteğin
önemli olduğunu, 2010 yılından beri yürütülen Okulda
Diyabet Programı’nın esas amacının annelerin yükünün
hafifletilmesi ve diyabet bakımı ile görevlerin okulda hemşireler, öğretmenler veya görevlendirilen diğer kişiler tarafından
yapılmasının sağlanması olduğunu hatırlattı. Hatun, bu amaçla da ülkemiz kamu okul sisteminde okul hemşireliğine önem
verilmesi gerektiğini, bunun bir “reform” olarak tanımlanabileceğini, toplantının bir amacının da okul hemşireliği konusunu
gündem yapmak olduğunu Millî Eğitim Bakan Yardımcısının aramızda olmasının bu süreci hızlandırmasını dilediğini,
Okulda Diyabet Programı’na katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Daha sonra söz alan Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı ve İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Feyza Darendeliler, dernek olarak hipotiroidizm tarama programı, D vitamini eksikliğinin önlenmesi gibi birçok programın
uygulanmasına katkıda bulunduklarını söyledi. Okulda Diyabet Programı’nın bütün bunlar içinde ayrı bir yere sahip
olduğunu belirten Darendeliler, ilkini Ekim 2019’da yapacakları Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu’nda bir yarım günü
Okulda Diyabet Programı’na ayırdıklarını ifade etti. Çocuk endokrin merkezlerinin bu programa katkısını artıracaklarını
söyledi ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Deneyimler ve Beklentiler
Toplantıda söz alan okul hemşireleri ilk kez okul hemşirelerini bir araya getiren bir etkinlikte olmaktan dolayı heyecanlı
ve mutlu olduklarını, kendilerinin Tip 1 diyabetli çocukların da içinde bulunduğu geniş bir kronik hastalıklı çocuk grubu
ile ilgilendiklerini belirttiler. Hemşireler buna karşın gerek özlük hakları bakımdan gerekse okul sistemi içinde görev
tanımlarının yapılmaması nedeniyle zorluklar yaşadıklarını, kendi görev ve sorumluklarını belirleyen bir belgeye ihtiyaçları
olduğunu hatırlattılar. Kısa zamanda kendi meslek dernekleri ve konuya ilgi duyan hemşirelik fakültelerinin de katılımı ile
bir okul hemşireliği çalıştayı düzenlenmesini ve bir an önce ülkemize özgü ve gelişmiş ülkelerdeki gibi okul hemşireliği
sisteminin kurulmasını istediklerini, bunun için yeterli insan gücünün var olduğunu anlattılar.

Sunumlar ve Kapanış
Toplantının açılıştan sonraki bölümünde “Sağlıkta Bütüncül Yaklaşım ve Okul Sağlığı”, “Çocuklarda Diyabet ve Okulda
Diyabet Bakımı”, “ Okul Hemşireliğinde Neredeyiz?” başlıklı konularda Prof. Dr. Sibel Sakarya, Prof. Dr. Ayşe Beşer, Prof. Dr.
Şükrü Hatun ve Hemşire Dr. Öğretim Üyesi Zehra Doğan sunumlarını yaptılar.
Toplantının ikinci oturumunda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi yetkilisi Mehmet
Fatih Kurtulmuş ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu sunumlarını yaptılar.  Toplantının son
oturumunda obezite ve sağlıklı beslenme konuları tartışıldı.
Toplantının kapanışını Prof. Dr. Şükrü Hatun yaptı ve Okulda Diyabet Programı kapsamında uzun zamandır Okul
Hemşireleri Toplantısı düzenlemeyi düşündüklerini belirtti. Ayrıca yapılan toplantının çok başarılı geçtiğini, bu toplantı
ile bir taraftan Okulda Diyabet Programın gözden geçirdiklerini, öte yandan ise okul hemşireliğinin yaygınlaştırılması
konusunda bir önemli adı atılmış olduğunu, bu konudaki çalışmaların reform ismini hak ettiğini söyledi.
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MESLEK LISESI KOÇLARI PROGRAMI

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğümüz ile Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Millî Eğitim Bakanlığımız şirketler ve meslek liseleri arasında kalıcı iş birlikleri modellerinin yaratılması, öğrencilere
sağlanan staj ve istihdam önceliği gibi imkânların geliştirilmesi ve uzun vadede meslek liselerine yapılabilecek diğer
yatırımları desteklemek amacıyla çeşitli iş birliği protokolleri imzalıyor.
Bu bağlamda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğümüz ile Özel
Sektör Gönüllüleri Derneği arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürümüz
Sayın Kemal Varın Numanoğlu, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Semra Akman, İl Millî Eğitim
Müdür Yardımcılarımız Sayın Menderes Kaya ve Sayın Serkan Gür katıldı.

Gelişim Modülleri
Ülkenin kaynaklarının ihtiyaçlara yönelik kullanılmasının hem gönüllülük yapan kişilere hem kurumlara hem de topluma
fayda sağlayacağı anlayışından hareket eden protokol, meslek lisesi öğrencilerinin okuldan işe geçiş sürecini kolaylaştıracak.  
Program öğrencilerin rol modeller ile bir araya gelerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak, şirketlerin öğrencilere ve
okullara daha farklı fırsatlar sunma yolunu açacak. Şirket-okul iş birliklerinin yapılması için şirketler ile okulların eşleştirilmesi
yapılacak.
Öğrencilere, gönüllülerin koçluk yapması, işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkânı sunulacak. Burs imkânları için
şirketlerin bilgilendirilmesi de dâhil olmak üzere kişisel ve profesyonel gelişim modülleri uygulanacak. Program kapsamında,
istihdam önceliği sağlanarak, gönüllülere eğitim verilmesi ve öğrenci grupları ile uygulamalar yapılması öngörülmekte.
Özel sektör arasında dinamik bir ilişki yaratmaya odaklanan protokol kapsamında şirket çalışanları ve öğrencilerin
buluşması sağlanacak ama aynı zamanda çalıştaylar ve sosyal faaliyetler düzenlenerek, şirket ve üretim tesisi gezileri
yapılacak. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma vb. farkındalık faaliyetleri
düzenlenecek.
Eşleştirilen okul/kurumların atölye ve laboratuvarlarının işletmeler tarafından donatılması, aynı zamanda öğrencilere
temrinlik verilmesi, öğretmenlere hizmet içi eğitim kapsamında sektörde işbaşında eğitim imkânları sunulması da protokole
dâhil uygulamalar arasında.
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ÇOCUKLAR İÇIN KAPSAMLI İLK SANAT FESTİVALİ

Çocuk Sanat Festivali, sanatın tüm dallarının tek çatı altında toplandığı ve çocukların aynı yerde pek çok
aktiviteyle bir araya getirildiği ilk ve tek etkinlikti.
Çocuk Sanat Festivali, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 3-15 yaş arası çocukları sanat ile buluşturmayı hedefledi. Birçok
farklı nitelikteki atölye, seminerler, kukla, yaratıcı drama, tiyatro gibi etkinlikleri dikkate alındığında bu büyüklükte bir
festival ilk kez yapıldı. Daha önce küçük çaplı girişimler tabii ki olmuştu. Ama Çocuk Sanat Festivali, sanatın tüm dallarının
tek çatı altında toplandığı ve çocukların aynı yerde pek çok aktiviteyle bir araya getirildiği ilk ve tek etkinlikti.
Skalası ve kapsamı geniş olan Çocuk Sanat Festivaline, Millî Eğitim Bakanlığımızla Kültür ve Turizm Bakanlığımız tam
destek verdi. Festivalin açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal
Varın Numanoğlu, çocuklar için sanat festivali fikrinin nasıl doğduğunu anlattı. Numanoğlu, “Biz Anadolu’yuz projesi
kapsamında gerçekleştirilen çok önemli bir etkinlik. Bunu sürdürülebilir hâle getirmek bizim ödevimiz.” dedi.
Mardin Müzesi atölye makineleriyle İstanbul’a geldi. Çocuklarla birlikte sikke basımından arkeolojik kazıya, masal
anlatımına pek çok atölye yaptı. Millî Eğitim Bakanlığımız ise robotik atölyelerden bez bebek ve tahta oyuncak atölyelerine
kadar pek çok atölyede çocukları ağırladı.

Öğrenciler Festivalin Tadını Çıkardı
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu açılışta bunu vurguladı: “Bizim mesleki
teknik okullarımızın açtığı üç atölye var. Robotik kodlama, bez bebek yapımı bir de ahşap oyma atölyelerimiz bulunuyor.
Gidin canınız ne istiyorsa onu yapın. Tadını çıkarın, rahatlayın ve iyi anılarla evinize dönün. Zorlu Grubu başta olmak üzere
valiliğimiz, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.”
Millî Eğitim Bakanlığımızın düzenlediği “Renklerle Hayalimdeki Dünya” temalı resim yarışması da Çocuk Sanat
Festivali’ndeydi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki 23 ilden 150 öğrencimiz İstanbul’a geldi. Dört gün boyunca onlar
İstanbul’da ağırlandı. İki gün boyunca festivalde olan öğrencilerimiz, kalan iki günde de şehri dolaştılar.
Disiplinlerarası bir öğrenme alanı olarak görülen sanatsal etkinliklerle, çocukların kendilerini, kimliklerini ve çeşitli
sanat dallarındaki becerilerini keşfetmeleri sağlanırken, öğrendikleri tüm bilgileri ezber unsuru olmaktan çıkartmayı ve
yeteneklerini fark etmelerini öne çıkaran bir anlayışla hareket edildi. Çocukların rahatladığı ve tadını çıkardığı Çocuk Sanat
Festivali’nin direktörlüğünü Tomru Dereköylü ve Can Korur üstlendi.
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Atölyeler
Çocuk Sanat Festivali kapsamında yapılan birçok atölye ile çocukların el becerileri, özgüvenleri, bedensel ve fiziksel
gelişimlerinin arttırılması amaçlandı. Bu festivalde sanatın sadece tek bir yönü değil, şehir hayatında kaçırılan değerlerin de
hatırlanması ana merkezdeydi.
Millî Eğitim Bakanlığımızın 5-15 yaş arası çocuklara yönelik Taş Boyama, Toybot ve Ahşap Oyuncak Atölyeleri ise 4 gün
boyunca 10.30 ile 18. 30 saatleri arasında 45’er dakikalık periyotlar hâlinde gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ise
Drama - Eski Çocuk Oyunları - Sikke Basım Atölyesi – Tablet Evi Yazı ve Mühür Atölyesi ile çocuklarla buluştu.

Sahne Gösterileri
Çocuk Sanat Festivali kapsamında tiyatrolar ve konserler çocuklarla buluştu. D&R Meydan Fuaye’de bulunan sahnesinde
gün boyu fikir önderleri, mini sahne gösterileri, ünlü isimleri ağırladı. Çocuklar atölye alanında keyifli zaman geçirirlerken,
aileler de sahne üzerindeki söyleşileri izleyebildi.  
Söyleşilere Devrim Erbil,  Varol Yaşaroğlu, Dilara Duman, Sevinç Erbulak, Özge Lokmanhekim, Gözde Erdoğan, Akasya
Asıltürkmen, Mutlu Aytekin, Sevil Yavuz, Sinem Gerger Akınal, Ece Kumkale, Duygu İçil, Dilara Koçak, Ece Vahapoğlu, Tan
Sağtürk, Ceyda Düvenci gibi isimler katıldı.

Seminerler
Sadece çocuklar değil ebeveynler de öğrendi ve sorularına cevaplar buldu. Çocuklar atölyelerdeyken ebeveynlere çocuk
gelişimi anlatıldı. Pedagoglar, psikologlar, fikir önderleri, anneler dünyasındaki ünlü isimler ailelerle bir araya geldi.
Arkabahçe Psikolojik Gelişim ve Danışmanlık Merkezi’nin kurucuları Klinik Psikolog Olcay Güner, Klinik Psikolog Nur
Dinçer Genç ve tüm Arkabahçe ekibi Zorlu Performans Sanat Merkezi Galeri Alanı’nda aileleri bilgilendirdi. Seminerlerde
çocuklar, anne ve baba tutumları, yaratıcılık, ergenlik, okul ve öğrenmeyi etkileyen faktörler, iletişim, sınırlar ve sosyal beceri
gelişimi gibi konular ele alındı.
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BILGI, BIRIKIM VE VIZYON

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mesleki ve teknik eğitime  farklı bir vizyon katıyor.
Eğitim kervanına yeni katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Liselere Geçiş Sistemi
(LGS) sonuçlarına göre, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından “denizcilik”, “elektrik-elektronik” ve “bilişim” alanlarında öğrenim
görmek isteyen öğrencileri alacak.
İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, yeni kurulan okulun
2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde öğrenci alımına başlayacağını söyledi.

Meslek Hayatına Büyük Katkı
Öğrencilerin, çocuk yaşlarda İTÜ ile tanışmasının çok önemli olduğunu dile getiren Toros, bunun, öğrencilerin meslek
hayatına büyük katkı sunacağını vurguladı.
Türkiye’de mesleki ve teknik liselere hak ettiği değerin verilmediğini, bunu gelişmiş ülkelerde bu okulların ön planda
olmasından anladıklarını anlatan Prof. Dr. Toros, şunları kaydetti:
“Sanayi devrimiyle beraber meslek liselerinde, belli mesleklerde uzmanlaşmak ve aranan eleman hâline gelmek önem arz
etmiştir. Ülkemizde de meslek liselerinin önemini daha da ön plana çıkarabilmek için önemli bir kurumla iş birliği yapılması
iyi bir isabet olmuştur. Hepimiz biliyoruz ki İTÜ, 246 yıldır ülkemize hizmet vermekte, ülkemizin her alanına insan kaynağını
yetiştirmektedir. Dolayısıyla lise seviyesinde olan gençlerimizin İTÜ ile tanışması büyük önem arz ediyor. Ayrıca buradan
çıkacak öğrenciler veya benzer etkilerin dalga dalga ülkemize yayılması anlamıyla da önem arz etmektedir.”

Müthiş Avantajlar
Eğitim sektörünün çok ciddi insan kaynağı ve tecrübe gerektiren bir alan olduğuna dikkati çeken Toros, “Ülkemizde,
meslek liselerine hak ettiği itibarın verilmemesi ve toplum nezdindeki itibarının da yeterli olmaması nedeniyle İTÜ, gençlere,
farklı bir vizyon katıyor. Üniversitenin bilim, teknoloji ve mühendislikteki başarılarını genç yaşta çocuklara aktaracak olması,
çocuklarımızın genç yaşta üniversite hocalarımızın deneyimini paylaşacak olması, müthiş bir avantaj olarak gözüküyor.”
diye konuştu.
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Toros, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin pek çok alanda önemli farklılıklara sahip olduğunu dile getirerek, şunları
söyledi:
“İTÜ’nün en önemli özelliği, liseye katkı sağlayacak öğretmenlerin, İTÜ’nün bilim, teknoloji, mühendislik alanındaki
bilgi birikimini lisedeki öğrencilerine aktaracak olmasıdır. Dolayısıyla burada okuyacak öğrencilerimiz diğer liselerden bir
adım daha önde hayata açılacak. İTÜ’nün, bilgi, birikim ve vizyonunu meslek liseli gençlere, seminerler şeklinde ulaştırması,
‘eğitimcilerin eğitimi’ şeklinde de zaman zaman gelip meslek lisesi öğretmenlerinin eğitime katılmaları önemli bir
gelişmedir. Diğer liselerimizin de İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki metotlardan kademe kademe faydalanacağını
düşünüyorum. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim metodu, ülkemiz için bir dalga hareketidir. Burada elde
edilen güzel kazanımlar, peyderpey diğer liselerimize aktarılacak, dolayısıyla diğer liselerimiz de bundan kazanacaklardır.”
“Denizcilik”, “elektrik-elektronik” ve “bilişim” olmak üzere üç farklı alanda İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
kapılarını gençlere açacağını aktaran Toros, “Öncelikle bütün öğrencilerin, bu fırsattan hangi şehirde olsun, haberdar olması
ve ilgi duyuyorsa bu mesleği ve okulumuzu seçmesi birinci derece önceliklidir. Biz sunduğumuz bütün fırsatlardan bütün
öğrencilerimizin istifade etmesini istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Başarabiliriz
Toros, öğrencileriyle “Dünyanın gidişatı ne yönde seyrediyor ve neler yapmak istiyorlar?” sorularının titizlikle
netleştirildiğini ve mesleki araştırmaların yapıldığını belirterek, öğrenciler için yol haritası çizip geleceğin girişimcisi, iş
insanları, akademisyenleri, bilim insanları, yöneticileri olmaları hedefiyle gerekli altyapının sunulacağını anlattı.
Öğrencilerin öncelikle kendilerine güvenmelerini ve kendilerine “Yapabilir ve başarabilirim.” telkininde bulunmasını
öneren Toros, şunları aktardı:
“Öğrencilerimizin, kendilerine bir yol haritası ve bir hedef koyması gerekiyor. Bir akademisyen olarak, çocuklarımıza bir
hedef koydurabilirsek, onlara öz güven verebilirsek bütün çocuklarımızın dünyanın en önemli işlerini yapabilecek kabiliyette
ve yetenekte olduğuna inanıyorum. Biz burada bu yeteneği aşikâr kılıp, kabiliyetlerini ortaya çıkarmaya, aynı zamanda
da çocuklarımızı ve eğitimcilerimizi heveslendirmeye çalışacağız. Mesleklerinde daha yetkin olmaları için İTÜ öğretim
görevlileriyle öğrencilerimizi kaynaştıracağız ve ne gerekiyorsa altyapısını sağlamaya çalışacağız.”

Hem Meslek Hem Akademik Başarı
Prof. Dr. Hüseyin Toros, anne-babalara da şu önerilerde bulundu:  “Ebeveynlere diyorum ki lütfen çocuklarımızın okul
seçiminde dikkat edelim, bulunduğumuz il ve ilçelerde rehberlik öğretmenleriyle birebir iletişim hâlinde olalım. Hayat,
sadece akademik başarıdan ibaret değildir. Bugün ülkemizde eğitimin önündeki en büyük engel, akademik başarıya odaklı
olmamızdır. Bütün veliler, öğretmenler ve toplum, akademik başarı ve sınava odaklı bir hâlde ve bu durum da çocuklarımızın
yeteneklerini törpülüyor. Onun için meslek liselerini araştırıp, meslek liseleriyle beraber de akademik başarıyı düşünmeleri
gerekiyor.”
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TÜRKIYE GENÇLERI İSTIŞARE MECLISI

Din öğretimi Genel Müdürümüz Sayın Nazif Yılmaz, Türkiye Gençleri İstişare Meclisi programına katıldı.
Pendik Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin düzenlediği Türkiye geneli lise düzeyindeki öğrencilerin
katıldığı ilk Türkiye Gençleri İstişare Meclisi (TÜRGİM) 15 Mart Cuma günü başladı. Açılış programına Din öğretimi Genel
Müdürümüz Sayın Nazif Yılmaz, Pendik Kaymakamı Sayın İlhan Ünsal, Pendik Belediyesi Meclis Başkanı Sayın Şerafettin
Taştan, Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aytekin Yılmaz, İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Mustafa Akhan,
PESİAD Başkanı Sayın Ahmet Cin, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve misafir öğrencilerimiz katıldı.

Geleceğe Katkı Sunmak
Türkiye Gençleri İstişare Meclisi’nin koordinatörleri Rüveyda Suğra Demir ve Rümeysa Yılmaz, konuşmalarıyla programı
düzenleme amaçlarını açıkladılar. “Üstadımız Necip Fazıl Kısakürek gibi, fikir çilesine talip olup, “Bayrak” şairimiz Arif
Nihat Asya’nın ifadesiyle taşıdığımız değerden haberdar olmak suretiyle Fatih’in yaşına geldiğimizde aşılamaz sanılan
engelleri geride bırakmak; kan, sömürü ve gözyaşı çağını kapatıp; merhamet, huzur ve barış çağını aralamak gayesiyle fikir
teatisinde bulunacağız. Fahri Kâinat Peygamber Efendimizin ‘Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır.’ hadis-i şerifi gereğince
düşüncelerimizi yarıştıracak, en ideale ulaşmak adına üç gün boyunca fikir alışverişi yapacağız.
Bizler bu toprakların geleceği olan gençler. İnanıyoruz ki; fikirlerimize, düşüncelerimize, emeklerimize değer verildiğinde
milletimizin geleceğine önemli katkılarda bulunacağız. Siz büyüklerimizin tecrübesiyle bizim fikirlerimiz buluştuğunda;
yeniden İbni Sinâlar, Farabiler, Uluğ Beyler, Ali Kuşçular, Hezârfenler olarak yetişeceğiz.”

Gençlere Güvenmek
Mihmandar okulumuz Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi´nin Okul Müdürü Abdulkadir Işık ise
konuşmalarında “Gençlere güvenimiz tamdır. Onların dinamizmini ve bizim tecrübelerimizi yoğurarak âtiyi mâmur
kılabilme gayretiyle yoluna çıktık. Bu yolda desteğini esirgemeyen herkese üyesi bulunmaktan gurur duyduğum Şehit Adil
Büyükcengiz ailesi olarak teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.
Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, eğitimin, memleketin en önemli meselesi olduğunu söyledi. Bu bağlamda onun en
önemli unsuru olan öğrencilerin görüşlerinin bugüne kadar alınmamış olmasının eksiklik olduğunu ve zararın neresinden
dönülürse kâr olacağını söyleyerek Türkiye’de bir ilk olan bu çalışmanın organizasyonunda bulunan herkese şükranlarını
sundu. 21 il den 31 okuldan gelen tüm öğrencilere değerli çalışmalarının sonuçsuz kalmayacağının teminatını verdi ve
bildiriden çıkan kararları kendi çalışma sahasında ilgili alanlarda uygulama gayreti göstereceğini söyledi. Yapılacak
çalışmaların hayırlara vesile olması temennisiyle katılımcıları sevgi ve saygıyla selamladı.
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Yol Gösterici Fikirler
Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz tohuma benzettiği gençliğe “Bir fikir başka fikirlere vesile olur, sizler bugüne
kadar Âkiflerin, Karakoçların, Topçuların, Kısaküreklerin fikirlerini dinlediniz şimdi artık söz sizin!” diyerek seslendi. Ayrıca
“Onlar kendi aralarında istişare ederler.” ayet-i kerimesiyle istişarenin önemine dikkat çekti. Yılmaz, Türkiye Gençleri
İstişare Meclisi’nin bu konuda çok güzel bir başlangıç olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bizleri kıyasıya
eleştireceksiniz, fikirlerinizi ben de merak ediyorum, çilesini çektiğiniz fikirlerin yeni bir nesli yetiştirmede yol göstereceğini
ümit ediyor ve emeği geçen herkesi hayırla yâd ediyorum.”

Eğitim ve Öğretimde Yeni Ufuklar
Programın İkinci bölümünde ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Muhammet
Ubeydullah Öztabak katılımcılara “Eğitim ve Öğretimde Yeni Ufuklar” konulu bir seminer verdi. 2030’lar üzerinde duran
Öztabak, yapılan araştırmalara göre 2030 yılında bugün var olan birçok mesleğin yok olacağını ve çıkacak yeni mesleklerin
sayısının öngörülemediğini belirtti.
Ünlü fütüristlerin hazırladığı listelerin başında, gelecekte geleneksel üniversitelerin yarısının yok olacağı, birçok
üniversitenin tek alanda uzmanlaşacağı bilgilerinin yer aldığına dikkat çeken Öztabak işsiz kalmak istemeyen gençlere
girişimci olmalarını tavsiye etti.
Öztabak şunları söyledi: “Eğitim güç üzerine kurulmuştur. Güçlü olmak içinse yenilik üretmek gerekir.   Günümüz
toplumlarında güç rekabet ortamlarını oluşturur. Özetle büyük balık küçük balığı yer. Ancak bu bizim yapımıza tamamıyla
terstir. Çünkü bizde “haklı olan güçlü”dür. O zaman biz kesinlikle bu düzene uyamayız. O hâlde yeni bir düzen ortaya
koymalıyız. Güçlü olanın haklı olmadığı, haklı olanın güçlü olduğu bir düzen!
Sevgili Gençler, yapay zekânın yapamayacağı şeylere yönelin. Duygu, kültür, inanç gibi değerlere odaklanın. 21. yüzyıl
insanının en büyük sorunu anlam arayışıdır. Siz bu sorunu yaşamak istemiyorsanız vatan, din, insanlığa fayda gibi değerlere
sahip çıkın.”
Programın açılışı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Programda 120 öğrencimiz belirlenen 4 konu ile ilgili çeşitli
oturumlarda fikirlerini ifade etti.
Türkiye Gençleri İstişare Meclisi,  sonuç raporunu okunması ve sertifika töreniyle sona erdi.
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YENI VE DINAMIK BIR MODEL

Uçak bakım alanı, uçak gövde motor ve uçak elektroniği dalları alanında eğitim gören   öğrencilerin
sektörde istihdamları kolaylaşıyor.
Millî Eğitim Bakanlığımız, iş gücü piyasasındaki arz-talep dengesini en iyi şekilde kurulup kabiliyet eksikliklerinin
giderilmesi, gençlere değişen şartlara karşı esneklik kazandırılması ve yetenek setlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla çok
paydaşlı iş birliklerini peş peşe hayata geçiriyor. Hiç şüphesiz bunun temel sebebi, eğitim alanındaki çerçevenin, uygulamada
da karşılığının bulunmasının kilit bir öneme sahip olması. Mesleki ve teknik eğitimdeki dönüşün ve başarının çoklu iş
birliklerine dayalı bir yapının ortak sorunlara ortak çözümler bulmasıyla mümkün hâle geleceği de açık.
Millî Eğitim Bakanlığımız, mesleki ve teknik eğitimde sektörle iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Millî Eğitim
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile MRO Teknik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında mesleki ve
teknik eğitim iş birliği protokolü imzalandı. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzdeki “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” törenine,
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, MRO Teknik Servis Sanayi ve Ticaret
A.Ş Genel Müdürü Sayın Hüseyin Oflaz, İl Millî Eğitim Müdürümü Sayın Levent Yazıcı,  MRO Teknik Servis Sanayi ve Ticaret
A.Ş Kurucusu Sayın Yavuz Çizmeci, MRO Teknik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Cihangülü
Çizmeci, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Serkan Gür,  MRO Teknik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş Akademisi Genel
Müdürü Sayın Kadir Kahraman, MRO Teknik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş Eğitim Müdürü Sayın Ümit Kuş, Kapadokya
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Funda Aktan katıldılar.
İmzalanan protokol ile bu okulların atölye ve laboratuvarları da yeni teknolojilerle güncellenerek donatılacak, öğrencilere
işletmelerde beceri eğitimi, staj imkânı sağlanacak ve bu okullardaki öğretmenlere iş başı eğitimleri düzenlenecek.   Bu
iş birliği ile uçak bakım alanı, uçak gövde motor ve uçak elektroniği dalları alanında eğitim gören öğrencilerin sektörde
istihdamları kolaylaşıyor.

Sektörle İş Birliği
Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uçak bakım alanındaki öğrencilerimizin ve
öğretmenlerimizin yeterliliklerinin artırılmasına yönelik yapılacak olan mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerini içeren protokol,
Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyonu doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime nasıl yaklaştığını da ortaya koyuyor.
Uçak bakım alanı, uçak gövde motor ve uçak elektroniği dallarını içeren protokol, uçak hangarlarında ve uçak bakım
merkezlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve istihdamına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
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Öğrenilen bilgilerin yaşam becerilerine dönüştürülmesi öncelikli protokol kapsamında mesleki ve teknik eğitimin
niteliğini artırmak, gayretli ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek, sektör ile okul iş birliğini artırmak için belirlenen ölçütler
doğrultusunda başarılı öğrencilere burs veriliyor.

Protokolün Kapsamı
İmzalanan protokol, uçak bakım alanı öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin yabancı dil ağırlıklı olarak
sektördeki gelişmeler doğrultusunda hazırlanması/güncellenmesini, öğretmenlerine hizmet içi eğitim faaliyetleri
kapsamında seminer ve işbaşı eğitimleri verilmesini, uçak bakım alanı öğretmenlerinin uluslararası sertifikalandırılmasına
yönelik çalışmalar yapılması gibi bir dizi yeniliği de içeriyor.
Bu yönüyle protokol, dinamik mesleki eğitim modelini yansıtıyor. Bu bağlamda alan öğrencilerinden uygun
bulunanların iş başında beceri eğitimi ve staj yapmaları sağlanacak, başarılı olan alan öğrencilerine burs verilecek. Okul
atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması/desteklenmesi, okulun uluslararası tanınırlığının
sağlanmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılması, okuldaki öğrencilere atölyelerde kullanılmak üzere imkânlar dâhilinde
kullanım fazlası malzeme ve gerektiğinde parça/komponent desteğinin sağlanması da öngörülüyor.

İstihdam Kolaylaşacak
Genç ve dinamik işgücünü en iyi şekilde yetiştirmenin ve profesyonel hayata hazırlamanın hem kamunun hem de özel
sektörün güçlü ve sürekli iş birliği içinde çalışmasıyla mümkün olacağı biliniyor. Bu anlayıştan hareketle alan mezunlarının
istihdamı, teknik gezi ve izleme ziyaretleri, tasarım-beceri atölyesinin kurulması, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için
toplantı, seminer, konferans, yarışma vb. farkındalık faaliyetleri düzenlenmesi gibi birçok husus da protokole dâhil edildi.
Böylece, öğrenciler bilimi, tekniği ve pratiği öğrenecek, mezun olduğunda hızla iş hayatında istihdam edilecek.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, MRO Teknik Servis Sanayi ve Ticaret
A.Ş Genel Müdürü Sayın Hüseyin Oflaz, imzalanan protokolün, sektörle eğitim ortamlarının iş birliği açısından anlamlı
olduğu değerlendirmesinde bulundular. Bu bağlamda böyle bir adım atıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydettiler.
Daha sonra protokole katkısı olan isimlerle fotoğraf çekildi.
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ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATIP LISELERI 2023 EĞITIM VIZYONU

Değerlendirme, istişare ve planlama toplantısı İstanbul Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nde yapıldı.
Toplantıya Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzden Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı  Sayın Mustafa Yıldız,
Millî Eğitim Uzmanları  Sayın Lokman Yıldırım ve  Sayın Hasan Özarslan ile Rehber Öğretmen  Sayın Bahattin Güney’in yanı
sıra uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri okul müdürleri, vizyon belgesi koordinatörleri, pansiyondan sorumlu müdür
yardımcıları, İHL meslek dersleri zümre temsilcileri, Türkçe dersi zümre temsilcileri ve PDR öğretmenleri katıldı. Fatih İlçe
Millî Eğitim Müdürü Mucip Kına programa katılarak selamlama konuşması yaptı.
Toplantıda Millî Eğitim Bakanlığımızın “2023 Eğitim Vizyonu”,   Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün   “İmam Hatip
Ortaokulları ve Liseleri” ile Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığımız uhdesindeki “Türk eğitim sistemi içerisinde
telif bir model olarak gelişen imam hatip okullarının evrensel karakteri güçlendirilerek millî bir model olarak başka ülkelere
örnek olma potansiyeli artırılacaktır.” hedefleri masaya yatırıldı.
Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Daire Başkanı Mustafa Yıldız Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri
Değerlendirme, İstişare ve Planlama Toplantısı hakkında bilgilendirmede bulundu. Katılımcılar; okul müdürleri ve vizyon
belgesi koordinatörleri, pansiyondan sorumlu müdür yardımcıları, İmam Hatip Lisesi meslek dersleri zümre temsilcileri,
Türkçe dersi zümre temsilcileri ve  Psikolojik Danışmanlık ve Rehber öğretmenleri olarak beş gruba ayrılarak Bakanlık, Genel
Müdürlük ve Daire Başkanlığının hedefleri doğrultusunda 2023 Eğitim Vizyonu konusunda sunumlar yaptı. Aynı zamanda
okul gelişim modeli kapsamında uluslararası Anadolu imam hatip liseleri masaya yatırılarak mevcut durum, sorunlar ve
öneriler tartışıldı.
2023 Eğitim Vizyonu Değerlendirme Toplantısı, raporların okunması ve değerlendirme oturumu ile sona erdi.
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YETENEĞIN, GELECEĞIN

Geleceğin modelistleri yeteneklerini sergiledi.
Millî Eğitim Bakanlığımızla ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) arasında yapılan iş birliği
protokolü kapsamında düzenlenen “Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması İstanbul Yeşilköy WOW Centre’da yapıldı.

Bilgiden Beceriye
Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm kapsamında desteklediği ve
İHKİB tarafından düzenlenen yarışma ile öncelikle moda tasarım teknolojisi alanında farkındalık oluşturuldu. Bununla
birlikte bu alanda eğitim alan gençlerin eğitimleri süresince edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen,
rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ve bu yönde geleceklerini planlamalarına  katkı sunmak amaçlanıyor.
Yarışmaya İstanbul’da Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı ve bünyesinde moda tasarım teknolojileri
alanı modelistlik dalı bulunan 53 Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinden 212 öğrenci katıldı.
Öğrencilerin çalışmaları uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda birincilik
ödülünü Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikincilik ödülünü İHKİB Kâğıthane Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi ve üçüncülük ödülünü ise Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi alırken “Jüri Özel Ödülü”nü Hikmet Nazif
Kurşunoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “En İyi Takım Çalışması” ödülünü ise Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi aldı.
İHKİB tarafından birinciye 20.000 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüye 10.000 TL, Jüri Özel Ödülü için 5.000 TL ve En İyi Takım
Çalışması için 5.000 TL olmak üzere, dereceye giren takımlara toplam 55 bin TL para ödülü verildi.

Ulusal Düzeye Taşınacak
Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışmasının ödül törenine Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu, İHKİB Başkanı Sayın Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Sayın Ahmet Öksüz,
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı başta olmak üzere sektörel dernek başkanları, ihracatçı birlikleri yönetim
kurulu başkanları, ihracatçı birlikleri, TİM yönetim kurulu üyeleri, hazır giyim ve konfeksiyon sektör temsilcileriyle birlikte
yarışmaya katılan okul temsilcileri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.
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Ödül töreninde konuşma yapan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu, Bakanlığımız
ile yapılan mesleki eğitim iş birliği protokolünün önemini vurguladı. Bu sayede çok değerli çalışmaların yapıldığını belirten
Numanoğlu, mesleki eğitime verdiği destek ve katkılardan dolayı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon ve İhracatçılar
Birliğine teşekkür etti.
Yarışmanın öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine olumlu katkılar sağladığını kaydeden Numanoğlu,
öğrencilerimizin kendi yeteneklerinin farkına vararak hayal ettiklerini tasarlamalarını, tasarladıklarını ise ürüne
dönüştürmenin sonucunu burada bir ekosistem içinde deneyimlediklerini belirtti. Numanoğlu, yalnızca İstanbul genelinde
yapılan bu yarışmanın 2020 yılında ulusal düzeyde yaygınlaştırılması için çalışmalara başlanacağını, hazır giyim sektörüne
nitelikli eleman yetiştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Farkı Ortaya Koymak
HKİB Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim sektörünün 30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdiği belirterek, hazır
giyimim Türkiye’ye döviz bırakan en önemli sektörlerden biri olduğunu vurguladı. Gültepe, hazır giyimin 20 bin kişiye
istihdam sağladığını aktararak, şunları kaydetti:
“Bu sektör geçmişte vardı, şimdi var, gelecekte de çok rahat bir biçimde var olacak. Katma değer yaratmada da hazır
giyim çok önemli bir sektör. Burada da farkımızı ortaya koyuyoruz. Katma değerli ürün yapmanın en önemli yolu 27 yıldan
beri yapmış olduğumuz yarışmalardır. Bu sene de beceri yarışmasının ikincisini düzenliyoruz. Bunu tüm Türkiye’ye yaymak
bizim için çok önemli bir gurur kaynağıdır. Yarışmaya katılan tüm okullarımızı ve gençlerimizi yürekten kutluyorum.”
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BÜYÜK DÖNÜŞÜME KATKI SUNMAK

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Dr. Sayın Sadri Şensoy İstanbul Ölçme
Değerlendirme Merkezimizi ziyaret etti.
2023 Eğitim Vizyon Belgesi ölçme değerlendirme alanında da birtakım yenilikler getirdi. Çünkü ölçme değerlendirme
teknik bir konu olmanın ötesinde nasıl bir insan yetiştirmek istendiği, benimsenen eğitim felsefesi ve hedefleri ile ilişkilidir.
Neyin, nasıl ve hangi amaçla ölçüldüğüne ilişkin verilecek her türlü cevabın merkezinde öğrencilerimizin tüm yönleriyle
gelişimi ve mutluluğu yer alır.
Bunun için 2023 Eğitim Vizyonunda öğrencilerimizin her ders ve düzeyde yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi
ve desteklenmesi için “Yeterlilik Temelli Değerlendirme Sistemi” kurulacak. Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar
öğrencilerimizin izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her öğrenci için bir e-portfolyo
oluşturulacak.
İlimizde standart belirleme çalışmalarına da kılavuzluk edecek şekilde İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi kuruldu.
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Dr. Sayın Sadri Şensoy, İstanbul
Ölçme Değerlendirme Merkezimizi ziyaret etti, yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi.
Genel Müdürümüz, İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Burhan Çağrı Yıldırım
ve İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezindeki öğretmenlerimizle bir toplantı yaptı. Genel Müdürümüz Dr. Sadri Şensoy
toplantıdaki konuşmasında Bakanlık olarak Türkiye’ye bir söz verdiklerini, bir ülke ödevi yazdıklarını, 3 yıl içerisinde bu
ödevi en iyi şekilde yerine getirmek istediklerini söyledi.
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Dr. Sayın Sadri Şensoy, bu ödevi yaparken Bakanlığın her
biriminin üstüne düşen görevleri olduğuna işaret ederek, “Öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, ilçe ve il müdürlerimizin
bakanlığımızın merkez teşkilatı yöneticilerinin ve ara kademelerdeki tüm çalışanların katkı sağlayacağı noktalar var. Mesela
TIMSS uygulaması kapsamında yer alan okul yöneticileri ile branş öğretmenlerinin eğitim çalışmaları önemli.”   ifadesini
kullandı.

Değişime Sahip Çıkmak
Genel Müdürümüz Şensoy, 2023 Eğitim Vizyonu ile büyük bir dönüşümü gerçekleştireceklerini vurgulayarak, “Bu
dönüşümü biz olarak değil, hep beraber gerçekleştirmek istiyoruz. Yıllar sonra şu sözleri söyleyebileceksiniz; ‘Bizler de 2023
Eğitim Vizyonu ile başlayan eğitim sisteminin dönüştüğü yıllarda görev aldık, bizler de katkı verdik. Bizim hazırladığımız,
bizim denetlediğimiz sorular da bu aşamada kullanıldı.’ Bence bunu söyleyebilmek, çok gurur verici bir şey… İnanın, bu
aşamada çok önemli bir sorumluluğunuz var.
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Sahada bu değişimi uygulayacak ve niteliğini yükseltecek
olanlar sizlersiniz. Sizlerin bu değişime sahip çıktığını görmek
bizleri daha da umutlandırdı. Katkılarınızdan dolayı hepinize
teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Toplantıda ayrıca soru
hazırlama başta olmak üzere ölçme değerlendirme süreci
bağlamında yapılan çalışmalar paylaşıldı. Görüş alışverişinde
bulunuldu.

Süreç Odaklı Bütünleşik Bir Anlayış
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Dr. Sayın Sadri Şensoy,  buradaki toplantının ardından
İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi ziyareti kapsamında İlimizde kurulan Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe dersleri
soru ekiplerimizde yer alan öğretmenlerimizle bir araya geldi.
Genel Müdürümüz Şensoy, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Tuna Salonundaki toplantıda 2023 Eğitim Vizyonunda
konulan birinci hedefin, eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemlerin etkinleştirilmesi
olduğunu hatırlattı.  Şensoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepinizin bildiği gibi 2023 Eğitim Vizyonunda, hedeflenen ölçme
değerlendirmedeki soru yaklaşımı akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme ve benzeri zihinsel becerilerin
sınanmasını öne çıkarıyor. Artık bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım
sergileniyor. Her ay paylaştığımız örnek sorularla belirsizlik ortadan kaldırıldı ve öğrencilerimizin deneyimi arttırıldı. Bundan
sonraki çalışmalarda ölçme değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir anlayış ortaya konulacaktır. Bu bağlamda
sizlerin hazırladığınız sorular oldukça önemli.” dedi. Şenşoy, öğretmenlerimize ölçme değerlendirme süreçlerine büyük
katkılar sunacak çalışmalarında başarılar diledi.

TIMSS Uygulaması
Türkiye genelinde 60 ilimizde Nisan ayında yapılan
Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması
TIMSS 2019 Nihai Uygulaması ile ilgili düzenlemeler
netleşti. Uygulamanın uluslararası standartlara uygun
şekilde yürütülebilmesi için   okul yöneticilerinin yapacağı
çalışmalar, elektronik altyapının hazırlanmasına ilişkin
detaylar, öğretmen ve öğrencilerin moral motivasyonunun
sağlanmasına yönelik bir dizi çalışma yapıldı. Ayrıca
bu okullarda görev yapan Fen Bilimleri ve Matematik
öğretmenleriyle TIMSS 2019 uygulamasının değerlendirme
çerçevesiyle ilgili detaylar paylaşıldı.
Bu çerçevede Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Dr. Sadri Şensoy, İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüzdeki toplantıların ardından Halil Bedii Yönetken Ortaokulumuzu ziyaret ederek öğretmen ve
öğrencilerimizle bir araya geldi.
Şensoy, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde görüş alışverişinde bulunmanın önemine değinerek, öğretmen ve
öğrencilerden gelecek taleplerin dikkate alınmasının bakanlığımızın genel felsefesi olduğunu kaydetti.   Öğrenci ve
öğretmenlerden gelen talepleri birebir dinleyen Şensoy, verimli bir toplantı olduğunu belirterek öğrenci ve öğretmenlere
teşekkür etti.
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TASARIM BECERI ATÖLYELERI MESLEK LISELERINDE

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz  Sayın Kemal Varın Numanoğlu,  mesleki ve teknik eğitim
kurumlarımızı ziyaret etti.
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz
Sayın Kemal Varın Numanoğlu, Okul -Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Projesi kapsamında sektör tarafından kurulan
Bridgestone Lassa, Mercedes-Benz, Volkswagen Avek, Çetur Motosiklet Eğitim Laboratuvarı, Bosch-Car Service, Mutlusan
Elektrik atölyelerinde incelemelerde bulunarak, öğretmen eğitimleri, staj ve istihdam konularında bilgi aldı. Açılması
planlanan tasarım  beceri atölyeleri için incelemelerde bulundu.
Bu yıl 150. eğitim-öğretim yılını kutlayan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerine devam
eden Kemal Varın Numanoğlu, müzecilik uygulamalarında en önemli yeniliklerden biri olan İstanbul Cumhuriyet Eğitim
Tarihi Müze’sini de ziyaret etti. Numanoğlu, müzelerde eğitim yerini gitgide öğrenmeye bıraktığını; artık müze eğitiminden
değil müzede öğrenmeden söz edildiğini bu bağlamda İstanbul Cumhuriyet Eğitim Tarihi Müzesinin bunun önemli
mekânlarından biri olduğunu kaydetti.
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ÖRGÜN EĞITIMLE BIRLIKTE HAFIZLIK

Üsküdar Şehit Ayşe Aykaç İmam Hatip Ortaokulu’nun 5. sınıf öğrencilerinin hafızlığa başlama merasimi
yapıldı.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz, İmam Hatip Ortaokullarında bazı öğrencilerimiz Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık
Projesi kapsamında hem ortaokul okuyorlar hem de hafızlık yapıyorlar. Üsküdar Şehit Ayşe Aykaç İmam Hatip Ortaokulu,
Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesini uyguluyor. Bu okuldaki öğrencilerimizin hafızlığa başlama merasimleri Üsküdar
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.  
Merasime, Din Öğretimi Genel Müdürümüz Sayın Nazif Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı Sayın Murat Sefa Demiryürek, İl
Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Sinan Aydın, Şube Müdürlerimiz,   İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Prof. Dr. İrfan Gündüz,
Reisu’l Kurra Vekili Sayın Mustafa Demirkan ve çok sayıda veli katıldı…

Öğrenmeyi Kolay ve Kalıcı
Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz,   ülkemizde hafızlık projesi uygulayan okullar ve bunların elde ettiği
başarılardan söz etti. Hafızlıkla ilgili çalışmaların önemini vurgulayan Yılmaz, “Hafızlık eğitiminin erken yaşlarda başlaması
öğrenmeyi kolay ve kalıcı hâle getiriyor. Örgün Eğitimde Hafızlık Projemiz şu anda pek çok okulumuzda devam ediyor.
Burada amacımız, hafızlık için istidadı olan öğrencilerimizin akranlarıyla birlikte aynı ortamda bulunarak hafızlık yapmalarını
sağlamaktır. Zaten proje bu amaçla başlatıldı. Hafızlık sistemimiz elhamdülillah meyvelerini veriyor. Bu doğrultuda çaba
sarf eden öğretmenlerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Çalışma Disiplini ve Zaman Yönetimi
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İstanbul’da bu projeyi uygulayan okullar ve özelde de Şehit Ayşe Aykaç
İmam Hatip Ortaokulu’nun çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Yazıcı, “Bizi biz kılan ahlaki değerlerin kazanılmasında
hafızlık eğitiminin kazanımları çok önemli… Hafızlık eğitimi aynı zamanda çalışma disiplini ve zaman yönetimi becerilerinin
pekiştirilmesi ve süreklilik kazandırılması açısından kıymetli.  Hafızlık eğitiminde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”
dedi.
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PROF. DR. HASAN TAN: REHBERLIĞE AÇILAN KAPI

Türkiye’de rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanının gelişmesine öncülük eden Prof. Dr. Hasan Tan,
İstanbul’da düzenlenen bir panelle anıldı.
Rehberlik ve psikolojik danışma, modern eğitimin çok önemli birer parçası hâline gelmiş faaliyetleri ifade eden terimlerdir.
Özellikle rehberlik sözü, daha 1938’lerde okul müfredat programlarımızda geçmiş olmakla beraber, daha çok 1950’lerden
sonra sıkça konuşulup tartışılmaya başlanmıştır. 1953’te Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığında bulunan Reşat Tardu ve
Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı olan Kadri Yörükoğlu, okullarımıza organize rehberlik faaliyetlerinin yerleştirilmesini can-ı
gönülden teşvik etmiş ve desteklemişlerdir.

Türkiye’de Rehberlik ve Esasları
Türk eğitimcileri yurt dışında kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulama alanına taşıyarak rehberlik hizmetlerinin
gelişmesine yardımcı olmuşlardır.  Ardından üniversitelerimiz, öğretmen yetiştirme programlarında rehberlik ve psikolojik
danışma konusunu mecburi dersler arasına almak suretiyle konuya ülke çapında önem vermiştir.  Özellikle 1970’ten bu yana
da rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, uzman kişilerce yürütülen ayrı bir yardım ve ihtisas faaliyeti olarak okul
eğitim programlarımızda yer almıştır. Türkiye’de 1970- 1971 Eğitim Öğretim Yılında 24 okulda rehberlik uygulamaları resmen
başlamıştır.
Merhum Prof. Dr. Hasan Tan Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli psikolojik danışman ve rehberlik uzmanlarındandı.
Türkiye’de rehberlik denildiğinde ilk akla gelen isimler arasında olmanın ötesinde, bunun önemini tüm hücrelerinde hisseden
bir bilgeydi. Bunu rehberlikle ilgili makalelerinde açıkça görmek mümkün…
Zaten Hasan Tan, 1953’te ABD’de psikolojik danışma alanında doktora çalışmaları yapmakta idi. Müsteşar Reşat Tardu,
özel bir mektupla, bu alanda kendisine çok ihtiyacı olduğunu, hemen yurda dönüp bu işlerde çalışmalara yardımcı olmasını
ister. Bunun üzerine Hasan Tan, 1953 sonbaharında master derecesi ile yurda döner. 1956 yılında da doktorasını tamamlamak
üzere tekrar ABD’ye gider.
Prof. Dr. Hasan Tan’ın rehberlik ve danışma konusunda çalışan öğrenci, öğretmen, uzman ve öğretim üyelerine yıllarca
yeni baskıları ile hizmet etmiş olan Rehberliğin Esasları kitabını herkes bilir. Elbette onun katkıları sadece bu kitapla sınırlı
kalmamıştır, sonraki yıllarda da alana katkılarını sürdürmüştür. Mesela 1986 tarihli Psikolojik Danışma ve Rehberlik “konuşulan
munis Türkçe” ile kaleme alınan kitabı birçok fakültede ders kitabı olarak öğrencilere hizmet ederken, alanda çalışanlar için
de kaynak kitap olarak kabul görmüştür.  Yazarın yoğun bir yaratıcılık döneminin ürünü olan kitap üniversitelerde rehberlik
ve psikolojik danışma derslerini okutan birçok meslektaşının teşvik ve ısrarlarıyla kaleme alınmıştır.  
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Prof. Dr. Hasan Tan, makalelerinde rehberliğin temel kavram ve durumlarından hareketle Türk eğitim sistemine ilişkin
düşüncelerini açıklar. Aslına bakınca çalışmaları rehberliğin en geniş manasıyla nasıl yapılabileceğini gösterir. Bu bağlamda
zorlu bir konunun üstünden hakkıyla geldiğini söyleyebiliriz.

Hasan Tan’a Vefa
Türkiye’de rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanının gelişmesine öncülük eden Prof. Dr. Hasan Tan, 14 Şubat 2019
tarihinde aramızdan ayrılışının ilk yıl dönümünde İstanbul’da düzenlenen bir törenle anıldı.
Prof. Dr. Hasan Tan’ın Ulus Mezarlığında bulunan kabri başında başlayan anma programı Beşiktaş İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün ev sahipliğinde Yenilevent Anadolu Lisesindeki panelle devam etti. Panel öncesinde Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Türk PDR Derneği Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Cengiz
Şahin birer açılış konuşması yaptı. Sayın Prof. Dr. Betül Aydın’ın yöneticiliğini yaptığı, Prof. Dr. M. Engin Deniz, Prof. Dr.
Adnan Kulaksızoğlu, Prof. Dr. Ahmet Şirin ve Prof. Dr. Mustafa Baloğlu’nun katıldığı panelde Hasan Tan’ın hayatı, akademik
çalışmaları,  psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanıyla Türk eğitim sistemine katkıları hakkında konuşuldu.
Panelin açılışında konuşan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili
sitemize yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Büyük isimler, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle
ve yetiştirdikleri öğrencileriyle yaşamaya devam ederler. Rehberlik çalışmalarıyla Türk eğitim sistemine damga vuran
Prof. Dr. Hasan Tan’ı da, işte böyle bir büyük isim olarak görüyorum. Onun çalışmaları 1950’lerden itibaren ülkemize
rehberlik etmiştir. Alanıyla ilgili birçok makalesi hâlâ günceldir. Akademik çalışmalarının yanı sıra, kıymetli bir insan olarak
hayatımızda bıraktığı derin izlerle de Prof. Dr. Hasan Tan’ı daima saygıyla hatırlayacağız.”
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ÜSKÜDAR KİTAP FUARI

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 5. Üsküdar Kitap Fuarı dolu dolu geçti.
5. Üsküdar Kitap Fuarı’nın Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezindeki açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü Sayın Prof. Dr. İbrahim Kalın, fuarın hayırlı, bereketli ve feyizli olması temennisinde bulundu. Gelenek kelimesinin
kökeninden bahseden Kalın, “Eklene eklene gelenek hâline gelen bir süreçtir bu. Tekrarı olmazsa bir şey eklenmezse,
sadece bir hadise oluyor. Bizim geleneğimizde de bu tür faaliyetlerin artık daha kapsamlı, düzenli, içerikli yapılıyor olması,
Türkiye’nin geldiği noktayı da gösteren önemli bir işaret.” şeklinde konuştu.

Fuarlar Çok Kıymetli Birer Ortam
“Şerefü’l mekân bi’l mekin” sözünü hatırlatarak, o mekâna şeref verenin orada bulunan kişi olduğunu dile getiren Kalın,
kendisine onur konuğu unvanı verilmesinden dolayı memnuniyet ve onur duyduğunu ifade etti. Kalın, kitap fuarlarının
okuyucuyla yazarları bir araya getiren çok kıymetli bir ortam olduğunu belirterek, “Türkler okumaz, diye bir şehir efsanesi
var. Nereden çıktı, nereden geliyor bilmiyorum ama biz buna inanıyorsak, kendimize haksızlık ediyoruz demektir.” dedi.
Türkiye’de kitap basıldığını ve okunduğunu ifade eden Kalın, şöyle devam etti: “Belki istediğimiz kalitede, sayıda
değil ama oraya doğru da hamdolsun hızla ilerliyoruz. Özellikle son 15-16 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedef
doğrultusunda da kitaba erişim, kitabın basılması, her yaştan toplumun her kesimine ulaştırılması konusunda hakikaten
çok önemli mesafeler alındı. Zaten devletin yapabileceği de budur. Bu tür alanlarda imkân sağlamaktır, alan açmaktır, yolu
göstermektir. Ondan sonra buradan yürüyecek olan kültürü, sanatı, medeniyeti inşa edip taşıyacak olanlar, kültür insanıdır,
akademisyenlerdir, sanatkârlardır, okuyuculardır, yani hepimizizdir. Hamdolsun artık bu manada imkânlarımız giderek
artıyor.”
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Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı, Türkiye’nin son 15 yıldır özellikle
kültür alanında bir sesiz devrim yaşadığını, bunda yerel
belediyelerin büyük bir payı olduğunu ifade etti. Üsküdar
Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen ise her yıl Türkiye’nin
çeşitli noktalarında kitap fuarlarının düzenlendiğini
belirterek, İstanbul’un en kapsamlı kitap fuarını düzenlemiş
olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gençlerin Kitapla Buluşma İmkânı
Bu yıl beşincisini düzenledikleri fuarın, her yıl artarak
devam eden bir ilgiyle karşılaştığını dile getiren Türkmen,
şöyle konuştu: “Gençleri kitapla buluşturmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Ülkemizde entelektüel birikim aratarak devam
etmektedir. Gençlerimizin kitaba olan ilgisi bizleri mutlu etmektedir. Gençleri ve çocukları, kitapla buluşturma adına son
yıllarda birtakım girişimlerde bulunduk. İlçemizde üç kütüphane açtık. Kitap KDV’siyle ilgili yeni düzenlemeler de yapıldı.
Fuarda 100’ün üzerinde yayınevi var. 250’ye yakın yazarımız, dokuz gün boyunca imza günleri ve söyleşilerde kitapseverlerle
buluşacak.”
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
Sayın Prof. Dr. İbrahim Kalın, Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı,
fuarın onur yazarı Sayın Beşir Ayvazoğlu, Millî Eğitim Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Prof.
Dr. Ahmet Emre Bilgili, İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Levent
Yazıcı, sanatçı Sayın Yavuz Bingöl, İstanbul Kültür ve Turizm
Müdürü Sayın Coşkun Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı
Sayın Hilmi Türkmen ve yazarlar, fuarın açılış kurdelesini
kesti.
Hilmi Türkmen, İbrahim Kalın, Nabi Avcı ve Beşir
Ayvazoğlu’na birer hediye takdim etti. Bağlarbaşı Kongre ve
Kültür Merkezindeki 5. Üsküdar Kitap Fuarı, 17 Şubat’a kadar
devam etti.
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6 DILDE MÜNAZARA YARIŞMALARI

6 Dilde Münazara Yarışmaları’nın finalleri Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi´nde yapıldı.
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu İmam Hatip Liselerinde Arapça ve İngilizce
olarak 2015 yılında başlayan hazırlık sınıfı artı dört yıl lise eğitimi uygulamasına daha sonraki yıllarda Almanca, İspanyolca
ve Rusça da eklendi. Arapça, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Almanca vb. dilleri konuşan ülkelerle beşeri, ilmi ve iktisadi
münasebetleri geliştirmek önemli…  

Bir Dil Bir Dünya
Bunun için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarında ve hizmetlerinde ihtiyaç duyulan personelin
yetiştirilmesine katkı sağlamak, ileri düzeyde yabancı dil becerisi ve akademik bilgiye sahip başarılı öğrenciler yetiştirmek
gerekiyor. Bu kapsamda yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan Anadolu İmam Hatip Liseleri kısa sürede yaygınlaştı. 2019-2020
Eğitim Öğretim döneminde bünyesinde Çince hazırlık sınıfı uygulayacak Anadolu İmam Hatip Lisesi faaliyete giriyor.
Bugün Türkiye’de 24 Anadolu İmam Hatip Lisesinde beş ayrı dilde, hazırlık sınıflarında haftada 20 saat dil eğitimi veriliyor.
Bünyesinde hazırlık sınıfı programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri
arasında gerçekleştirilen “6 Dilde Münazara Yarışmaları” önemli bir kültürel etkinlik.  Dili iletişimsel yöntemle ve aracı dil
kullanmadan öğreten bu okullarda, sorgulayan, düşünmeye sevk eden en önemli dil etkinliği kabul edilen münazaralar
dört yıldır uygulanıyor.

Münazara Takımları
Öğrenciler okul içinde yapılan elemelerle belirleniyor ve en başarılı 4 öğrenci okulunu temsilen münazaralara katılıyor.
Münazara takımları genelde 10. Sınıf öğrencilerinden oluşuyor. Ancak Rusça gibi yeni başlayan okullarda münazaralar
hazırlık sınıfı öğrencileri arasında gerçekleştiriliyor.
Yarışmacı öğrencilerin hazırlık süreci altı aydan fazla zaman alıyor. Liseliler İngilizce, Rusça, İspanyolca, Almanca,
Arapça alanlarında yarışırken Türkiye’ye lise öğrenimine gelen yabancı öğrenciler de Türkçe dalında münazara yarışmasına
katılıyor.
Türkiye genelinde 8 ayrı dalda 126 bin 942 öğrenci katıldı. 2009 yılında İmam Hatip Okulları arasında Arapça eğitimi ile
başlayan ve bugün farklı dillerde 100 binden fazla öğrencinin katıldığı yarışmanın finalleri Başakşehir Emin Saraç Kültür
Merkezi´nde yapıldı.
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Yarışmanın finallerine Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Eğitim Politikaları Daire Başkanı Sayın İhsan Erkul, Eğitim
Ortamları ve Öğrenme Süreçlerini Geliştirme Daire Başkanı
Sayın Oğuzhan Özkan, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın
Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Hatice
Özdemir, Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın
Ramazan Yılmaz ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

Finallerde Dereceye Giren Okullar
Akademisyen ve edebiyatçıların jüri üyeliğini yaptığı
münazara yarışmalarının ödül töreninde yarışmacılar ve
onları hazırlayan öğretmenler ödüllendirildi. Yarışmaların
finallerinde, İngilizcede birinciliği Çamlıca Kız İmam Hatip Lisesi, ikinciliği Ahmet Sani Gezici Anadolu İmam Hatip Lisesi,
üçüncülüğü ise Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandı.
Türkçede birinciliği Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinciliği Şehit Mehmet Karaaslan
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise Mevlana Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi aldı. İspanyolcada
birinciliği Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinciliği Ahmet Sani Gezici İmam Hatip Lisesi kazandı. Almancada birinci ve
ikincilik, iki farklı takımla yarışan Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi´nin oldu. Rusçada birinci ve ikinciliğe, iki takım
olarak katılan M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi layık görüldü.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün en itibarlı kültürel faaliyeti olarak kabul edilen münazara yarışması önümüzdeki
yıldan itibaren uluslararası farklı bir boyut kazanacak.
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MESLEKI EĞITIM SEKTÖRLE BERABER

Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sektörle iş birliği içinde çalışmalarına devam
ediyor.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz  Sayın Kemal Varın Numanoğlu, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü  
Sayın Sadri Şensoy ile birlikte Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu.
Okulumuzun derslik, atölye ve laboratuvar fiziki alt yapısı ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında Okul Müdürümüz Hasan
Kayaküçük ve Müdür Yardımcımız Çiğdem Ünal’dan bilgi aldı.
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Bilişim
Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi olmak üzere toplam 4 alanda sektörle iş birliği içinde İstanbul Esenyurt’ta
donanımlı binası ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.
Okulda oluşturulan Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 7444 Ay Yıldız Robotik Takımı, NASA,
Boeing gibi büyük kuruluşların destekleyici olduğu FIRST vakfının düzenlediği robot yarışmalarına katılmaktadır. Takım
20 den fazla ülke 3000’den fazla takımın katıldığı FRC(Fırst Robotic Competition) robot yarışmasına ilk defa 2018 yılında
katılmıştır. Robot Takımı ayrıca 2019 yılında 4 ülkeden 35 takımın katıldığı İstanbul Regional da yarı final oynamış ve General
Motors tarafından verilen “Industrial Design Award” ödülüne layık görüldü. Takım bunun dışında doğaya meşe palamudu
ekme, köy okullarına kitap ve kıyafet yardımı gibi sosyal projelerde de yer alıyor.
Ayrıca 4972 Borusan Robotik takımı 2013 yılında İstanbul/Esenyurt Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi bünyesinde kurulup Rookie olarak 2014 yılında Chicago Midwest Regional’a katıldı. Burada gösterdiği gayretten
dolayı “Rookie Inspiration Award” ödülünü kazandı. Takım aynı zamanda Türkiye’de kurulan ilk devlet meslek lisesi FRC
takımı oldu.
2018 yılında Los Angeles Regional’a katılıp burada çeyrek final oynamıştır. Son olarak 2018 FRC Turkish Off-Season’a
katılıp yarı final oynayıp “Industrial Design Award” ödülünü almaya hak kazandı.
Kendisine motto olarak “Cesaretin Yoksa, Zafer de Yok (No Guts, No Glory)” benimseyen 4972 Borusan Robotik takımı,
bu süreç içerisinde ulusal ve uluslararası Robot yarışmalarına katılmayı misyon edinerek, farklı kulvarlarda sayısız robot
yarışmalarına katıldı ve burada da başarıları ile adından bahsettirdi.
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ARAPÇA BILGI VE ETKINLIK YARIŞMALARI TÜRKIYE FINALI

10. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları Türkiye Finali programı büyük ilgi gördü.
İstiklal Marşı,  Kur’an-ı Kerim tilaveti ve tanıtım filmi ile başlayan 10. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları Türkiye Finali
programına Din Öğretini Genel Müdürümüz  Sayın Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Dr. Cem Gençoğlu,
Başakşehir Kaymakamı Sayın Kazım Tekin, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İl Millî
Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve diğer ilgililer katıldı.
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yabancı dil eğitimine yönelik çalışmalardan
bahsederek yabancı dil hazırlık programı uygulayan proje Anadolu İmam Hatip Liselerinin ulusal ve uluslararası platformdaki
etkinlik ve başarılarına değindi. Hazırlık sınıfında eğitim verilen Arapça, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Almanca ek olarak
2019-2020 öğretim yılında İstanbul Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde başlayacak Çince hazırlık sınıfının
müjdesini verdi.
Nazif Yılmaz, 10. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları’nda emeği ve üstün gayreti olan Emin Saraç Anadolu İmam Hatip
Lisesi, Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
idareci, öğretmen ve öğrencileri ile seçici kurullarda görev alan akademisyenlere teşekkür etti.
Yarışmaların her kategorisinde dereceye giren öğrenci ve rehber öğretmenlerine para ödülü ve kitap hediye edildi.
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İKİNCİ İSTANBUL MÜZELERI ÇALIŞTAYI

İkinci İstanbul Müzeleri Çalıştayı’nda İstanbul’da müze-okul iş birliği ve eğitimde müzelerin rolü ele alındı.
Ülkemizin kültürel varlıklarının tanıtılmasını ve müzelere olan ilginin arttırılmasını amaçlayan Müzeler Haftası’nda
önemli bir etkinlik düzenlendi. İkinci İstanbul Müzeleri Çalıştayı’nda İstanbul’da müze-okul iş birliği ve eğitimde müzelerin
rolü ele alındı.
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Konferans Salonu’ndaki çalıştayın açılışında konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürü Murat Gürül, küreselleşmenin ardından kültür varlıklarının müzelerde sergilenmesi konusunda klasik
müzecilik anlayışından vazgeçilerek, yeni bir yaklaşımın tercih edildiğini dile getirdi.
Gürül, Türkiye’nin dünyadaki örnekleriyle yarışacak nitelikte müzelere sahip olduğuna vurgu yaparak, “Ortalama biniki bin metrekarelik müzelerden, bugün kapalı alanı 30 bin metrekareye ulaşan, dünyayla rekabet eden büyük müzelere
kavuştuk. Bir yandan bunların inşaatları da devam ediyor.” dedi.

Eğitimin Bir Parçası
Kapasitenin artmasıyla ziyaretçi sayılarının da arttığını kaydeden Gürül, müzelerin artık eğitim hayatının da bir parçası
olduğunu aktararak, “Müzeci arkadaşlarımız okullarla ilgilenebildikleri kadar ilgilensinler. Öğrencilerimizi müzelere çekelim.
Buraları tanısın, görsünler. Geçmişlerini tanısınlar. Eğitimlerinin bir parçası burası olsun. Bunun gençlere, öğrencilere çok
şeyler kazandırdığını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
Murat Gürül, Türkiye genelindeki müzelere ilişkin bilgi vererek, “Bugün itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 210
müzemiz var, 141 ören yeri, 125 türbe, 261 özel müze, bin 590 da koleksiyoncu bulunmakta. Tabii bunların büyük bölümü
İstanbul’da.” ifadelerini kullandı.
Son dönemde açılan ve açılacak müzelere ilişkin bilgileri de paylaşan Gürül, Sümela Manastırı’nın da gelecek hafta içinde
açılacağını söyledi. Gürül, müzelerde düzenlenen kültür sanat faaliyetlerine de değinerek, şöyle konuştu: “Müzelerimizde
Devlet Tiyatrolarımız ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzle birlikte ortak bir proje yürüttük geçen sene. Deneme olarak
başladık. Yeni sezonda bunu daha da arttırarak devam edeceğiz. Müzelerimizde belli gün ve saatlerde konserler veriliyor.
Devlet Tiyatroları küçük gösteriler yapıyor. Devlet Opera ve Balesi de bu işin içine girdi. Yani artık müzelerimiz, gündelik ve
kültürel hayatın bir parçası. Bir çekim alanı hâline getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz.”
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da çalıştay kapsamında İstanbul müzeleri ve müze yöneticileri
arasında özel ve resmi bir koordinasyonun, iletişimin sağlanmasının temel gaye olduğunu aktardı.
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İstanbul’un dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri olduğuna vurgu yapan Yılmaz, önceki yıl İstanbul’u ziyaret
eden turist sayısının 13,5 milyon olduğunu, bu yılın ilk 4 ayına bakıldığında ise önceki yıla kıyasla yüzde 15’lik bir artış
yaşandığını kaydetti.

Kültür Şehri
Coşkun Yılmaz, İstanbul’un “kültür şehri/kültür başkenti” olması dolayısıyla diğer şehirlerden ayırt edici bir farkının
olduğuna işaret ederek, “Bakanlığımıza bağlı müzelerin ziyaretçilerinin dörtte biri İstanbul’daki müzeleri ziyaret ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 2018 yılı müze ziyaretçi sayısı 28 milyon 169 bin. Bunun 7 milyon 388
bini İstanbul’daki müzelerimizdeki ziyaretçiler.” diye konuştu.
Yapılan analiz sonuçlarına göre Türkiye’ye gelen turist sayısıyla orantılı biçimde müze ziyaretçi sayısının da arttığını ifade
eden Yılmaz, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine, öğretmenlere, 65 yaş üzerindekilere, şehit yakınları ve gazilere müzelerin
ücretsiz olduğunu, bu bağlamda yurt içinden müzelere daha yoğun ilgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyaretçi Sayısı Artıyor
Yılmaz, yılın ilk 4 ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeleri ziyaret edenlerin önceki yıla kıyasla yüzde 22,4 artış
gösterdiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:
“(İstanbul’da) Bakanlığımıza bağlı 17 müze var, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 4, TBMM Millî Saraylara ait 5, Türk
Silahlı Kuvvetler’e ait 3, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 12, üniversite ve diğer kurumlara bağlı 10 müze var. 41 de özel
müze olmak üzere toplam 92 müze var. Bunun yanında yeni açılacak müzeler de var. İstanbul Havalimanı’nda açılacak,
Bakanlığımız nezaretinde yürüyen güzel müze çalışmamız devam ediyor.”
İstanbul’un kültür, sanat etkinlikleriyle de cazibe merkezi hâline geleceğini dile getiren Yılmaz, sırasıyla Topkapı Sarayı,
Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panaroma 1453, Harem (Topkapı Sarayı), Arkeoloji Müzesi, Rahmi Koç
Müzesi, İstanbul Modern ve Osmanlı Bankası Müzesi’nin en çok ziyaret edilen müzeler olduğunun altını çizdi.

Eğitim İmkânları
Açılış töreninin ardından Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı’nın yönetiminde müzelerin daha geniş alanlara yayılmasını
sağlamayı, müzecilik ve ilgili alanlarda yeni bakış açılarını tartışmayı, bilim insanları ve müzecilerle bir araya gelerek fikir
alışverişi yapmayı amaçlayan bir panel düzenlendi.
Panelde Prof. Dr. Fersun Paykoç, Doç. Dr. Burak Boyraz ve Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet, “Müzede Öğrenme”,
“Müze Eğitiminde Okul-Müze İş Birliği”, “Tomur Atagök ve Türk Müzeciliğine Armağanı” konu başlıklarında sunum yaptı.
Çalıştay kapsamındaki komisyon toplantılarında ayrıca öğrenci ziyaretleri yapılacak. Bunun yanında komisyon
toplantılarında, “Öğrencilerin Müzelere Bakışı ve Beklentileri”, “Millî Eğitim Müfredatında Müzelerin Yeri”, “Müze Eğitiminde
Mevzuat”, “Müze Eğitiminde Araç-Gereçler ve Yöntem”, “Müze Tasarımlarının Eğitime Katkısı”, “Müze Eğitiminin Paydaşları”
ve “Müzelerde Yetişkin Eğitimi” konuları ele alındı.
Çalıştay, müzelerin sadece ziyaret edilen mekânlar değil, yaşanılan, çocukların içinde gezdiği, hafta sonlarında insanların
başka yerler yerine vakit geçirmek için tercih edilebilir buldukları mekânlar hâline gelmesi için yapılacakları detaylarıyla
konuşmayı mümkün kıldı.
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ÜÇÜNCÜ OKUL ÖNCESI EĞITIM ZIRVESI

“Yeteneğimi keşfet” temalı Üçüncü Okul Öncesi Eğitim Zirvesi 1500 eğitimcinin katılımıyla yapıldı.
İstanbul’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Zirvesi, eğitim camiasından büyük ilgisi ve destek gördü.
Türkiye genelinde 6 binden fazla öğretmenin katılımcı olarak başvurduğu ve etkinlik boyunca bin 500 öğretmen Okul
Öncesi Eğitim Zirvesi’ndeki çok önemli buluşmalara katıldı.

Geleceğin Eğitimcileri
Eğitim dünyasının her açıdan masaya yatırıldığı, okul öncesi eğitimin öneminin vurgulandığı zirvede geleceğin
eğitimcileri de belirlendi. Gelecek Eğitimde Derneğinin organize ettiği ve 8 farklı kategoride Türkiye genelinde yapılan 500
proje başvuru arasından seçilen geleceğin eğitimcileri ödüllerini aldı.
Açılışı İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu´nda yapılan zirveye Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürümüz
Sayın Dr. Cem Gençoğlu, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,  Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr.
Belma Tuğrul,  Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim
Üyesi Sayın Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu,  Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Özgül Bolat’ın yanı sıra çok
sayıda eğitimci, çocuk gelişim uzmanı ve yazar katıldı.
Bireysel sunumlar ve atölye çalışmalarından oluşan zirvenin açılış konuşmasını Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel
Müdürümüz Dr. Cem Gençoğlu yaptı. Gençoğlu konuşmasında, dünyada yaklaşık 150 yıldır üzerinde durulan bir kavram
olan okul öncesi eğitimi, ilk yıllarda sanayileşme ve kadınların iş hayatına girmesiyle birlikte daha çok bakımevi gibi tarif
edilmiş olmasına rağmen süreç içerisinde bu eğitim kademesinin bireyin yaşantısındaki önemi gereği ülkelerin olmazsa
olmaz eğitim kademelerinden biri olduğunu ifade etti.

Bir Zihniyet Meselesi
Ülkemizde 2000’li yılları okul öncesi eğitim açısından bir başlangıç olarak nitelendiren Cem Gençoğlu, 2002-2003 eğitim
öğretim yılında 320.000 olan okula devam eden çocuk sayısının 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1.501.088’e ulaştığını, içinde
bulunduğumuz bu eğitim öğretim yılında da yaklaşık 1.600.000 çocuğun okulla buluşturulacağını ifade etti.   5 yaştaki
çocukların net % 66,88’inin okullu olduğunu belirten Gençoğlu, bu eğitim öğretim yılında bu rakamı %70’e çıkarmayı
hedeflediklerini ifade etti.
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2023 Vizyon Belgesi´nde okul öncesinde 5 yaşın zorunlu kapsama
alınacağının ve bunun heyecan verici olduğunu ancak daha önemli konunun
ise bu eğitim kademesinde niteliği artırmak olduğunu belirterek ifade eden
Gençoğlu konuşmasını söyle sürdürdü:
“Okul öncesi eğitimi, bir öğretmen ataması bir derslik yapımından öte
bir zihniyet meselesi olarak algılamamız gerekiyor. Bu eğitimi, çocukların
doğal merakının bilimsel meraka evrilme aşamalarının başlangıcı olarak
değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bizler sınıfımızdaki en dezavantajlı
öğrenciye verdiğimiz hizmet kadar kaliteli bir eğitimciyiz. Temel Eğitim
Genel Müdürü olarak ben de en dezavantajlı anaokuluna verdiğim destek
kadar, kaliteli ve nitelikli bir genel müdürüm. Popülizm alanları bulmak
yerine öğrenme tutkusuna odaklanmak durumundayız. Eğitim içeriklerimizi
Batılı marka ve kurgulardan ziyade, zemini bu coğrafyaya basan, zihni bu
coğrafya üzerinden şekillendirilmiş birtakım anlayışlar üzerine kurmak
gerekiyor.”
Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesine ilişkin bir farkındalık
oluşturmanın değerini vurgulayan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent
Yazıcı ise Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunun çok yönlü
karşılık bulduğunu ifade etti. Yazıcı, “Erken çocuklukta zorunlu eğitime geçiş
vizyon planı çerçevesinde okula erişim imkanlarımızı da arttırmalıyız. Hep
birlikte kurumsal kapasitelerimizi arttırmanın yanı sıra kalite politikalarımızı
da yenilemeliyiz.” şeklinde konuştu.

Fark Yaratan Öğretmen ve Yöneticiler
Zirvede yaptıkları çalışmalarla fark yaratan yılın öğretmen ve yöneticilerine de ödülleri verildi. Zirvede, Geleceğin
Eğitimcisi Özel Ödülünün sahibi Şanlıurfa’dan Yaşam Sokağı Çıraklık Eğitimi Projesi ile Ayşegül Işık’ın oldu. Ödülünü İl Millî
Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’dan alan Işık, ödülünü geleceğin eğitimcilerine armağan ettiğini dile getirdi. Zirve’de
3 kurumsal, 8 bireysel olmak üzere toplamda 11 ödül sahiplerine takdim edildi.
Uygulanabilir, sürdürülebilir, özgünlük, gibi ölçütlerin incelendiği, projelerin okul öncesi öğretmenler için örnek olma
durumunun göz önünde bulunduruldu. Ödül kazanan öğretmenlere İGA tarafından İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan
iş makinelerin atıklarının sanata dönüştürülmesi ile oluşturulan özel bir plaket sunuldu.
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KAPSAYICI MESLEKI VE TEKNIK EĞITIM

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsayıcı mesleki ve teknik eğitim için
önemli.
Millî Eğitim Bakanlığımız, Türk ve Suriyeli öğrencilere yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum
Projesini başlattı.  Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesinin genel amacı, Suriyeli mültecilerin ve
Türk ev sahibi toplulukların istihdam edilebilirliklerini ve niteliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal bütünleşme sağlamak.  
Projenin özel amacı ise, geçici koruma altındaki Suriyeli gençlerin ve Türk gençlerinin kapsayıcı ve kaliteli mesleki ve teknik
eğitim-öğretime erişimlerini artırmak.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu, geçici koruma altındaki Suriyeli
öğrencilerin, mesleki ve teknik eğitime kazandırılmasını amaçladıklarını belirtti. Ayrıca Suriyelilerin Türkiye´de bulundukları
süre içerisinde kendi yaşantılarını idame ettirebilmelerini, nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlamalarını ve ülkelerine
döndüklerinde ihtiyaç duyabilecek alanlarda meslek sahibi olmalarını arzu ettiklerini söyledi.

Sekiz Pilot İlde Çalışmalar Başladı
Numanoğlu, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğüne bağlı okulların açıldığını, AB desteğiyle yürütülecek yeni proje ile mültecilerin yoğun olduğu Adana, Bursa,
Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa’dan oluşan sekiz pilot ilde çalışmalara başladıklarını açıkladı.
Okulları güçlendirmek, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimlerine odaklanmalarını sağlamak, geçici koruma
altındaki Suriyeliler başta olmak üzere tüm toplumda mesleki eğitimin algısını değiştirmek ve hak ettiği konuma
getirilmesine katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Numanoğlu, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
“Mesleki ve teknik eğitim veren 50 okulumuzda gerçekleştireceğimiz bu çalışmayla, iş piyasasının ihtiyaçları göz önüne
alınarak atölyelerimiz en son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılacak, altyapıları yenilenerek örnek eğitim ortamları hâline
getirilecek. Bu eğitim ortamına kazandırdığımız geçici koruma altındaki Suriyelilerin yanı sıra Türk öğrencilere ulaşım,
eğitim materyali, öğle yemeği için destek ve temrinlik sağlanacak.”

İnsanlığın Ortak Vicdanın Yansıması
Numanoğlu, Türkiye´nin dünyada insani yardım yapan birinci ülke konumunda olduğuna işaret ederek, “2018 yılında tüm
dünyada insani yardımların toplamı 24,3 milyar dolarlık miktara ulaşmışken, sadece Türkiye, bu rakamın üçte bir oranını tek
başına gerçekleştirdi. Mülteci krizine yönelik küresel tutum, insanlığın ortak vicdanın yansıması olacaktır. Yaşanmakta olan
bu insanlık dramına ancak dayanışma, iş birliği ve ortak irade ile yanıt verilebilir.” değerlendirmesini yaptı.
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MESLEKI VE TEKNIK EĞITIMDE SEKTÖR İŞ BIRLIKLERI

Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret
Odası yöneticilerini ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcımız  Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nı ziyaret
etti. Oda başkanları ve yönetim kurullarıyla bir araya gelen Özer, 2023 vizyonunda okullarımızda kurulması hedeflenen
Mükemmelliyetçilik 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 uzmanların derse
girmesi dahil olmak üzere, deneyim paylaşımını sürekli ve dinamik kılan, üretim odaklı nitelikli insan gücü yetiştirileceğini
belirtti.  
Özer, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul Sanayi Odası ile yürüttüğü Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli ve
İstanbul Ticaret Odası ile yürüttüğü Okul-Sanayi İşbirliği 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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MOBILYA SEKTÖRÜYLE İŞ BIRLIĞI

Mesleki ve teknik eğitim sektörünün öncüleriyle kurumsal iş birliklerimiz artarak devam ediyor.
Millî Eğitim Bakanlığımız ile Fatih Kıral Mobilya arasında iş birliği protokolü imzalandı.  İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzdeki
imza töreninde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu, Fatih Kıral Mobilya Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Fatih Kıral, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız Sayın Menderes Kaya ve Serkan Gür yer aldı.
Törende konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu, “İstanbul güçlü ve
dinamik bir şehir. Türkiye mobilya üretiminin en önemli merkezlerinden biri… Bizim de burada bu alana nitelikli iş gücü
yetiştiren okullarımız var. Çocuklarımız bu alanda hem öğrenim görüyor hem de üretim yapıyorlar. Öğrencilerimize mobilya
sektörümüz de desteklerini esirgemiyor. Kendilerine bu vesileyle teşekkürlerimi iletiyorum.   Protokolle öğrencilerimizin
tasarım hayallerinin artacağına inanıyorum. Bizim iş birliklerimiz işte tam da bu manada onların önünü açıyor.” dedi.
Fatih Kıral Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Kıral “ Firmamız kendi iş alanında öne çıkan önemli bir kurumdur.
Bu nedenle mesleki eğitim alanında önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Mobilya sektörüne kalifiye eleman yetiştirme,
tasarım konuları başta olmak üzere sektörün gündemindeki tüm konularda ortak hareket etmek için ne gerekiyorsa
yapmaya hazırız. Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığımızla iş birliği içerisinde olmaktan sektörümüz ve geleceğimiz adına
mutluyuz.” dedi.
Sektöre, kaliteli ve köklü bir değişim getirmek gayesiyle imzalanan protokolle mobilya ve iç mekân tasarımı alanı ile ilgili
eğitim ve öğretim yapılan sınıflar kurulacak ve iyileştirilecek. Mobilya sektörüyle iş birliği sayesinde okullarımızın mobilya
ve iç mekân tasarımı alanı öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim kursları ve seminerler düzenlenecek. Firmanın eğitim/
üretim tesislerinde işbaşı eğitimleri verilecek.  
Alan öğrencileri Fatih Kral Mobilyanın eğitim/üretim
tesislerinde beceri eğitimi ve staj yapabilecek. Öğrencilerin
mezuniyetleri sonrasında öğrencilerin firma bünyesinde
istihdamlarının sağlanacak. Çerçeve öğretim programının ve
eğitim materyallerinin hazırlanması/güncellenmesi çalışmaları
hız kazanacak. Yapılması hedeflenen çalışmalar arasında
mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer,
konferans, yarışma vb. farkındalık ve deneyim paylaşımı
faaliyetleri de yer alıyor.
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İÇİMDEKİ HAZİNE PROJESI

İçimdeki Hazine Projesinin mobil uygulaması için tanıtım toplantısı düzenlendi.
İçimdeki Hazine Projesi, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların gelişimi için engel tanımayanlar çatısı altında Millî
Eğitim Bakanlığımızla Turkcell himayesinde hayata geçirildi.  
Projenin iki ayağı var; otizmli çocukların eğitim gördüğü okullarda eğitim sınıfları ve İçimdeki Hazine mobil uygulaması.
İçimdeki Hazine Projesinin detayları, Rehberlik ve Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Emre
Bilgili ve Turkcell Pazarlama Direktörü Sayın Ömer Barbaros Yiş’in katılımıyla İstanbul İTO Özel Eğitim Uygulama Okulunda
paylaşıldı.

Özel Eğitimdeki Gelişmeler
Otizmli çocuklar için özel olarak geliştirilen İçimdeki Hazine uygulamasının tanıtımında konuşan Rehberlik ve Özel
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili projenin önemine değindi.   Projenin yenilikçi
boyutuyla katkılar sağlayacağını belirten Bilgili, “İçimdeki Hazine hem otizmli çocuklar hem de ebeveynler açısından,
çocuğun öğrenme kabiliyetini arttıran veya eksik kalan eğitimleri tablet ve akıllı telefonlar aracılığı ile mobil uygulama
üzerinden veren bir platform olması bakımından oldukça değerli.” şeklinde konuştu.
Ahmet Emre Bilgili, Türkiye’nin, özel eğitim konusunda hem eğitim ve sosyal destek boyutuyla dünyayla yarışır
konuma geldiğini belirterek, eksiklikler olsa da, geçmişe bakıldığında çok iyi noktada bulunulduğunu söyledi. Bilgili,
şunları kaydetti:  “Biz Bakanlık, Müdürlük, bütün çalışanlar olarak özel eğitimin içeriğini içselleştirmeye çalışıyoruz. Eğer
bu içeriği içselleştiremezsek başarılı olacağımızı düşünmüyoruz. Yaptığınız işe gönlünüzü katabiliyorsanız, orada başarılı
olma ihtimaliniz çok yüksek. Bakanlık ve Müdürlük olarak, özel eğitimin tüm alanlarında hem kendimizle hem dünya ile
yarışıyoruz. Turkcell de, bu işe gönlünü veriyor.
Bu projenin iki önemli boyutu var. Birincisi, şu anda 10 okulda faaliyette ancak el birliğiyle çok kısa sürede bunu tüm
okullara ulaştıracağız. İkinci boyutu ise İçimdeki Hazine mobil uygulaması aileleri de aktif davranmaya itiyor. Türkiye’nin
geleceği için büyük önem taşıyan bu projeye destek verenlere teşekkür ediyorum.”

AR-GE B LTENİ ’19

111

Engel Tanımayanlar Çatısı
Turkcell Pazarlama Direktörü Sayın Ömer Barbaros Yiş, “Beethoven, Jane Austen, Nicola Tesla, Mozart, Thomas Edison
gibi isimleri ve elde ettikleri başarıları hepimiz biliyoruz. Dünyada sanat, edebiyat ve fizik alanında dengeleri altüst eden
bu isimlerin bir ortak noktaları var, o da otizmli olmaları. Bir ortak noktaları da, kişiliklerin uygun şekilde doğru eğitimden
geçirilmeleri ve yeteneklerini geliştirme fırsatı bulmaları. Neden Türkiye’de de bir Mozart ya da Tesla yetiştirmeyelim? Biz
bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle, Engel Tanımayanlar çatısı altında 1 milyon çocuğumuzun hayatına
dokunduk. 25 yıllık teknoloji deneyimimizi insanların iyiliği için geliştiriyor, onların hizmetine sunmaya devam ediyoruz.
Teknolojik girişim ve projelerin desteklenmesi amacıyla gerekli platformları ve yapıları kurarak bu girişimlerin daha büyük
kitlelere ulaşmasını sağlayacağız. Daha çok çocuğumuza ulaşacak ve destek vereceğiz. Şu an itibarıyla İçimdeki Hazine
sınıflarıyla; 10 ilde, 11 sınıfla 1000 çocuğumuzun hayatına dokunuyoruz. Ancak İçimdeki Hazine uygulamasıyla Türkiye’deki
1 milyon otizmlinin birçoğuna hızlıca ulaşmayı hedefliyoruz. İçeriklerimiz ve ulaştığımız birey sayısı çok yakında Millî Eğitim
Bakanlığı ve Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle katlanarak artacak.” dedi.

Mimari Donanım ve Eğitim Materyalleri
Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda otizmli çocuklar
için oluşturulan sınıflara; öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda mimari donanım ve çeşitli eğitim materyalleri temin
edilmektedir. Öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim programlarında kullanılmak üzere çeşitli
materyaller sınıflarda yerini almaktadır.
Eğitim materyallerinin çeşitliliği ile gelişim alanlarının eğitim-öğretim sürecine dâhil edilmesi sağlanıyor. Eğitim
materyallerinin, alıcı ve ifade edici dil, öz bakım, büyük-küçük kas, sosyal, fiziksel ve bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik
çeşitlilikte olmasına özen gösteriliyor.
Bireysel eğitim programlarında yer alan gelişim alanları öğrenciler arası farklılık göstermekle birlikte materyallerin
kullanım şekilleri de farklılık gösterebiliyor. Öğrencilerin teknolojiye olan ilgisinin öğretim amaçlı kullanılabilmesi için
öğrenci ve öğretmenlere tabletler veriliyor. Mimari donanım düzenlemeleri ile fiziksel şartların otizmli öğrencilerine
uygun olarak tasarlanması sağlanıyor. Aydınlatma, yalıtım, oda ısısı düzenlemelerinin yanı sıra sivri köşelerin oluşmaması,
pencerelerin yukarıdan açılması ve prizlerin kapaklı olması da eğitim ortamının güvenliğini sağlamak için yapılmaktadır.
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DERSIMIZ: COĞRAFI İŞARET

Coğrafi işaretli ürünler, mesleki ve teknik eğitim okullarımızın öğretim programlarına giriyor.
Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzle Metro Türkiye arasında Türkiye’deki yerel
değerlerin korunması, desteklenmesi ve Türk mutfağının geliştirilmesi çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı. Coğrafi
işaretli ürünlerin eğitim programlarına alınması önerisi, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında hayata geçecek.
Bu çerçevedeki iş birliği protokolünü Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal
Varın Numanoğlu ve Metro Türkiye Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Deniz Alkaç imzaladı.  İş birliği
imza törenine İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız, iş insanları ve basın
mensupları katıldı.
Protokol kapsamında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla mesleki ve teknik okullarda gıda teknolojisi ile yiyecekiçecek hizmetleri alanında eğitim gören yaklaşık 65 bin öğrencinin müfredatına coğrafi işaretler girecek ve coğrafi işaretler,
“Türk Mutfağı ve Beslenme” ders kitaplarında yer alacak.  Proje kapsamında ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığımızdan 50 formatör
öğretmen, Gastronometro’da teorik ve pratik eğitim alacak. Tüm bölgelerden gelen öğretmenlerimiz aldıkları eğitimleri
bölgelerinde aktaracak.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu, projenin detaylarının açıklandığı toplantıda
yaptığı konuşmada, “coğrafya kaderdir” sözüne atıfta bulunarak, bu sözün içeriğindeki avantajların doğru kullanılması
gerektiğini vurguladı.

Coğrafi İşaretli Ürün Kavramı
Coğrafi işaretli ürünlerdeki çeşitlilikte Türkiye’nin barındırdığı avantajın anlatılması adına protokolün çok önemli
olduğuna işaret eden Numanoğlu, şunları kaydetti: “Önemli bir proje başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 65 bin
öğrencinin eğitim aldığı müfredatın içine ilk defa Millî Eğitim Bakanlığı olarak coğrafi işaretli ürün kavramını yerleştiriyoruz.
Böylece gerçek anlamda geleceğin aşçılarını, beslenme alanının öncülerine bu bilinci aşılayarak yetiştiriyoruz. Coğrafi işaret
kavramı çok önemli…  Bütün toplum tarafından anlaşılması lazım… Yaklaşık 35 milyar dolar civarında yıllık turizm gelirine
ulaştık. Yaklaşık 180 milyar dolar civarında ihracat gelirimiz var. Tüm bu başarı hikâyesini çok daha ileri noktalara taşımak
zorundayız. Coğrafyamızın bize yüklediği kaderin olumsuzluklarını avantajlara çevirerek daha üst noktalara çıkabiliriz.”

Sektörün Organizasyonu
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Kemal Varın Numanoğlu, bugün yiyecek-içecek temininin çok daha
karmaşık ve komplike süreçler içerdiğini, bu sektörün insan ve toplum sağlığı açısından bakıldığında önemli bir hizmet alanı
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olduğunu söyledi. Numanoğlu, şöyle devam etti: “Bu nedenle bu sektörün organizasyonu çok iyi şekilde düzenlenmeli.
Nitelikli, iyi eğitim görmüş ve yeterli tecrübeye sahip insan gücü kaynağı ile desteklenmelidir. İmzalanan bu protokol ile 20192020 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında gıda teknolojisi ile yiyecek-içecek hizmetleri
alanında eğitim gören yaklaşık 65 bin öğrencinin müfredatına coğrafi işaretler girecek. Bunun yanı sıra ülke sathında alan
öğretmenlerimize bu konuda mesleki eğitim imkânı sağlanmış olacak. Metro Türkiye ile iş birliğimizi çok değerli buluyoruz.
Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile
coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaretli ürün kavramının anlaşılması,
farkı ve ünü yöresinden kaynaklanan, kalitesi denetimle korunan, benzersiz ve özgün ürünlerimizin tanıtımları açısından
çok önemli.”

Bu İş Birliğini Çok Değerli
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Numanoğlu, coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde
edilen ham maddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasının sağlandığını vurguladı.
Ayrıca bu ürünlerin, ekonomik açıdan da katma değer oluşturduğuna işaret eden Numanoğlu, şunları kaydetti: “Bunun
yanı sıra ihracatımızı geliştirmek için bu ürünlerin yurt dışında da tescil edilmesi de büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede
hâlen ne yazık ki sadece Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı Avrupa Birliği’nde tescil sağlamış durumdadır.
Gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında sağlanan müfredat güncellemeleri ve alan öğretmenlerinin eğitimlerinin yol
açacağı kitlesel farkındalığın bu şekilde tescil alan ürün sayısının artışında önemli bir rol oynayacağını umuyoruz. Bu
açılardan bakıldığında, sektöre iş gücü yetiştiren kurum konumunda olan Millî Eğitim Bakanlığı ile ülkemizin çok önemli
yiyecek içecek tedarikçilerinden biri olan Metro Türkiye arasında yapılan bu iş birliğini çok değerli buluyoruz.”

Yerel Değerlerin Korunması
Metro Türkiye Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi  Deniz Alkaç, coğrafi işaretli ürünlerde Türkiye’de 2011
yılında çalışmaya başladıklarını, başladıkları tarihte bu konuda Türkiye’de bilinirliğin olmadığını ifade ederek, gelinen noktada
Türkiye’de 400 adet tescilli coğrafi işaretli ürün, 400 de aday ürün bulunduğunu bildirdi. Alkaç, devamla şunları kaydetti:
“Türkiye’de potansiyel 3 bine yakın ürün olması... Avrupa’da 3 bin 300 tane coğrafi işaretli ürün var. Bizim topraklarımızdaki
coğrafi işaretli ürünler potansiyeli, tek başına Avrupa ediyor. Çok büyük bir potansiyelin üstündeyiz. Dünyada coğrafi işaretli
ürünler pazarı 200 milyar dolar. Türkiye, bu pazarda pastadan çok büyük pay alabilir. 2011 yılında coğrafi işaretli ürün işine
başladığımızda sıfırdan başladık. Bugün satışlarımızın yüzde 4-5 aralığı bu ürünlerden gelmekte. Ciddi bir farkındalık var.
120 restoranın da menüsüne soktuk. Bugün Millî Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol Türk mutfağı için çok önemli
bir adım.”
Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Alkaç, yerel değerlerin korunması ve ürüne değer kazandırılmasının tüm dünyada
üzerinde titizlikle durulan bir konu olduğunu vurgulayarak, “Söz gelimi Fransa’nın rokfor peyniri bin 400 yılından beri
korunuyor. Bugün Rokfor (Roquefort) köyündeki üretimin değeri yılda 400 milyon avro. Baktığınızda, Ezine peyniri de
en az rokfor kadar lezzetli ve değerli bir peynir. İşte biz ne zaman bu değeri daha iyi tanıtır, yurt dışından Ezine’ye turlar
düzenlenmesini sağlarsak o zaman gerçekten bu alanda kendimizi başarıya ulaşmış sayarız. Ezine peynirimizin de rokfor
kadar değerli olduğunu anladığımız gün, yurt dışından Ezine’yi ziyaret eden turistler yarattığımız gün bu işi başarmış
olacağız.” ifadelerini kullandı.
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EĞITIM KALITEMIZ YÜKSELIYOR

Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Emre Bilgili, İstanbul’un Kültür ve Turizm Elçileri:
Misafir Öğrenciler panelinde şehrin imkânlarına dikkat çekti.  
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonunda düzenlenen İstanbul’un Kültür ve Turizm Elçileri: Misafir
Öğrenciler paneline İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak,  Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu
Başkanvekili İskender Pala, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürümüz Ahmet Emre Bilgili İl Kültür ve Turizm Müdürü
Coşkun Yılmaz katıldı.
Panelde konuşan Ahmet Emre Bilgili, İstanbul’un tüm öğrenciler için kültürel potansiyele sahip bir mektep olduğunu
ifade etti. Türkiye’de misafir öğrencilerin sayısının gittikçe arttığını aktaran Bilgili, “Her şehirde üniversitelerimiz var. Eğitim
kalitemiz yükseliyor. Yükseköğretim ve lisansüstü eğitim açısında Türkiye cazibe merkezi. Türkiye Maarif Vakfı dünyanın
her tarafında okullar açıyor. Mezun ettiğimiz öğrencileri büyük ölçüde Türkiye’ye getirmek ve üniversite eğitimlerini burada
almalarını sağlamak istiyoruz. Bu Türkiye’deki üniversitelerin misafir öğrenci sayısının artacağı anlamına geliyor. Misafir
öğrencilerimiz 4-5 yılını burada geçiriyorlar. Biz bu alana müdahil olup hazırlık yaparsak, öğrenciler eğitimlerini en güzel
şekilde aldıktan sonra İstanbul’un kültürel aidiyetini kazanacaklar, her yerini gezecekler ve İstanbul sevdalısı olarak bu
şehirden ayrılıp, ülkelerine dönecekler. Bundan misafir öğrencimiz de kazanacak, biz de kazanacağız. Amacımız hem Türk
hem de misafir öğrenciler için şehirlerimizi mektep hâline getirmek ve bu mektepten mezun olmalarını sağlamak.” şeklinde
konuştu.

Eğitim Diplomasisinin Önemi
İstanbul’da bir kısmı devlet bir kısmı özel olmak üzere 56 üniversite bulunduğunu ve bu üniversitelerde dünyanın farklı
yerlerinden misafir öğrencileri ağırladıklarını dile getiren İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, sözlerini
şöyle sürdürdü:  “İstanbul Üniversitesinde 766 bin devamlı öğrencimiz var. Üniversitemizde 145 ülkeden 8 bin uluslararası
öğrencimiz bulunmakta. İstanbul’da 35 bin, ülkemizde de 140 bin civarında uluslararası öğrenci var. Misafir öğrencilerimizin
içindeki önemli bir grup Suriyeli… Yaklaşık 4 bin Suriyeli öğrencinin bin 400’ü İstanbul Üniversitesinde eğitim almaktadır.
Bunların her biri birçok sorunla boğuşan bölgemizin geleceğini planlama adına görevlerini ifa edeceklerdir. Burada okuyan
misafir öğrenciler, kendi ülkelerine döndüklerinde karar mekanizmalarında yer alan kıymetli mezunlarımız olmaktadır. “
Ak, uluslararası öğrencilerin rahat edebilmeleri ve İstanbul’u tanıyabilmeleri için oryantasyon programları, tanıtım
gezileri, uluslararası futbol turnuvaları, Türkçe destek programı gibi faaliyetler düzenlediklerini anlattı.
Panelistlerin konuşmalarının ardından, misafir öğrenciler panelistlere sorular sordu.
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MESLEKI EĞITIM İŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ TANITIM TOPLANTISI

İstanbul Sanayi Odası (İSO), mesleki ve teknik eğitimde sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü
sağlamayı amaçlayan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne ilişkin bir tanıtım toplantısı düzenledi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO), mesleki ve teknik eğitimde sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlamayı
amaçlayan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne ilişkin tanıtım toplantısı düzenledi. Eğitim dünyası ile sanayicileri bir araya
getiren Odakule’deki toplantıya, İSO’nun birçok meslek komitesi üyeleri ile İstanbul’un proje kapsamındaki okul yöneticileri
katıldı.
İSO’nun geçen ocak ayında Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve
İstanbul Ticaret Odası ile imzaladığı protokolün Odakule’deki tanıtım toplantısında sanayiciler ile eğitimciler arasında ikili
görüşmeler de yapıldı.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın
da protokole ilişkin gelişmeleri paylaştığı toplantıda, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Serkan Gür de süreç ile ilgili
ayrıntılı bir sunum yaptı.

Sağlam Köprüler Kuruluyor
Ayrıca toplantı, protokolün somut başlangıcı olarak okul müdürleri ile sektör temsilcilerinin ilk kez tanışma fırsatı
bulduğu bir platform oldu. Böylece proje kapsamında her okulda oluşturulan protokol yürütme kurullarının rehberliğinde,
okulların ders programlarının güncellenmesi, öğretmenlerin geliştirilmesi, öğrencilerin staj programlarının belirlenmesi ve
seçilen sektörle okulun gelecek planları artık birlikte ortaya konacak.
Ev sahibi olarak toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan, bundan üç ay
önce, eğitim ve işgücü hayatımız ile ilgili çok ulvi bir amaç için Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul
Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası ile bir araya geldiklerini ve “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”ne imza attıklarını
söyledi. Bahçıvan, bu imzaların kendilerine, mesleki eğitim ile üretim hayatımız arasında sağlam bir köprü inşası olarak
gördükleri, dönem dönem üzerinde çalıştıkları ama bir türlü başaramadıkları bu projeyi finale taşımanın heyecan ve gurunu
yaşattığını dile getirdi.
Nitelikli işgücünün temelini iyi bir eğitimin oluşturduğunu belirten Bahçıvan, aranan eleman konusunun da yetişmiş
eleman konusunun da eninde sonunda gelip eğitime dayandığını aktardı. Sanayiden hizmet sektörüne kadar, bu gerçeğin
ekonominin her alanı için geçerli olduğuna değindi.
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Bahçıvan, özellikle sanayi alanında bu konuda son
yıllarda çok ciddi bir darboğazla karşı karşıya oldukları
bilgisini verdi. Özellikle genç nüfusta hak etmedikleri
oranlarda bir işsizlik yaşandığını anlatan Bahçıvan, işgücü
piyasaları ile işgücü arasında bu köprünün eksik olduğunu
ve bu proje ile yola çıkarken “iki yaka” arasında bu köprüyü
inşa etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Üretim ve Verimlilik
Mesleki eğitimde bugün içinde bulundukları ve
eleştirdikleri noktanın aslında uzun yıllara dayanan bir
ihmaller zincirinin ortaya çıkardığı bir sonuç olduğunu
vurgulayan Bahçıvan, eğitim hayatlarının bir zamanlar en
güçlü markası olan mesleki eğitimin ne yazık ki son yıllarda
farklı sebeplerden dolayı, ulaşmış oldukları o başarı noktalarından çok çok gerilere düştüğünü dile getirdi. Bahçıvan,
azalan bu ilgiye de bağlı olarak ortaya çıkan sonuçların belki de eğitim ve istihdam hayatımızda yaşanan en önemli açmaz
olduğunu kaydetti.
Bahçıvan, böylece ortaya çıkan ve imzaladıkları protokolle gençleri yeniden üretime, yeniden verimliliğe kazandırmanın
ilk adımını atmış olduklarını söyledi. Bu işbirliğinin İSO’da göreve geldiği yıldan bu yana kendisini en çok heyecanlandıran
proje olduğunun altını çizen Bahçıvan, projenin fikriyattan icraata dönüyor olmasının sadece kendisini değil sanayicilerimizi
ve tüm meslektaşlarını heyecanlandırdığını vurguladı. Bahçıvan, heyecanının sadece bugün değil, bu proje yaşadığı
müddetçe artarak ve gelişerek devam edeceğinden emin olduklarını kaydetti.
Bahçıvan şöyle devam etti: “Geldiğimiz noktada öncelikle şu ana kadar karşılıklı ve titiz bir çalışmayla belirlenen meslek
komitelerimizin ve sanayi sektörlerimizin, belli meslek liseleriyle eşleştirildiğini bildirmek istiyorum. Ayrıca, bu meslek
komitelerimiz içinde okullarda görev yapacak temsilcilerimiz de belirlemiş durumdayız. Bugün burada gerçekleştirmekte
olduğumuz toplantının ise bir ilki teşkil ettiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü imzaladığımız protokolün yol
haritası bağlamında eşleşen okulların müdürleri ile ilgili meslek komitelerimizi ilk defa ama toplu olarak bu toplantı
vesilesiyle bir araya getirmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla önceki protokol imza töreninden farklı olarak bu toplantımızı, eşleşme
bağlamında yapılacak çalışmaların somut başlangıcını teşkil etmesi açısından da çok önemli bulduğumuzu özellikle ifade
etmek istiyorum. İşbirliği protokolü kapsamında her okulda oluşturulan ve bir nevi okulların yönetim kurulu gibi görev
yapacak olan Protokol Yürütme Kurullarının rehberliğinde; okulların ders programlarının güncellenmesi, öğretmenlerin
geliştirilmesi, öğrencilerin staj programlarının belirlenmesi ve seçilen sektörle okulun adeta bir hücresel buluşma noktasında
gelecek planları bundan sonra birlikte ortaya konacak.”

Meslek Lisesi Gelecek Meselesi
İstanbul Sanayi Odası olarak sanayicilerden proje ile ilgili olarak ısrarlı ve kararlı olmasını isteyen Bahçıvan, “İSO
yönetimi olarak o görevlerin ifası, layığıyla yapılıp yapılmadığı konusunda sürekli bir değerlendirme içinde olacağımızı
özellikle vurgulamak istiyorum. Bu konuda tüm görev alan ve alacak olan arkadaşlarımızın üzerine düşen görevleri layığıyla
yapacağınızdan kuşku duymadığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu proje, yıllardır üzerinde durduğumuz
bir konunun fiiliyata geçmesi açısından çok büyük bir şans. Eğer bunu doğru yapabilirsek, benim ‘Meslek Lisesi Gelecek
Meselesi’ dediğim bu konuda, gelecekte bir orman olacak olan fidanları da ekmiş olacağız.” dedi.

Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi
Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu da bir
konuşma yaptı. Mesleki eğitim denildiğinde genelde olumlu şeyler duymadıklarını söyleyen Numanoğlu, buna karşın 7-8
asır hatta daha fazla bu coğrafyada ahilik ve lonca gibi mesleki eğitime ait yapılanmalar olduğunu hatırlattı. Osmanlı’nın
son dönemindeki atılımlarıyla birlikte ele almak gerektiğini belirten Numanoğlu, bu nedenle toplumun kodlarında mesleki
eğitimin iyileştirilmesine yönelik bir şeyler yapma isteği olduğuna işaret etti ve değişimin her zaman yaşandığını ancak
değişimi sürdürülebilir dönüşüme çevirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
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Mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu vurgulayan Numanoğlu, “Son yirmi yılda hem mesleki anlamda hem
de sektör anlamında ciddi değişimler yaşandı. Bu değişimi sürdürülebilir bir dönüşüme çevirmek gerekir. Bunun için de
öncelikle değişimin parametreleri okunmalı. Dönüşüm planımız olmalı. Ancak bu sayede çok önemli işler yapacağımıza
inanıyoruz. Herkes bunun paydaşı olduğu için mutlu olacak. Bu enerji çok önemli.” dedi.
2023 Vizyon Belgesi’nde mesleki eğitimin özel bir yer tuttuğunu hatırlatan Numanoğlu, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik
sorunlar nedeniyle bu sürecin kendilerini ilgilendirdiğini dile getirdi. Eğitimde bugünden yarına değişimin mümkün
olmadığını belirten Numanoğlu, sanayicilerdeki bu yüksek enerjinin doğru kullanılabilirse birkaç sene sonra meyveleri
toplayacaklarını anlattı. Türkiye’nin geleceğine yönelik olarak bir tuğla koyduklarına işaret eden Numanoğlu¸ kazananın
Türkiye olacağını kaydetti.

Anlayış Değişikliği, Öğretmen Eğitimi ve Birlikte Çalışma Kültürü
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ise Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Vizyon Belgesi’nin yol göstermesi ile
harekete geçtiklerini söyledi. Yazıcı, bugünün ve geleceğin becerileriyle donanmış ve insanlığa fayda sağlayacak, bilime ve
kültüre meraklı ahlaklı bireyler yetiştirmeye çalışırken iş birliklerinin buna ışık tuttuğunu kaydetti.  Yazıcı, “Mesleki eğitimin
gelişiminden çok yönlü kazançlar elde edeceğiz. Bunu da hep beraber çok yönlü bir şekilde yapacağız. Olguları ve olayları
bir bütünlük içinde görmemizin de payı var bunda. Okullarımızın ve atölyelerin yeniden tasarlanması bu çerçevede önem
arz ediyor. Sadece öngörülen bir protokolle sınırlı kalmayacak. Bundan sonraki gelişmemiz sürecek. Süreci bir döngü olarak
görüyoruz.” dedi.
İSO ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün çok yönlü iş birlikleri kurduğunu ama böyle bir liderlik ve üst çatıya ihtiyaç
duyulduğunu belirten Yazıcı, İSO Başkanı Bahçıvan’ın da kritik bir rolü olduğunu ifade etti. İSO üyesi sanayicilere projeye
destek verdikleri için teşekkür eden Yazıcı, proje ile okulların etkin kullanılması, mevcut atölyelerin yeniden kurgusu,
öğrencilerin yeni tesisatla buluşması hedeflenirken anlayış değişikliği, öğretmen eğitimi ve birlikte çalışma kültürünün de
öne çıkacağını anlattı.
Bu okulları bitiren çocukların aranan meslek elemanı olarak istihdam edilmesi yönünde kolaylıklar sağlanacağını belirten
Yazıcı, nihai olarak insanlığın da amaçlarından biri olan mutlu bir birey olmasını hedeflediklerini söyledi. “Mutlu çocuklar
mutlu Türkiye” vurgusu ile hareket ettiklerini kaydeden Yazıcı, projenin bu ülkenin geleceğinde çok önemli misyonu olan
İSO üyeleri ile bütünleştiğini ifade etti. Projenin İstanbul ve Türkiye’nin her köşesinde karşılık bulacağının altını çizen Yazıcı,
yapılan protokollerde yazılı olmayan pek çok yeni yolların da açılmasını sağlayacağını dile getirdi.
Proje için ilk başta kurgunun yapılması gerektiğini ama bundan sonra gelişmesinin kendi içinde devam edeceğini anlatan
Yazıcı, protokolün kendi içinde devam ederken kendilerinin de daha çok bir araya gelerek yeniden planlama yapmanın
çok önemli olacağını anlattı. Projenin çocukların geleceğini aydınlatacağına işaret eden Yazıcı, çocukların yüreklerinin
ve gözlerinin burada olduğunu ve gelecek iyi sonuçları beklediklerini vurguladı. Yazıcı, onların geleceğinin Türkiye’nin
geleceğini de ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.
Sonrasında İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Serkan Gür, projenin ayrıntıları ile ilgili bir sunum yaptı. Ardından
yapılan panelde İSO üyesi sanayicilerden e eğitimcilerden gelen sorular İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Millî Eğitim Bakanlığı
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı
tarafından cevaplandı. Panelden sonra okul müdürleri ile sektör temsilcilerinin buluştuğu toplantı yapıldı.
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MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI

İstanbul Ticaret Odasındaki motorlu taşıtlar sürücü kursları toplantısı sektör temsilcilerini bir araya
getirdi.
Motorlu taşıtlar sürücü kursları değerlendirme toplantısı İstanbul Ticaret Odası’nda yapıldı. Toplantıya Özel Eğitim
Kurumları Genel Müdürümüz Sayın Dr. Muammer Yıldız, İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür
Yardımcısı Sayın Mustafa Çit, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın İbrahim Doğan Salman, 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Başkanı Sayın F. Nurullah Dal, İstanbul Sürücü Kursları
ve Eğitimleri Federasyonu Başkan Vekili Sayın Nusret Türker, 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyesi Murat Tekin, Türkiye
Sürücü Eğitimcileri Federasyonu Başkanı İsmail Yılmaz katıldı. Panel şeklinde gerçekleşen toplantıda oturum başkanlığını
15. No.lu Eğitim Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sayın Onur Gözen üstlendi.

Sıfır Tolerans
Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürümüz Sayın Dr. Muammer Yıldız, eğitim süreçlerinin insani temelde düşünülmesi
gerektiğini ve beklentilerin bu doğrultuda yapılandırılması gerektiğini ifade etti. Sektörün sorunlarının insanı temel
alan eğitimle çözülebileceği belirten Yıldız, motorlu taşıtlar kurslarının 2023 Eğitim Vizyonu perspektifiyle, ‘sıfır tolerans’
sloganından hareket etmelerinin önemini vurguladı. Genel hedeflere değinen Yıldız, “Kurumlarımızı hak ettikleri yerlere
taşımalıyız. Vizyon Belgemizde motorlu taşıtlar sürücü kurslarımızla ilgili hedeflerimiz, birtakım alt hedeflerimiz var. Bu
anlamda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla yeni çalışmalar yapabiliriz.” dedi.
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Temel Yaklaşımımız
Yıldız, sürücü kursları eğitimlerinin hem içerik hem
uygulama hem de denetleme bakımından daha nitelikli
hâle getirilmesinin sadece Millî Eğitim Bakanlığıyla değil,
sektörün de katkılarıyla mümkün olabileceği vurguladı.
Kurumsal kimliklerin de bu anlayışla yapılandırılmasının
gerektiğine dikkat çeken Yıldız, “Eğitim içeriklerinin
güncellenmesi gerekiyor. Yapacaklarımızı sektörle birlikte
hayata geçireceğiz. Federasyon, konfederasyon ve dernek
başkanlarımızın tüm taleplerini aldık. Kurumlarımızın
talepleri tablolar şeklinde bizim elimizde. Burada şunun
farkında olmalıyız: İyileştirilmesi gereken hususları beraber
düşünmemiz şart. Dolayısıyla sektörümüzün taleplerinizi
dinleyeceğiz. Her türlü talep bizim için dinlenmeye değerdir. Ama bunların tümünün hayata geçirilmesi mümkün
olmayabilir. Talepler üzerinde kuyumcu titizliğiyle tek tek çalışıyoruz. Bu bizim temel yaklaşımımız. Sektör temsilcilerinin
çakışan ve çelişen talepleri söz konusu olduğunda doğru ve makul olanı bulmak çabasıyla hareket ediyoruz. Sektörün
taleplerini vakit kaybetmeden hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

İş Birliklerinin Katkıları
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere de değinen Yıldız, hem
sürücü kursları hem de motorlu taşıtlar sürücü kursları için kota uygulamasının yeniden uygulamaya konduğunu ifade etti.
Müstakil binanın müstakil girişe dönüştüğünü de ekledi. Değişikliklerin diğer Bakanlıkların görüşleri de alınarak yapıldığını
vurguladı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmeliğin günümüz şartlarına uygun olduğunu
belirten Yıldız, yönetmeliğin yeni hâlinin en kısa zamanda uygulamaya geçirileceğinin altını çizdi.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Çit ise Bakanlık olarak sürdürdükleri çalışmaları,
isatistiki verileri ve geleceğe dair planları paylaştı. Bakanlığın denetimlerini arttırdığını ifade eden Çit, İçişleri Bakanlığı ile
Millî Eğitim Bakanlığıyla beraber sürücü kurslarının düzenli ve sağlıklı çalışması için iş birliği içerisinde yürütülen faaliyetlerin
önemli olduğunu belirtti.
Değerlendirme toplantısı sektöre dair soruların sorulması ve taleplerin alınmasıyla sona erdi.
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TIMSS 2019 OKUL ZIYARETLERI

Dört yılda bir yapılan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) için okul ziyaretleri
yapıldı.
Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri
derslerindeki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik yapılıyor.  Uygulama Türkiye’de 60 il ve 217 okulun katılımı ile düzenlendi.
Her 4 yılda bir yapılan TIMSS araştırmasının bu seneki döngüsü katılımcı ülkeler tarafından bir örneklem grubu alınarak
elektronik ortamda gerçekleştirildi.   Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırmasına katılan okullar, Uluslararası
Merkez tarafından seçkisiz olarak belirleniyor. Bu durum, araştırma sonuçlarının güvenirliği ve geçerliği açısından önem
taşıyor.
Türkiye’den TIMSS 2019 uygulamasına katılacak okullar, araştırmayı yürüten birim olan Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne  Kasım ayında bildirildi.

Hazırlık Çalışmaları
Ülkeler, araştırmaya katılan okullara yönelik hazırlık çalışması yapabiliyor. Özellikle TIMSS 2019’un elektronik ortamda
uygulanmasından dolayı bu çalışmalar daha fazla önem arz ediyor. Bu hazırlıklar kapsamında, örneklemde yer alan illerde
görevli il milli eğitim müdürlüğü yöneticilerine, okul yöneticilerine ve branş öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenlendi.  
Bu eğitimler, paydaşlara asgari düzeyde farkındalık sağlamayı, araştırmanın Uluslararası Merkez tarafından belirlenen
teknik standartlara uygun yürütülmesi amacıyla yapılması gerekenleri aktarma hedefiyle yapıldı. Ayrıca uygulamada yer
alacak öğrencilere yönelik bilgilendirme de bununla birlikte  sürdürüldü.
Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü Veri Analizi İzleme Ve Değerlendirme Daire Başkanı Sayın Kemal Bülbül
ilimizde yürütülen çalışmaları yerinde izledi. Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Maltepe,
Güngören, Sarıyer, Ümraniye, Kâğıthane, Bahçelievler ve Üsküdar ilçelerimizde tablet kontrolleri de yapıldı.  Bu çerçevede
Adalar Büyükada 125. Yıl Atatürk Ortaokulu, Bağcılar Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bağcılar Güneşli Ortaokulu,
Kâğıthane Cumhuriyet Ortaokulu, Kâğıthane Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip Ortaokulu,  Maltepe İmdat Vakfı Dumlupınar
Ortaokulu ve Bağcılar Erol Battal Ortaokulu ziyaret edildi.
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Ayrıca Ümraniye Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Ümraniye Şehit Sevgi Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu, Küçükçekmece
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Üsküdar Selimeye Ortaokulu, Küçükçekmece Mustafa Eravutmuş Ortaokulu, Maltepe Özel
Maltepe Cevizli Uğur Ortaokulu, Sarıyer Özel Tarabya Final Ortaokulu, Bağcılar Aşkaleli İbrahim Polat Ortaokulu, Bağcılar
Özel Güneşli Okyanus Ortaokulu, Bahçelievler Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu, Esenler Atışalanı Ortaokulu, Kâğıthane
Osman Tevfik Yalman Ortaokulu, Sarıyer Ortaokulu ziyaret edildi.
Daha sonra ise Bağcılar Dr. Cemil - Fevziye Özkaya Ortaokulu, Bağcılar İbrahim Keresteci Ortaokulu, Bakırköy Halil
Bedii Yönetken Ortaokulu, Eyüpsultan Şehit Öğretmenler Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu,
Gaziosmanpaşa Ortaokulu, Sancaktepe 60.Yıl Sarıgazi Ortaokulu ve Bakırköy İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu
ziyaret edildi.
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GENÇ SESLER MUSIKI ETKINLIĞI

Genç Sesler Musiki Etkinliği Anadolu Yakası Bölge Finali Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip
Lisesinin ev sahipliğinde yapıldı.
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün düzenlediği Genç Sesler Musiki Etkinliğinin Anadolu Yakası
finali Pendik Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde Anadolu İmam Hatip Liselerinden 60
yarışmacı öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Musiki Kültürünün Önemi
Genç Sesler Musiki Etkinliği,  medeniyetimizin tarihi ve kültürel mirasından beslenen, geleceğin sanatçı ve sanatsever
bireylerini yetiştirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede öğrencilerimizin sanata olan ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, onları
sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere teşvik etmek ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.
Medipol Üniversitesi, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Erol Türker ve Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokullarından
akademisyenlerin ve öğretmenlerin jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın ödül törenine Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire
Başkanımız Sayın İhsan Erkul, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın
Aytekin Yılmaz, İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Mustafa Akhan, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Sami
Divleli ve okul temsilcileri katıldı.

Gayretli ve Özverili Çalışmalar
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, müdürlerimiziz, öğretmenlerimizin büyük bir özveri ile çalıştıklarını
böylece Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün özverisini alana yansıtmaya çalışıyorlar diyerek şöyle devam eti: “ Biz de İl
Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bu çalışmaları ilimizde yürütmek için gayret ediyoruz. Ben, Bakanlığımızın 2023 Vizyonu ile
de çok örtüşen, öğrencilerimizi çok yönlü olarak yetiştiren hayata hazırlarken aslında hayatın gerektirdiği bütün renkleri
taşıyan, çok yönlü etkinliklerle çocuklarımızın karşılaştığını görüyorum. Bugün de okullarımızda fark oluşturan, akademik,
sosyal, kültürel çalışmalar devam ediyor.”
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın İhsan Erkul’un selamlama konuşmasının ardından ödül törenine
geçildi.
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GELECEĞIMIZE SAHIP ÇIKMALIYIZ

İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’yı ziyaret ederek 2023
Vizyonu doğrultusundaki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.
İl Müdürlüğümüzü ziyaret eden Valimiz Sayın Ali Yerlikaya, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ve İl Millî
Eğitim Müdür Yardımcılarımızla toplantı yaptı.  İş birliği, dayanışma ve özveri içinde çalışmak gerektiğini belirten Valimiz
Yerlikaya, 2023 Eğitim Vizyonunun güçlü yarınlarımız için önemine değindi.
Valimiz Yerlikaya, ülke olarak marka ve patent üreterek klasik eğitimin dışına çıkmamız gerektiğini vurguladı. Valimiz
Yerlikaya “Her çocuğumuz özel ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Valilik ve Millî Eğitim olarak geleceğimize;
çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Biz artık klasik metotla bir yere varamayız. Bilgi üretmeliyiz. Bilgi yüklemek, bir şeyler
öğretmek 19. asırda kaldı. Yapmamız gereken yeni nesle, temel yaşam becerileri kazandırmaktır. İletişime, iş birliğine açık,
yaratıcı düşünce kabiliyetine sahip nesiller yetiştirmektir. Bu temel becerilere, 2023 Eğitim Vizyonu gerçekçi cevaplar veriyor.
Bu vizyonu İstanbul’a sağlam bir şekilde uygulamak için çok çalışıyoruz; çalışmaya da devam edeceğiz. Türkiye olarak bunu
yapmamız lazım ve biz size güveniyoruz.”  ifadelerini kullandı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzdeki birimleri dolaşarak çalışmaları yerinde inceleyen Valimiz Yerlikaya, daha sonra
Erenköy Zihnipaşa Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nun Karma Sergisini gezdi. Yağlı boya tablolar, el nakışları,
kırkyama örtüler, ahşap boyama ürünler, kâğıt rölyef örnek çalışmalar, şapka örnekleri, özel dikilmiş tasarım elbise ve başlık
örnekleri, seramik ürünler hakkında bilgi aldı. Sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
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RENKLERLE HAYALIMDEKI DÜNYA

Bakanlığımızın, Renklerle Hayalimdeki Dünya temalı resim yarışmasına Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesinden ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimiz katıldı.
Millî Eğitim Bakanlığımızla İstanbul Valiliğimiz arasında imzalanan protokol kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesinde bulunan tüm illerimizde bir resim yarışması düzenlendi.
Yarışma, öğrencilerin sanata yönelik yeteneklerinin ortaya çıkarılması, çeşitli sanat dallarına yönelik atölye çalışmalarının
yapılmasını, onların bireysel ve grup etkinlikleri yoluyla hedeflerini belirleyebilme, zihinsel, algısal yeteneklerini
geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyordu.
Yarışmayla ayrıca öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve görsel okuryazarlık
becerilerinin geliştirilmesi, ders dışı zamanlarını etkin ve verimli değerlendirmelerinin sağlanması, duygu ve düşüncelerini
sanat yoluyla ifade edebilmesi, özgüven ve sorumluluk duygularının artırılması, millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel
değerlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflendi.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arasında
düzenlenen Renklerle Hayalimdeki Dünya temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri
İstanbul’da ağırlandı. Öğrenciler ayrıca “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi” adlı filmi seyretti.
Renklerle Hayalimdeki Dünya temalı resim yarışması sonucunda ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları
kategorilerinde dereceye giren eserler ise İstanbul Zorlu Center Performans Sanatları Merkezinde düzenlenen Çocuk Sanat
Festivali’nde sergilendi.
Çocuk Sanat Festivali kapsamında öğrencilerin sanat alanında yetkin, başarılı sanatçılarla bir araya getirildiği atölye
çalışmaları gerçekleştirildi.
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İSTANBUL’UN 2023 YOL HARİTASI

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Eğitim Vizyonu İstanbul Çalıştayı, Sabancı Öğretmenevi’nde
yapıldı.
2023 Eğitim Vizyon Belgesi açıklandıktan sonra Türkiye’nin dört bir tarafında belgenin uygulanmasına katkı sağlamak
için, eğitime dair sözü olan tüm paydaşlar uygulamaya dair fikir üretmeye başladı.
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı, Sabancı Öğretmenevi’nde düzenlendi. Çalıştaya,  
İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Ak, Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erol Özvar, Üsküdar
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim
Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, maarif müfettişlerimiz, öğrencilerimiz
ve velilerimiz katıldı.
Bilindiği üzere 2023 Vizyon Belgesinin temel amacı çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık
hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek.  2023 Vizyon Belgesinin
detaylarını konuşmak için yola çıkan 2023 Eğitim Vizyonu İstanbul Çalıştayı’nda Vizyon Belgesi’nde yer alan eğitim felsefesi,
alanlar ve güçlü yarınlar için yürütülecek projeler ele alındı.
2023 Eğitim Vizyonu İstanbul Çalıştayı, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 2023 Eğitim Vizyonu
Belgesi’nde eğitimde yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili faaliyetlerle uygulamadaki farklılıkların tespiti, riskler,
ihtiyaçlar ve önerilerin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Çoklu Seçeneklere Ruh Katmak
İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, çalıştayın
açılışındaki konuşmasında eğitimin kültürel aktarım yanında
değişimin kodlarını da taşıdığını belirtti. Yazıcı “Başta çok kıymetli
panelistlerimizden başlamak üzere bütün ilçelerimizde yapılan
ilçe vizyon çalıştaylarının sonuçlarını burada birlikte ele alıp
Bakanlığımıza ve kurumlarımıza katkı sağlayacak bir yol haritası
ortaya koymaya gayret edeceğiz.   Aslında daha çok uygulamayı
konuşacağız. Biz öğretmenlerin temel misyonu uygulamaya
dönük çalışmaktır. Akademisyenlerimizin ve üniversitelerimizin
ürettiği çoklu seçeneklere ruh katarız. Bu bağlamda bizlere katkı
sunan rektörlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

126 AR-GE B LTENİ ’19

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, günümüzde vizyon çalışmalarının çok önemli
olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı.   Gelecekle
ilgili yol haritası olmayan kurumların başarılı olamayacağını
belirten Tarhan, çağa uygun adımlar atmanın önemini ifade
etti. Tarhan, “Günümüzde beklentilerle ilgili planların olması
gerekiyor. Vizyon toplantılarının arama şeklinde yapılması
parlak fikirlere imkân tanır. Dünyada eğitim çok konuşuluyor.
1990’lardan sonra paradigma dönüşümü yaşanıyor. Beyin
temelli öğrenmenin getirdiği yenilikler var. Disiplinli ve
eğlenceli bir öğrenme anlayışı öne çıktı.” dedi.  
Hayret ve meraka dikkat çeken Tarhan, öğrenmenin
değişimiyle beraber eğitim anlayışlarının da sorgulandığını
ifade etti. Tarhan, “Sınıf liderliği çok önemli… Lider öğretmen
öğrencilere rol modeli olacaktır. Duyguların harekete geçmesi derslerin sevilmesini sağlar. Öğrencilerin başarısı,  
öğretmenini sevmesine bağlı… Rol modeli olmadan eğitimde başarılı olunması imkânsız… Aynı zamanda anne baba
eğitimlerinin de gündeme alınması lazım. Bu popüler kültür şokundan kurtulmayı da beraberinde getirecektir. Eğitim
vizyon çalışmalarında kültürün mutlaka gündeme alınması gerekir.”  şeklinde konuştu.

Vizyon Belgesi Çok Kapsamlı
Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erol Özvar, 2023 Vizyonun hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasına
başladı. Vizyon Belgesi metnine odaklanan Özvar, belgede öne çıkan hususlara değindi. Vizyon Belgesinin kıymetli
olduğunu belirten Özvar,  “2023 Vizyon Belgesinde en dikkati çeken husus çok kapsamlı olmasıdır. Eğitimi bütünlüklü bir
şekilde ele alan belge yaşam boyu eğitimi esas alıyor. Gerçekten de her kesime sorumluluklar düşüyor. Vizyonun bir eğitim
felsefesine dayanması da önemli. Türkiye’de felsefeye dayanan bir vizyon perspektifi ile karşı karşıyayız.” dedi.
Eğitim felsefesi üzerinde durmanın gerekli olduğunu vurgulayan Özvar,  Vizyon Belgesinin bütüncül ve sistemli olmasına
dikkat çekti.  Özvar, “Varlığı kuşatan sistematik bir anlayış var.  Dünya ve kâinat tasavvurunu yani ontolojisini paylaşması çok
önemli… Tüm eğitim camiası bunun üzerinde durmalı.  İnsanı öne çıkaran bir varlık telakkisi vurgulanıyor. Bu üzerinde
durulmaya değer müstesna bir noktadır. Varlık anlayışının bilgi ve ahlakla tamamlanması da vizyonun sistemli olduğunu
ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Muhakeme Yeteneği ve Yabancı Dil Eğitimi
İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Ak ise konuşmasının başında her şeyin öğretmenlik temelinde
geliştiğini ifade etti. Bu vesileyle eğitimin bizlere bir sorumluluk yüklediğini belirten Ak, kuşak ve çağ yaşı bakımından
ülkemizin dünyayı kıskandıracak ölçüde genç bir nüfusa sahip olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin 2023 Vizyonu
doğrultusunda eğitim alanında yaptığı ve planladığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Ak,  “Otuz dokuz yaşına kadar her yaştan
1 milyon 300 bin insanımız var. Bu bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu bakımdan ülkenin geleceğinin planlanması
lazım… Yükseköğretim olarak stratejik plan çalışmalarını
önemsiyoruz.  Planlamanın gerektirdiği hassasiyetle hareket
edilmeli. Üniversite öncesi eğitimle üniversite eğitimi ana
amaçları bakımından birbirinden ayrılamaz.” dedi.
Üniversiteler başta olmak üzere tüm eğitim
kurumlarındaki planlama çalışmalarına değinen Ak,
“Millî Eğitim Bakanlığımız çok farklı bir perspektifle
hareket ediyor. Mesleki ve teknik eğitimle ilgili açılım
getiren raporlar bunun göstergesi. Vizyon Belgesinin
uygulanabilmesi için üniversitelerle birlikte çalışılmalı.
Bizler uygulama bakımından sistemin içindeyiz. Sadece
bilgi ile donanmanın yeterli olmadığını gösteren Vizyon
Belgesi öğrencilerimizin muhakeme yeteneği kazanmasını
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hedefliyor.  Eğer ortaöğretim yıllarında gençlerimiz bununla
donanacak olursa, hayatın olumsuzluklarını olumluluğa
dönüştürebilirler. Bu bakımdan ülkemizin önemli
meselelerinden birisi uluslararasılaşmadır. Kendi sınırlarına
hapsolmuş bir birey olmaktan çok dünyaya mâl olmuş
bireyler yetiştirmeyi hedef almalıyız.   Tarihimizden gelen
misyonumuz doğrultusunda hareket edeceksek yabancı
dil eğitimini daha farklı bir biçimde tasavvur etmeliyiz. O
hâlde yabancı dilin hem felsefesi hem yöntemi bakımından
ortaöğretimde yeniden ele alınması gerekir. ” ifadelerini
kullandı.

Çalıştayın Yöntemi ve Çıktıları
Panelin ardından, temel eğitimden, erken çocukluk
eğitimine, orta öğretimden meslek tekniğine, özel eğitime, insan kaynaklarına dair eğitime dair tüm alanları içeren
çalıştayın birinci oturumuna geçildi.  2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer alan başlıklar kendi içinde birbirine yakınlığına
dikkat edilerek her birinin hedef kitlesi ve çalışma ortamları birbirinden farklı olan üç küme ve dokuz grupta ele alındı. Her
masada öğretmenler, okul müdürleri, maarif müfettişleri ve il/ilçe eğitim yöneticileri   yer aldı. Bazı masalarda öğrenciler
ve veliler de bulundu.  Üçerli küme grupları için moderatörlük, davetli öğretim üyeleri tarafından  yapıldı, her masa kendi
içinde ayrıca moderatör ve raportör belirledi.  
Katılımcılar Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu doğrultusunda, oluşturulan çalışma grupları ile veriye dayalı yönetim,
ölçme ve değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik
hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenek, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital
içerik ve beceri destekli dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, ortaöğretim ve teknik eğitim liseleri, hayat boyu öğrenme
konularında sorun ve çözüm önerilerini ele aldı.
Çalıştayda beyin fırtınası yöntemi kullanılarak her bir grup üyesinin görüşlerini paylaşması istendi. Sürenin verimli
kullanılması için programa uyularak moderatörün yönlendirmeleri esas alındı. Çalıştay üç oturum şeklinde ve raporun
sunumu ile sonlandı.
Çalıştay sonrası doldurulan formlar, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından raporlaştırılacak. Çalıştayda ortaya
çıkan fikirler İstanbul ve ülke adına eğitimin gelişmesinde ve 2023 hedeflerine ulaşılmasında önem arz ediyor.
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ÜNIVERSITE AÇISINDAN 2023 EĞITIM VIZYONU

Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen toplantıda, üniversitelerin eğitime 2023 Vizyonuyla
sunabilecekleri katkılar masaya yatırıldı.
Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Üniversite Açısından 2023 Eğitim Vizyonu toplantısı yoğun katılımla
gerçekleştirildi. Toplantıya Maltepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şahin Karasar, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Sayın Prof. Dr. Betül Çotuksöken, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın
Prof. Dr. Niyazi Karasar, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Maltepe İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Faik
Kaptan ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sayın Ebru Arpacı katıldı.

Önemli Bir Belge
Toplantının açılışında konuşan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, “Sayın Bakanımız, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde 2023 Eğitim Vizyonunu açıkladı. Belgesi yayınlandı. Bundan sonra biz de, özellikle eğitim komisyonumuz, eğitim
fakültemiz, rektör yardımcım Prof. Dr. Betül Çotuksöken liderliğinde, bu işe nasıl katkı verebiliriz noktasında kafa yormaya
başladık. Bu maratonun ilk aşaması olarak da bugünkü toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir
konuşmasında altını çizdiği bir husus var. Millî eğitim sistemimizin kalbiselim, aklıselim, zevkiselim bireyler yetiştirmesi
gerektiğinin altını çizmişti. Yani değerlerden sanata kadar her alanda hem zevk sahibi, hem sağduyu sahibi, hem de bilgili
bireylerin yetişmesi için ümit ediyorum ki 2023 Eğitim Vizyonu başarıya ulaşır.” diye konuştu.

Kurumsal İş Birlikleri ve Üniversite Liderliği
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ise şunları söyledi: “Eğitim vizyon belgemiz gerçekten yol gösterici, yol
haritası oluşturan önemli bir belge. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol verildi, yön verildi. Orada da aklıselim,
kalbiselim, zevkiselim bir kuşak yetiştirme hedefi çok önemliydi. İşte bunların hepsi, sadece tek boyutlu, okul odaklı
yürütülebilecek bir çalışma değil. Bu yönüyle ben birlikte bu inancı pekiştirmenin, üniversitelerimizin özellikle bu konuda
katalizör görevi görmesinin, liderlik yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.”
2023 Vizyonunda kurumsal iş birliklerini çok önemsediklerimi belirten Yazıcı, “Bu çocuklar hepimizin çocukları, İl Millî
Eğitim Müdürlüğü olarak Maltepe Üniversitesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum.” dedi.
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Konuşmaların ardından Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Betül Çotuksöken bir sunum yaptı. Son
5 yıldır rektör ile birlikte okullarla çok sıkı bir iş birliği içinde olduklarını belirten Çotuksöken, “Biz zaten üniversite olarak
yakın ve uzak çevremizdeki okullarla çok sıkı temas hâlindeyiz. Vizyon belgesi bizim işlerimizi birazcık daha hızlandırdı ve
proje hâlinde sürecek en az on atölye açmayı düşünüyoruz. Ölçme ve değerlendirme, rehberlik çalışmaları, tasarım ve beceri
atölyelerinin açılması için destek vermeye çalışacağız.” dedi.

Önemli Bir Başlangıç
Çotuksöken, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nin üniversiteler için önemli bir belge olduğunu belirterek, “2023 Eğitim Vizyon
Belgesi, son derece önemli bir belge. Bu belgede eğitimimizin nasıl bir felsefi temele, nasıl bir düşünsel temele dayalı olması
gerektiği üzerinde belirlemeler yapıldı. Üniversite öncesindeki eğitim basamakları, okul öncesinden başlamak üzere ilkokul,
ortaokul ve lise bölümlerini de dâhil etmek üzere bir yandan hayatın bütünlüğü, bir yandan da bilginin bilme edimlerinin
faaliyetlerinin bütünlüğü şeklinde ortaya konuldu. Belgenin temeli bütün bunlara yer verilmiş olduğu için son derece önemli
ve değerli.”  diye konuştu.
Konferansın üniversitelerin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ni nasıl değerlendirebilecekleri, buradan kendilerine düşen payı
nasıl karşılayabileceklerini ve nasıl bir sorumluluk içerisinde olmaları gerektiği konusunda bilgi vermek için gerçekleştirildiğini
söyleyen Çotuksöken, “Bugün burada yapmış olduğumuz çalışma aslında başlangıç çalışması. Üniversitemizin eğitim
komisyonuyla birlikte açılış konferansı yaparak bu çalışmayı başlatma kararı aldık. Bundan sonra da eğitim vizyonunun
çeşitli konularını, gençlerimizle, öğretmenlerimizle ilgili olarak zaman içerisinde çeşitli çalıştaylarla ele alıp değerlendireceğiz.
Bu bir başlangıç, sonrasında da ‘Eğitim Vizyon Belgesi’ içerisindeki gündem maddelerini en iyi şekilde ortaya koymaya
çalışacağız.” ifadelerini kullandı
Üniversitesi Açısından 2023 Eğitim Vizyonu açılış konferansında açılış konuşmalarının ardından, oturum konuşmalarına
geçildi.  Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in moderatörlüğünde, Prof. Dr. İrfan Erdoğan,
Prof. Dr. Niyazi Karasar ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı’nın 2023 Eğitim Vizyonu ve üniversiteye
bakan yönü hakkındaki sunumları gerçekleştirildi. Sunumlar boyunca katılımcıların da görüş ve önerileri de alınarak sürece
katkı  verilmesi sağlandı.
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İLÇELERIMIZIN 2023 VIZYONU ÇALIŞTAYLARI

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz,  2023 Vizyonu kapsamında birer çalıştay düzenledi.
Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız nitelikli,
özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş nesillerimizdir. Kaliteli eğitim ve öğretimin yolu öğrencilerin
zihni gelişimlerini kolaylaştırmaktan, millî yönlerini güçlendirmekten, onlara vizyon kazandırmaktan, manevi yönlerini
güçlendirmekten geçmektedir.
21. yüzyılın hayatın her alanında hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğine şahit olmaktayız. Bu çerçevede 2023 Eğitim
Vizyonun temel amacı; çağın, geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı,
kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul, vizyon belgemizin
dört temel unsurudur.  

2023 Vizyonunun Odak Noktası
Yetiştirmek istediğimiz insan profilini ortaya koymadan ve Türkiye’nin eğitimde ihtiyacı olan paradigmayı belirlemeden;
ruhu, istikameti, gaye ve felsefesi olan bir evrensel pedagoji yapmamız güçtür. Bu bakımdan, insan, 2023 Vizyonunun
odak noktasıdır. Eğitimde başarının yegâne ölçüsü ders notları, sınav sonuçları, zekâ testleri ve mezuniyet sonrası edinilen
mesleklerin maaşlarından ibaret olamaz. İnsanoğlu yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer,
suyunda yüzen balığına, toprağında biten çiçeğe benzer. Bugünden başlayarak 21. yüzyıl Talim ve Terbiye modelimiz ile
2023 Vizyonunun temel hedefi, ahlak telakkisine dayalı ve insanı merkeze konumlandıran bir varlık ve bilgi anlayışına hayat
vermektir. Bilimde, sanatta, sporda, edebiyatta, hâsılı her alanda çağın gereklerine uygun olarak gelecek nesillerimizi
yetiştirmek gayesiyle İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz,  2023 Vizyonu kapsamında birer çalıştay düzenledi.

Çalıştayların Kapsamı
Çalıştaylarda eğitim ve öğretim süreçlerinin tüm paydaşları görüşlerini paylaşmak amacıyla bir araya geldi. Hedef kitlesi
çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve
duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek olan 2023 Vizyon Belgesi doğrultusundaki yapılacaklar ele alındı.
Çalıştaylarda, katılmcılar okul gelişim modeli, öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim, ölçme ve
değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri,
rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenek, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve
beceri destekli dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, ortaöğretim, fen ve sosyal bilimler liseleri, imam hatip ortaokulları
ve liseleri, mesleki ve teknik eğitim, özel öğretim ve hayat boyu öğrenme başlıklarda,  2023 Vizyonunun uygulanması için
yapılması gerekenleri tartıştı.
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Bilgiden Beceriye
Arnavutköy ilçemizin 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesinde İlçe Kaymakamı
Ahmet Odabaş´ın katılımı ve açılış konuşmasıyla başladı. İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Mehmet Dağ´ın çalıştayın amacı ve
önemi üzerine konuşması ve şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz, okul aile
birlikleri ve ilçe öğrenci temsilcisinin katılımları ile çalışmalar yapıldı.
Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında, Avcılar ilçemizde Asım Nurhan Kocabıyık Öğretmenevi ve
Akşam Sanat Okulunda 2023 Eğitim Çalıştayı düzenlendi.
Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında Bağcılar’da görev yapan okul yöneticileri, öğretmen, veli ve
öğrencilerimizin katılımıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesinde bir çalıştay düzenlendi. İlçe Millî Eğitim Müdürümüz
Mustafa Yılmaz´ın başkanlığında yapılan açılış toplantısının ardından katılımcılar 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında
belirlenen dokuz ayrı başlık altında oluşturulan çalışma grupları altında hedef ve amaçları değerlendirerek kendi görüş ve
önerilerini ekledikleri sonuç raporlarını oluşturdular.
2023 Eğitim Vizyonunun odak noktası insanın ön planda tutulduğu çalışmada, düşünce, duygu ve eylemin bu tema
üzerinde uzlaştırarak atılması gereken adımlar ilçe şartları da ön planda tutularak ilgili birimler ile paylaşılmak üzere rapor
şeklinde düzenlendi.
2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda Başakşehir’de düzenlenen çalıştaya şube müdürleri, okul müdürleri, müdür
yardımcıları ve öğretmenlerimiz katıldı. Çalıştayda, Vizyon Belgesinin özünü teşkil eden “Bilginin Beceriye” dönüşmesi
anlayışıyla hedef ve ihtiyaçlar üzerinde duruldu.

Akademik Bakışın Değeri
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Beşiktaş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz eğitim alanında yetkin bilim insanlarımız
başta olmak üzere, özel eğitim kurumlarımızın yöneticileri, resmî okul yöneticileri, yüksek lisans ve doktora yapan
öğretmenler ve öğrenci temsilcilerin katılımı ile Kabataş Erkek Lisesinde eğitim sorunları ve çözüm yaklaşımlarının ele
alındığı çalıştay düzenledi. Program Beşiktaş Kaymakamımız Sayın Önder Bakan, Beşiktaş İlçe Millî Eğitim Müdürümüz
Nesrin Kakırman ve Prof. Dr. Birol Emil´in konuşmalarıyla başladı.  Yaklaşık 110 katılımcı ile gerçekleşen çalıştayda yirmi
konu başlığı  dokuz arklı masada  ele alındı, sonuçlanan raporlar moderatör akademisyenler tarafından sunuldu. Çalıştay
programının kapanış konuşmasını ise İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz yaptı.

Her Öğretmen Bir Fikir
Beylikdüzü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı “Her Öğretmen Bir Fikir, Her Fikir
Bir Öğretmen” sloganıyla yapıldı. Çalıştay, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Barış Yıldız’ın başkanlığında, şube müdürlerimiz,
ilçemiz okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla Beylikdüzü Öğretmenevi salonunda düzenlendi.
Beyoğlu ilçemiz ise 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayını dokuz masada, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Cemil Sarıcı, şube
müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz ve ilçe öğrenci meclisi başkanımızın katılımıyla
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde gerçekleştirdi.
Bayrampaşa 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Dr.
Abdülaziz Yeniyol´un   konuşmaları ile başladı. Aliya İzzetbegoviç Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’ndeki çalıştay ilçe
sorumlusu Şube Müdürü Muzaffer Bilge´nin başkanlığında, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro koordinasyonunda
yürütüldü.

Yapılacak Faaliyetler
2023 Eğitim Vizyonu Büyükçekmece Çalıştayı İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Hasan Uygun´un açılış konuşmalarıyla
başladı.  2023 Eğitim Vizyonu başlıkları hakkında bilgi verilmesinin ardından 2023 Eğitim Vizyonu Büyükçekmece Çalıştayı
kapsamında dokuz masaya ayrılan katılımcılar, yapılacak faaliyetleri belirleyip ilçe düzeyinde uygulama farklılıkları, riskler
ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için çalıştılar. Masalardan gelen raporlar sonuç raporunda birleştirildi.
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Çekmeköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim
Vizyonu Çalıştayı İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Ahmet Aktaş
başkanlığında yapıldı. Şube müdürlerimiz, okul/kurum
müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimiz
çalıştaya katıldı. Çalıştay çalışma gruplarının çalışmalarını
yapmasının ardından yaptıkları sunum ile son buldu.
Esenler Çalıştayı İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Bayram
Ercan’ın açılış konuşması ile başladı. Esenler İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen çalıştaya, tüm eğitim
kademelerinden, farklı branşlardan şube müdürü, okul
müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerinin katıldı. 2023 Vizyon Belgesinde bulunan konu başlıklarında ortaya
konulan hedefler Esenler ilçesi ölçeğinde değerlendirildi ve ortak fikirler raporlaştırıldı.

Yol Haritası
2023 Eğitim Vizyonu Esenyurt Çalıştayı İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Paşali Beşli, İlçe şube müdürlerimiz, kurum
müdürlerimiz ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleşti. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde oluşturulan on ayrı konu
başlığı Esenyurt ilçesiyle ilişkilendirilerek 2019-2023 Stratejik Planında yol haritası olarak belirlendi.
2023 Eğitim Vizyonu Fatih Çalıştayı, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Mucip Kına, ilçe Millî eğitim şube müdürlerimiz, okul
müdürlerimiz ve öğretmenlerimizin  katılımıyla Fatih Sultan Mehmet Uluslararası İmam Hatip Lisesi´nde yapıldı.
Güngören İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman´ın
açılış konuşmaları ile başladı. İlçe şube müdürlerimiz, kurum müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimiz
belirlenen konulardaki görüşlerini ifade ettiler.
2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğündeki çalıştay Kadıköy Irmak Koleji Konferans
Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Medeniyet Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akın, Maarif Müfettişi Nejla Kınay, İlçe Millî
Eğitim Müdürümüz Sadık Aslan, şube müdürlerimiz, çok sayıda akademisyen, okul müdürlerimiz, müdür yardımlarımız,
öğretmenlerimiz ve okul temsilcisi öğrencilerimiz katıldı. Katılımcılara Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan katılım
belgelerini verdi. Yoğun ve verimli geçen çalıştayda, Kadıköy Öğrenci Meclisi Başkanı ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
öğrencisi Celal Okudan piyano dinletisiyle, Göztepe İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recep Tutal ile Avni Akyol Anadolu
Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenlerinden Akgün Çöl ve Mustafa Demirci’nin kanun ve ud eşliğinde verdikleri mini
konser çalıştaya katılanlardan büyük beğeni topladı.

Çalışmalar Raporlaştırıldı
Kartal İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Şehit Şükrü Bayrakcı İlkokulunda gerçekleştirildi.
Çalıştay, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Ali Rıza Aka ve Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr.
Ahmet Akın´ın konuşmalarıyla başladı. Dokuz farklı masada 63 eğitimcinin katılımıyla  yirmi başlık altında gerçekleştirilen
çalıştay gün boyu sürdü. Çalıştay tüm masanın ilgili konu başlıklarında hazırladıkları raporların sunulmasıyla sona erdi.
2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı   Maltepe Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesinde resmî-özel okul ve
kurumlarımızda görevli yönetici ve öğretmenlerimizle yapıldı. 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan amaç ve hedeflere
yönelik “Yapılacak Faaliyetler, İlçe Düzeyinde Uygulama Farklılıkları, Riskler ve Öneriler”i belirlemek üzere çalıştayda  dokuz  
çalışma masası oluşturuldu. İlçe Müdürlüğü şube müdürleri, 73 okulumuzda görevli 103 yönetici ve öğretmenlerimiz ile
yürütülen çalıştay bir gün sürdü.
Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesinde
gerçekleşti. Açılış konuşmalarını İlçe Millî Eğitim Müdürümüz   Aytekin Yılmaz´ın yaptığı 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı  
dokuz masada  yirmi başlıkta 59 eğitimcimizin katılımıyla  yapıldı. Çalıştay,  çalışma gruplarının iki oturumda çalışmalarını
yapmasının ardından yaptıkları sunum ile son buldu.
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Sultanbeyli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2023 EğitimiVizyonu Çalıştayı Şehit Vahit Kaşçıoğlu İmam Hatip Ortaokulu´nda
gerçekleştirildi. İlçemizde görev yapan müdür, müdür yardımcısı, ve öğretmenlerden şube müdürlerimizin kordinatörlüğünde  
dokuz  çalışma masası oluşturuldu. Çalışma masaları gün boyu 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerini istişarede bulundu. Günün
sonunda her masadan belirlenen bir koordinatör masada yapılan çalışmaların sunumunu yaptı.
2023 Eğitim Vizyonu Tuzla Çalıştayına  Tuzla Kaymakamı  Ali Akça, Tuzla Belediye Başkan Vekili Dr. Turgut  Özcan, İlçe
Millî Eğitim Müdürümüz   Ahmet   Alireisoğlu, Şube Müdürleri ile okul/kurumlarımızdan seçilen   90 eğitim yöneticisi ve
öğretmen katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Şube Müdürü Soner Can moderatörlüğünde  devam eden 2023 Eğitim
Vizyonu Tuzla Çalıştayı, çalışma gruplarının raporlarının sunulmasıyla sona erdi.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2023 Eğitim Vizyon Ümraniye Çalıştayı Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Millî Eğitim
Bakanlığının 2023 Vizyonu doğrultusunda katılımcılar, oluşturulan çalışma grupları ile veriye dayalı yönetim, ölçme ve
değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri,
rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenek, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri
destekli dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, orta öğretim ve teknik eğitim liseleri, hayat boyu öğrenme konularında
sorun ve çözüm önerilerini ele aldı.
Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Zeytinburnu Şehitler Bilsem ve Şehit Ömer
Cankatar İlkokulu ev sahipliğinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve Şube Müdürü Sayın Faruk Tosun başkanlığında, İl
Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Levent Özil’in katılımıyla gerçekleşti.
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YENILIKÇI AKADEMIK İŞ BIRLIKLERI

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün akademik iş birlikleri eğitim ortamlarımızı daha nitelikli hâle getirecek.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, “mutlu çocuklar güçlü yarınlar” için çoklu akademik iş birlikleri için harekete geçti.
Müdürlüğümüzdeki toplantıya çeşitli üniversitelerimizden rektörlerimiz, dekanlarımız, bölüm başkanlarımız ve
akademisyenlerimiz katıldı.   Toplantı, üniversitelerle Millî Eğitim Müdürlüğümüzün kurumsal iş birliğinin derinlik
kazanmasına zemin teşkil edecek olması bakımından son derece önemliydi.

Kurumsal İş Birlikleri
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı konuşmasına üniversitelerimize ve akademisyenlerimize, eğitim ve
gelecek perspektifiyle düzenlenen toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek başladı. Çocuklarımıza bağladığımız umut
ve inanç çerçevesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün üniversitelerimizle çok yönlü iş birlikleri geliştirmeyi önemsediğini
belirten İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, “Özellikle Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi
çerçevesinde mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere çok yönlü kurumsal iş birlikleri kuruluyor. Bizler de bu kapsamda
kurumsal iş birlikleri odaklı bir projeyi hayata geçirdik. Hiç şüphesiz proje demetlerimiz içinde üniversitelerimiz bizim en
önemli paydaşımız. Eğitimin gelişimi ve niteliği için üniversitelerimizin katkısı oldukça fazla.”  şeklinde konuştu.

Farklı Bakış Açıları
Akademik bakışla eğitime yön verme anlayışının her geçen gün ivme kazandığını ve bu bağlamda mesleki ve teknik
eğitimin öne çıktığını kaydeden Yazıcı, “Mesleki ve teknik
eğitimle ilgili öteden beri çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Kalkınma,
istihdam ve üretim bağlamında uygulamaları esas alan bir
çalışma yürütüyoruz.  Dolayısıyla uygulamanın önde olduğu bir
mesleki ve teknik eğitim vizyonumuz var. Elbette sadece mesleki
ve teknik eğitimle sınırlı değil iş birliklerimiz. Biz, eğitimin her
alanında,  erken çocukluktan itibaren çocuklarımıza ve şehrimize
dokunan projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu bağlamda
üniversitelerimizin katkısını çok önemsiyoruz. Bu toplantının
bir başlangıç olmasını diliyorum. Millî Eğitim Müdürlüğü olarak
karşılıklı iş birliğini esas alan farklı bir bakış açısı geliştirmenin
öneminin farkındayız.” dedi.
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Bütünlüklü ve Çok Yönlü Gelişim
Güçlü eğitim tahayyülü için çoklu iş birliklerinin önemine
dikkat çeken Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda
yenilikçi ve farklı bir yaklaşımla iş birliklerini yeniden düşünmek
istediklerini vurguladı.   Alışılmış olan uygulamaların ötesine
geçmek gerektiğini belirten Yazıcı örnek olması bağlamında
şunları söyledi: “Öğretmenlerimizin üniversitelerimizin
kütüphanelerinden yararlanmalarını sağlayacak bir sistem
kurabilmeliyiz. Liselerimizin 12. sınıf öğrencilerinin aday
öğrenci statüsünde üniversitelerimizde sistematik ders
izleyebilmesini sağlayacak bir model düşünebiliriz. Belli
üniversitelerimizde okullardaki zümrelerimizin kullanabileceği
kaynak odalar açabiliriz. Akademisyen ve öğretmenlerimizin birlikte eğitim alanında neler yapabileceklerini konuşabildikleri
mekânlar şeklinde düşünebiliriz bunu. Veli Akademilerimizi üniversitelerimizle birlikte zenginleştirmek istiyoruz. Destek
personelimizin gelişimini sağlamak istiyoruz. Müdürlüğümüzün izni ile okullarımızda yapılan akademik araştırmaların
sonuçlarını bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.”

Yeni Fikirler, Projeler ve Sinerji
Beraber kurgulanan iş birliklerinin ve imzalan protokollerin kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğini çeşitli durumlar
üzerinden hatırlatan Yazıcı,  her üniversiteye özgü çalışma alanlarının belirlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Daha sonra akademisyenlerimiz eğitime ilişkin farklı konularda ortak akıl oluşturmak için neler yapılabileceği
konusundaki görüşlerini paylaştılar. Rehberlik, özel eğitim, felsefe eğitimi, materyal geliştirme, dijital dershane, kariyer
planlama, dil öğretimi, mesleki yabancı dil, hizmet içi eğitimler, bilişim, ölçme ve değerlendirme, erken çocukluk eğitimi,
güzel sanatlar, veri paylaşımı, yazılım, bilgi güvenliği, eğiticilerin eğitimi, teknoloji transfer ofisi, robotik kodlama, öğrenci
memnuniyeti, kişisel ve sosyal gelişim gibi alanlarda öneriler sunuldu.
2023 Eğitim Vizyonu Belgesi doğrultusunda yeni fikirler, projeler ve sinerji yaratmak için üniversitelerimizle bir araya
gelinen toplantılar  uygulama öncelikli olarak sürdürüldü.
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MÜLTECİ ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAYICI EĞİTİM

Mülteci Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitime Doğru Projesinin üçüncü ortaklık toplantısı Bulgaristan’ın Plovdiv
şehrinde  yapıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Ana Eylem 3: Politika
Reformuna Destek – Eğitim Öğretim ve Gençlik Yoluyla Sosyal İçerme Projeleri kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından
hibe desteği sağlanan Mülteci Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitime Doğru Projesinin (TIEREF) üçüncü ortaklık toplantısı
Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde  yapıldı.
Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Veysi Çivilibal ve Proje Koordinatörleri
Figen Sekin ve Ömer Faruk Metin katıldı.
Ev sahibi kurumun ve proje koordinatörü adına şube müdürü Veysi Çivilibal’ın açılış konuşmalarının ardından, proje
koordinatörü Figen Sekin’in eylem planına göre mevcut durum gözden sunumu ve proje kapsamında geliştirilmekte olan iş
paketleri ile ilgili kapsamlı görüşmeler ile devam etti.

Oturumlarda Neler Ele Alındı?
Oturumlar boyunca iyi uygulama geliştirme ve değerlendirme metodolojisi veri tabanı iş paketi kapsamında mültecilerin
öğretme ve öğrenme kaynakları, yöntemleri, araçları ve mekanizmalarının toplanması ve sınıflandırılması için çerçeve
geliştirilmesi üzerinde duruldu. Mülteci öğrencilerin önceki bilgi ve öğrenme sürecinde kazanılan öğrenme çıktılarının
tanınırlığı ve geçerliliğinin onaylanması için değerlendirme metodolojisini içeren çevrimiçi araçlara temas edildi. Akran
destekli öğrenme müdahale yöntemi iş paketi kapsamında “Rehber”; Kapsayıcı eğitime yönelik çevrimiçi işbirlikçi değişim
portalı ve kaynak deposu ve portalın alfa / beta son sürümlerinin geliştirilmesi konularında lider ortakların detaylı sunumları
yapıldı. Ardından görüş alışverişinde bulunuldu.

Diğer Çalışmalar ve Gelecek
Proje koordinatörü Figen Sekin, ortaklara iyi uygulamaların tespit edilmesi konusunda yapısal, sonuç odaklı ve
sürdürülebilir etkiye sahip uygulamaların belirlenmesi ve portala yüklenmesinin önem arz ettiğini belirtti. Şube Müdürümüz
Veysi Çivilibal Türkiye’den bu konuda güçlü örnekler olduğunu ve proje kapsamında bu örneklerin diğer ülkelerin de
faydasına sunulacağını ifade etti.
Grup çalışmaları şeklinde devam eden ve iki tam gün süren toplantı iş paketleri ile ilgili eylem planının revize edilmesi,
ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çevrimiçi ve yüz yüze ortaklık toplantılarının planlanması ve yaklaşan ilerleme raporuna
yönelik hazırlanması gereken belge ve dokümanlar ile ilgili görüşmelerin ardından sona erdi.
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LISE ÖĞRENCILERI ARAŞTIRMA PROJELERI YARIŞMASI

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında toplam 62 projemiz ödül aldı, 25 projemiz ise ilimizi
temsilen Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 50.si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışmasında ön değerlendirmeyi geçen ve bölge yarışlarına katılmaya hak kazanan projelerin Bölge Sergileri ve
Ödül Törenleri Adana, Ankara, Bursa, İstanbul-Avrupa İstanbul-Asya, İzmir, Erzurum, Malatya, Kayseri, Konya, Samsun ve
Van olmak üzere 12 bölge merkezinde, Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji,
Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Teknolojik Tasarım alanlarında yapıldı. Her bölge merkezinde birinci seçilen 220
proje, Ankara’daki final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

İstanbul Asya Bölge Finali
İstanbul’da Asya ve Avrupa olmak üzere iki bölgede yapılan final sergisi ve ödül töreni, İstanbul Teknik Üniversitesi ile
Marmara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genç bilim insanlarının yetiştirilmesi ve teknoloji üretiminin genç
nesillerce içselleştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın İstanbul Asya bölge finaline Kocaeli, İstanbul, Düzce ve Sakarya
olmak üzere 4 farklı ilden öğrenciler projeleriyle katıldı.
Yarışmanın ödül törenine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Erdal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Şehir
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Levent Özil, İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz,  
TÜBİTAK İstanbul Asya Bölgesi Koordinatörü Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz,  öğrenciler, aileler, öğretmenler ve danışmanlardan
oluşan coşkulu bir kalabalık katıldı.
Teknolojiyi gündelik hayatımıza taşıyan, yaratıcı, yenilikçi, pratik uygulamalar içeren, Türkiye’nin ihtiyacı olan yüksek
teknoloji üretimine katkı sunan ve sergiye katılanlar için ilham kaynağı olan projeler yarıştı. İstanbul Asya bölge finalinde
ilimizden 23 projemiz ödül aldı ve bunlardan 8’i İstanbul’u temsilen Türkiye finallerine katılmayı hak etti.
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İstanbul Avrupa Bölge Finali
İstanbul Avrupa bölge finaline Edirne, Tekirdağ, İstanbul
ve Kırklareli olmak üzere 4 farklı ilden öğrenciler projeleriyle
katıldı. Yarışmanın ödül törenine İstanbul Teknik Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özkol, Edirne İl Millî
Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürü
Ersan Ulusan, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Mehmet
Nurettin Aras İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz, akademisyenler,
öğrenciler, aileler, öğretmenler ve danışmanlardan oluşan
coşkulu bir kalabalık katıldı. İstanbul Avrupa bölge finalinde
ilimizden 39 projemiz ödül aldı ve bunlardan 17’si İstanbul’u
temsilen Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.   Böylece
toplam 62 projemiz ödül aldı, 25 projemiz ise ilimizi temsilen Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Ödül törenine katılan İl Millî Eğitim Yardımcılarımız, TÜBİTAK BİDEB tarafından lise öğrencilerine yönelik olarak
düzenlenen yarışmalarda, öğrencilerin heyecanını görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Bölge yarışmalarında derece giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.
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ULUSAL İSTANBUL BILIM OLIMPIYATLARI

Ulusal İstanbul Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde yapıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle İstanbul Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Ulusal İstanbul Bilim Olimpiyatları, Türkiye
genelinde Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı resmî/özel ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Matematik alanında iki aşamalı sınava giren öğrencilerden dereceye girenlere madalya ve hediyeleri Vali Yardımcımız
Sayın Ahmet Hamdi Usta, İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Ak, AUZEF dekanı Sayın Prof. Dr. Levent
Şahin, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil ve Fatih İlçe Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Elif Sarıkaya
tarafından takdim edildi.

Temel Bilimler
Ulusal İstanbul Bilim Olimpiyatları, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda temel eğitim ve ortaöğretim
öğrencilerinin matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar disiplinlerini kapsayan temel bilimlere ilgisini artırmayı
amaçlıyor. Türkiye genelinde düzenlenen bilim olimpiyatları ile özellikle temel bilimlerde yetenekli öğrencilerin keşfedilerek
onların fizik, kimya, biyoloji, matematik ve bilgisayar disiplinlerine yönlendirilmesi de hedefleniyor.

Yarışmanın Aşamaları ve Etkinlikler
Proje kapsamında ülkemizin 21 farklı şehrinden 834 öğrenci ortaokul ve lise matematik branşlarında sınava girmek için
başvuruda bulundular. İstanbul dışından başvuru yapan 150 öğrenci ve danışman öğretmenleri müdürlüğümüze bağlı
Cağalaoğlu Anadolu Lisesi Pansiyonunda misafir edildiler. İl dışından gelen katılımcılar için düzenlenen akşam yemeği ile
başlayan program, ertesi gün Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi’nde gerçekleştirilen birinci aşama sınavı ile
devam etti. İlk sınavın ardından, öğrencilerin dinlenmeleri ve güzel şehrimizi yakından tanımaları amacıyla misafirler proje
koordinatör öğretmenleri eşliğinde Boğaz turuna katıldılar.
İlk aşama sınavının değerlendirilmesi ardından her kategoriden dereceye giren öğrenciler İstanbul Erkek Lisesinde
düzenlenen ikinci aşama sınavına katıldılar. Bu süre zarfında danışman öğretmenler, veliler ve öğrenciler için Cağaloğlu
Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkcan Özcan “Temel
Bilimlerin Önemi” ile yazar Mehmet Polatoğlu  “Başarı Dikkat İster”  başlıklı iki konferans verdiler. İl dışından katılım gösteren
öğrenci, danışman öğretmen ve veliler günü Topkapı Sarayı gezisi ile sonlandırdılar.
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Merak Duygusu ve Etkinlikler
Ulusal İstanbul Bilim Olimpiyatları ikinci aşama
sınavında her kategoriden dereceye giren ilk 3 öğrenci altın
madalya ve cep telefonu, sonraki 5 öğrenci gümüş madalya
ve tablet, 7 öğrenci ise bronz madalya ve kablosuz kulaklık ile
ödüllendirildi. Ödül töreni sırasında konuşma yapan İstanbul
Vali Yardımcımız Sayın Ahmet Hamdi Usta, öğrencilerin
zihinsel beceri gelişimlerinin desteklemesi için yarışmaların
önemli olduğunu söyledi. Eğitim kurumlarındaki araştırma
geliştirme, sosyal ve kültürel ortam oluşturma etkinliklerine
dikkat çeken Usta, “Bilimsel çalışmaların temelinde merak
duygusu yatar. Bu çerçevede öğrencilerde akademik merakın
oluşturularak, herhangi bilimsel bir konuyu merak edip
öğrenme alışkanlığının ve geleneğinin teşekkül ettirilmesi
gerekir.” dedi.              

Çoklu Kurumsal İş Birlikleri
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil ise, matematik, fizik, kimya ve biyoloji disiplinlerinde farkındalık
oluşturmak için bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Temel bilim alanlarının eğitim ve araştırma başarıları için altyapıların
güçlendirilmesi gerektiğini belirten Özil, “Üniversitedeki öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleriyle temel eğitim
ve ortaöğretim kurumlarıyla çoklu iş birliklerinin geliştirilmesi şart. Bu çerçevede öğretim süreçlerinde yerel imkânların
kullanımını ve çoklu kurumsal iş birliklerinin en üst düzeyde hayata geçirilmesini sağlamak üzere Ulusal İstanbul Bilim
Olimpiyatları’nı düzenledik. Unutmamak gerekir ki, gündelik hayatımızı daha iyi sürdürebilmek ve çevremizde yaşananları
ve bulunduğumuz evreni daha iyi anlayabilmek noktasında temel bilimler disiplinlerinin uygulamalarına muhtacız.
Olimpiyatlarda emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
Ödül töreni, dereceye giren öğrencilere ve Ulusal İstanbul Bilim Olimpiyatları komisyon üyelerine hediyelerinin takdim
edilmesinin ardından, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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BILIM OLIMPIYATLARI HAZIRLIK EĞITIMI

Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi öğrenci eğitimleri çerçevesinde bilim olimpiyatları hazırlık
eğitimleri seçme sınavlarına 217 bin öğrencimiz katıldı.
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2023 Vizyonu doğrultusunda Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesini uyguluyor.
Proje temelde bilim olimpiyatları faaliyetleriyle yarışmalarının içeriğini ve önemini anlatmak,   bilim olimpiyatlarına
katılımın artarak yaygınlık kazanmasını sağlamayı amaçlıyor.
Ayrıca bütün bilim dallarının temelini oluşturan matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojilerinde ileri düzey
çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip öğrencileri erken yaşlarda keşfederek onlara fırsat tanımak; onların rekabet
güçlerinin artırılarak temel bilimlerin sevdirilmesini sağlanması da projenin amaçları arasında yer alıyor.  
Bu çerçevede, ulusal/uluslararası yarışmalara katılım sağlamak/düzenlemek, uluslararası yarışmalara katılarak
ülkemizin matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojilerinde varlığını dünyaya duyurmak ama aynı zamanda matematik,
fen bilimleri ve bilişim teknolojilerinde dünyadaki çalışmaların yakından izlenmesi hedefleniyor.

İki Aşamalı Sınav
Proje kapsamındaki bilim olimpiyatları hazırlık eğitimleri seçme sınavları tamamlandı.  Birinci aşama seçme sınavında
tüm 5. sınıf öğrencilerine, tamamı Proje İl Komisyonu üyesi olan matematik öğretmenleri tarafından üst düzey düşünme
becerilerini ölçecek şekilde hazırlanan 30 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınav uygulandı.
Birinci aşamayı geçen öğrenciler ikinci aşama sınavında benzer bir testten geçirilerek hem hazırlık eğitimi almaya hak
kazandı hem de matematik alanına ilgi duyan arkadaşlarıyla bir araya gelme şansı elde etti.
İstanbul’un 39 ilçesinde uygulanan bilim olimpiyatları seçme sınavına tüm ortaokullardan toplam 217 bin 5. sınıf
öğrencisi katıldı.

142 AR-GE B LTENİ ’19

EN GÜÇLÜ TASARIMLAR ÇOCUKLAR İÇIN

Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması sergisi ve ödül töreni büyük
ilgi gördü.
Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında yenilikçi, özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi için yapılan çalışmalara
bir yenisi daha eklendi. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından “Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri
Tasarım Yarışması” düzenlendi. Yarışma, materyallerin eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların
modellik teşkil ederek yaygınlaştırılmasını amaçladı.
Ülkemizin eğitim ve öğretim alanındaki materyal hafızasının gelişmesine katkı sağlayan yarışma, Cumhurbaşkanlığı
Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndaki sergi ve ödül töreniyle sona erdi. Sergiye İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr.
Mustafa Çalışkan, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil, akademisyenler, değerlendirme kurulu üyeleri, ilçe
millî eğitim müdürleri ve eğitimciler katıldı.  

Alışılmayanı Yakalamak
Büyük ilgi gören serginin açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı,  yarışmaya katılan tüm eğitimcilere
teşekkür etti. Yazıcı, her eğitim materyali tasarımının, harcanmış zamanı, tutkuyu ve yeteneği bünyesinde barındırdığını
söyledi.
Tasarımın düşünceleri bir akıldan başka akıllara aktarmayı içerdiğinin altını çizen Yazıcı, “İdeal eğitimci, öğrencilerini
nasıl daha iyi öğretebileceğinin yollarını araştıran yaşayan ve tüm bu deneyimlerini merak duygusunu yitirmeden tasarımla
sonuçlandırabilendir. Sergimiz, yurdumuzun dört bir yanından gelen öğretmenlerimizin tasarımlarını görülebilir kılıyor.
Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamız şu prensipten hareket etti: Bir şeyi tasarlayana
kadar onu gerçekten gördüğünüzü iddia edemezsiniz. Yenilikçi eğitimci her zaman yeni bir şeyin peşinde koşarak
alışılmamışı yakalamaya çalışandır. Tasarımlar eğitim ortamlarımıza yöneliktir. Materyal tasarımı yapmak en yeni çözümü
gerçekleştirerek öğretme sorunlarını çözmektir. Zaten Tasarım Beceri Atölyelerimizle eğitim ortamlarımızda tasarım artık
daha da öne çıkıyor. Bu vesileyle 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda bilinmeyen tasarımı bilinir kılan tüm meslektaşlarıma
teşekkür ediyorum. Eğitim materyalleri tasarımları ancak okullarda kullanıldığında tamamlanır.” şeklinde konuştu.
Öğretmenleri tasarım düşüncesiyle buluşturan yarışmaya Türkiye genelindeki eğitim kurumlarından binlerce başvuru
yapıldı. Projelerden 70 puan ve üzeri alan 70 ilden 210 materyal sergilendi. Eğitimciler, okul öncesi, ilkokul, ortaokul,
ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırladıkları materyaller ile dijital materyal kategorisi olmak üzere beş alandaki
tasarımlarla sergide yer aldı. Ziyaretçilere tasarımlarının eğitim ortamlarına getirdiği yenilikleri anlattılar.
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Sergilenen materyaller gün boyunca değerlendirme kurulu tarafından yerinde incelendi.  Ardından beş kategoride ödül
alan tasarımlar belirlendi. Materyal tasarımı yolculuğu ödül töreniyle sona erdi.  Ayrıca sergi kapsamında Fatih Öğretmenler
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HÂREZMÎ EĞITIM MODELI YIL SONU EĞITIM ŞENLIĞI

Hârezmî Eğitim Modeli Yıl Sonu Eğitim Şenliği Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde yapıldı.
Günümüzde eğitimle ilgili eleştirel çalışmalar en önemli eksikliğin, öğrencilerin okullarda öğretilen bilgilerin güncel
hayatla bağlantısını kuramamaları olduğunun altını çiziyor. Buradan hareketle geliştirilen Hârezmî Eğitim Modeli, bilgi
işlemsel düşünme becerisiyle bilgisayar bilimleri öğretimi, programlara öğretim araçları bilimleri öğretimi, disiplinlerarası
yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi, robotik ve oyun yolu ile bilgisayar bilimleri öğretimi ve ise sosyal bilimleri STEM
eğitimine ekleyerek bilgisayar bilimleri öğretimi olmak üzere beş temele dayanıyor.

Hayatın İçinden Sorunlar
Hârezmî Eğitim Modeli ilimizde üç yıldır uygulanmaya devam etmektedir.   Başlangıçta 5 okul, 35 öğretmen ve 126
öğrenciyle yola çıkan Hârezmî Eğitim Modeli, öğrencilere ve öğretmenlere “sorunlara çözüm geliştirme” ve “hayallerini
hayata geçirme” fırsatı sunmaktadır. Veri toplama süreci sonrası belirledikleri HİS (Hayatın İçinden Sorunlar) kapsamında
kendi merakını gidermeye çalışan katılımcı olmayı, deneyimlemeyi ve sorgulamayı gerektiren bir süreç planlanmaktadır.
Çocuklarımızın okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilmelerine imkân tanıyan Hârezmî Eğitim Modeli
Yıl Sonu Eğitim Şenliği Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde yapıldı. Hârezmî Eğitim Modeli Yılsonu Eğitim
Şenliği’ne, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Bahri Şahin,
Millî Eğitim Bakan Danışmanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Sayın Prof. Dr. Şirin Karadeniz katıldı. Ayrıca Özbekistan Yüksek Eğitim Bakanlığı’ndan Mesleki Eğitim Merkezi Bölüm
Başkanı Sayın Salokhiddin Sanakulov, Mesleki Eğitim İnovasyon Geliştirme, Öğretmenle Hizmet İçi Eğitimi Enstitüsü
Daire Başkanı Sayın Abdimalik Abraykulov ve Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı’ndan Daire Başkan Yardımcısı Sayın
Kamol Tagaev, Başuzman Sayın Elyor Kabulov, Bölüm Uzmanı Sayın Jonibek Tavakalov konuk olarak yer aldı. İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüzün yöneticileri, İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz, yöneticilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı.

Öğrenme Heyecanı ve Bütünlük
Programın açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, bu eğitim öğretim döneminde yapılan çalışmalar
arasında Hârezmî Eğitim Modelinin öne çıktığını söyledi. Modelin önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında da uygulanacağını
belirten Yazıcı, “ Üç yıldır uygulanan modelin çıktılarını yansıtan bu şenlik şunu gösteriyor: Hârezmî Eğitim Modeli yıldan
yıla yaygınlaşıyor. Eğitimde sürdürülen çalışmaların her biri yeni umutlar vaat eder. Çocuklarımızın öğrenme heyecanlarını
geliştiren bir proje Hârezmî Eğitim Modeli. Çocuklarımızı geliştirmek için çok farklı öğrenme yöntemlerini gündeme
almamız gerekiyor. Hârezmî Eğitim Modeli de aslında öğrencilerin zihinsel ve duygusal gelişmelerini destekleyen yenilikçi
bir uygulama.” dedi.
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Hârezmî Eğitim Modelinin 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında çok kıymetli bir uygulama olduğunu hatırlatan Yazıcı,  
vizyon belgemizin felsefi temelinin çocuklarımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alması olduğunun altını çizdi. Çocuğu sadece
zihinsel ya da duygusal boyutuyla yaklaşmamayı içeren bu bakış açısının disiplinlerarası karakterde olduğunu belirten
Yazıcı, “Öğrenmeyi bütünleştirerek ele almak çok önemli. Hârezmî Eğitim Modeli bu bağlamda dünyadaki ve Türkiye’deki
yeni eğitim yaklaşımlarını yansıtan yenilikçi bir uygulama. Öğrencilerimizin öğrenme heyecanlarını arttıran çalışma
sürecine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Kurumsal iş birliğimize katkı sunan üniversitemize ve çalışanlarına da çok
çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ise konuşmasında, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan
onur duyduklarını belirtti. Eğitim alanındaki 2023 Eğitim Vizyonu’na katkı sunma sürecinde çoklu iş birliklerini hayata
geçirdiklerini belirten Şahin, bilimsel metotları uygulayarak geleceğe yürümenin önemli olduğunu kaydetti. Hârezmî Eğitim
Modeli,  teknoloji kullanımı başta olmak üzere çeşitli alanlarda destek olmak için lise öğrencileri için yaz okulu açtıklarını
belirtti. Böylece öğrencilerin yaparak ve buluş yoluyla öğrenme yolculuklarını renklendirdiklerinin altını çizdi.

Atölye ve Etkinlikler
Açılışta ayrıca İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Murat Altınöz ve proje koordinatörümüz Neslihan Bektaş Hârezmî
Eğitim Modeli hakkında bilgi verdiler. Açılış konuşmalarının ardından 196 devlet okulu ve 7 özel okul öğrenci ve öğretmenleri
okul stantlarında, 32 haftalık çalışmalarını gelen misafirlere sundular.
Eş zamanlı olarak Davutpaşa Kışla Avlusunda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik 46 atölye ve 26 oyun etkinliği
gerçekleşti. Bu sene uygulayıcı öğretmenler,  Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve
Yıldız Teknik Üniversitesi BÖTE Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert yöneticiliğinde kendi tasarladıkları
ders planlarını; eylem araştırması olarak yürüterek akademik bildiri hazırlayıp sundu.
Açılışta İstiklal Marşımızı seslendiren TRT Radyo Gençlik Çok Sesli Korosu, programın kapanışında birbirinden güzel
eserler seslendirdi.  Hârezmî Eğitim Modeli, okul öncesi olmak üzere tüm kademelerde uygulanabilen bir eğitim modelidir.
İstanbul dışında 16 ilimizde daha uygulanıyor.
Hârezmî Eğitim Modeli, Bakanlığımız tarafından 17-18 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen Eğitim Teknolojileri
Zirvesi 2017 etkinliği kapsamında “Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri” yarışmasında Türkiye birincisi seçildi. 2019-2020
Eğitim Öğretim yılı için uygulayıcı okul başvuruları devam ediyor.
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İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI

İstanbul Bilim Olimpiyatlarının ikinci aşama sınavları yapıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz nisan ve mayıs aylarında İstanbul Bilim Olimpiyatları düzenliyor. 4. ve 12. sınıf aralığındaki
öğrencilerimiz, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar alanlarındaki bilgi ve becerileri açısından ölçülüyor. Bu sınavda
başarılı olanlarla TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında dereceye giren İstanbul’daki öğrencilerimize haziran ayının sonuyla
temmuzun başında belli branşlarda ikinci aşama sınavı uygulanıyor.
Temel amacı şehir olimpiyat takımımızı oluşturmak olan yarışma neticesinde hem takım kuruluyor hem de yıl içinde
bazı uluslararası veya bölgesel yarışmalarda şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek öğrencilerimiz belirleniyor.   İstanbul
Bilim Olimpiyatları takımı daha önce Uluslararası Metropol Şehirler Olimpiyatı Kafkas Matematik Olimpiyatı Zhautykov
Matematik Olimpiyatı gibi yarışmalara katılmış ve çok büyük başarılara imza atmıştı. Bu yarışmalarda bireyselde dünya
birinciliği takım hâlinde ise ikincilik ve üçüncülük  dereceleri elde edildi.
Bu bağlamda yeni başarılar için hep birlikte anlayışıyla yapılan İstanbul Bilim Olimpiyatlarının ikinci aşama sınavlarına
toplam 135 öğrencimiz katıldı. Öğrencilerimiz matematik, fizik, kimya ve bilgisayar kategorilerinde çeşitli üniversite ve
liselerde sınava tabi tutuldu. İstanbul Üniversitesi’nde kimya, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde matematik, İstanbul Lisesi’nde
bilgisayar ve Işık Üniversitesi’nde fizik sınavı yapıldı.
Bu yıl daha büyük başarılara imza atmayı ümit eden İstanbul Bilim Olimpiyatları takımı aynı zamanda geleceğin
Türkiye’sini inşa edecek yetenekli öğrencilerimizin uluslararası tecrübe kazanmasını sağlıyor. Böylece dünyanın dört bir
yanından bilim insanları ile tanışan öğrencilerimizin ufuklarını genişliyor.
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BILIM OLIMPIYATLARI BILIMIN GELECEĞI

Avrasya Kitap Festivalinde bilim olimpiyatları ve gelecek konuşuldu.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi kapsamında Avrasya Kitap Festivalinde bilim
olimpiyatlarının bilimsel çalışmalardaki yeri üzerine bir panel düzenlendi. Avrasya Salonu’ndaki panele Prof. Dr. Mehmet
Hamitoğlu, Prof. Dr. Recep Dimitrov, İlker Can Çiçek ve Nurullah Giray Kuru katıldı. Paneli yöneten Murat Yoğurtçu bilim
olimpiyatlarının ulusal ve uluslararası yarışmalar bir yana, bilimin geleceği bakımından da çok önemli olduğunu belirtti. Bu
bağlamda İstanbul’da sürdürülen çalışmalara değindi. Ardından sözü panelistlere verdi.   

Düşünme Becerilerini Geliştiriyor
Panelde ilk konuşmayı yapan Prof. Dr. Mehmet Hamitoğlu, bilim olimpiyatlarının köklü bir geleneği olduğunu söyledi. Bu
etkinliklerin vizyon kazandırdığını ifade eden Hamitoğlu, temel bilimlerin bu şekilde zevkli hâle geldiğini belirtti. Türkiye’yi
uluslararası arenada temsil etmenin ayrı bir gurur olduğunu vurgulayan Hamitoğlu, “Modern olimpiyat oyunların 1896
yılından bu yana 123 yıllık bir geçmişi varken ilk Matematik Olimpiyatı 1894 yılında düzenlenmiştir. Yetenekli öğrencilerin
ihtiyaçlarını karşılama faaliyetlerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Dünyanın hemen her yerinde müfredat
bilgiye dayalıdır ve ortalama öğlenciye hitap ederken bilim olimpiyatları yetenekli öğrencilerin düşünme becerilerini
geliştirmelerine ve bir bakıma üniversite hayatından önce akademik hayata başlamalarını sağlar. Bunun farkında olan
gelişmiş ülkeler başarılı bilim insanlarının erken yaşlarda yetişmeye başlamalarını sağlayan bu tür faaliyetlere çok önem
vermekte ve büyük paralar harcamaktadır.”  dedi.
Hamitoğlu, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün yaptığı çalışmaların ve özellikle son aylarda yaptığı öğretmen
eğitimlerinin bu alandaki boşluğu doldurmak noktasında Türkiye’ye örneklik teşkil ettiğini kaydetti.

Dergiler Çok Mühim
Bilim olimpiyatlarına ülkemizde hak ettiği değerin verilmediğini belirten Prof. Dr. Recep Dimitrov ise, bilimsel alanda
büyük beklentileri karşılayabilmek için mutlaka bilim olimpiyatlarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.  Alanda başarı
elde etmenin yolunun bu olduğunun altını çizen Dimitrov, “İnsanın beyni kolundan bacağından kaslarından kıymetlidir
ama olimpiyatlarda bu gerçeğin tam tersine bir kıymet ölçüsü ortaya konmaktadır. Fizik olimpiyatçısı öğlenciler arasından
başarılı bilim insanları çıkmaktadır. Bu alanda yapılan eğitimlerin yanı sıra yayıncılığın, özellikle dergiciliğin üzerine mutlaka
eğilmemiz gerekir. Bazı ülkelerde nitelikli olimpiyat dergileri her okula ulaştırılmaktadır. Bu vesileyle sosyoekonomik
dezavantajı olan birçok öğrenciye bilim insanı olmanın yolu açılıyor. Şahsen ben Kvant dergisi okuluma gelmeseydi bugün
burada olmazdım.” dedi.
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Çok İsabetli Bir Adlandırma
Olimpiyatın temel fikirlerle derin düşünmeyi öğrettiğini ifade eden İlker Can Çiçek, bu bağlamda İstanbul’da İl
Millî Eğitim Müdürlüğümüzün sürdürdüğü projenin adının “Temel Fikirlerden Temel Bilimlere” olmasının çok isabetli
olduğu kaydetti.   Çiçek, “Çok fazla bilgiye ihtiyaç duymadan, elementer yöntemlerle çözülebilecek çok zor soruları
çözüyoruz. Bugün herhangi bir matematikçi Gauss’tan daha fazla matematik bilgisine sahiptir fakat o daha az bilgi ile
bugün çok az matematikçinin çözebileceği, belki de kimsenin çözemeyeceği problemleri çözmüştür. Einstein’ın ‘Eğitim
okulda öğrendiklerimizi unuttuktan sonra geriye kalandır.’ sözü çok manidardır. Ben olimpiyatta öğrendiğim hiçbir şeyi
unutmayacağımı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Güçlü Bir Bilim Sevgisi İçin
İlerleyen yıllarda akademisyen olarak bilimi ilerletmeyi hedeflediğini belirten Nurullah Giray Kuru, bireysel çabaların
yanı sıra öğretmenlerin desteğinin önemine değindi.   Kuru, “Bilimle erken yaşlarda tanışmanın ve iştigal etmenin güçlü
bir bilim sevgisi oluşturduğunu düşünüyorum. Olimpiyatın faydaları şüphesiz akademik alanla sınırlı değil. İnsanın kendini
tanıma sürecine de olumlu katkıları var. Özellikle, gerçekten yapmak istediği şeyin ne olduğunu insana gösteriyor ve
şekillendiriyor.” dedi.

Mevcut İstatistikler ve Gidişat
Bilim olimpiyatlarının önemini anlatmak için zorlu maratonlardan başarıyla geçtiklerini ifade eden Murat Yoğurtçu,
“ Hocalarımın ve öğrencilerimin olimpiyat ve bilim hakkında kıymetli görüşlerini dinledik. Kendilerini teşekkür ediyoruz.
Yetenekli öğrenciler için bilim insanı olmanın güvenli bir yolu sanki bilim olimpiyatları. Öyle görünüyor ki olimpiyat dünyada
yaygınlaştıkça, ortaöğretim aşamasında olimpiyatla haşır neşir olanların büyük bilim insanları arasında ve Nobel ödülü,
Fields ödülü gibi ödüllere layık görülen bilim insanları arasında oranı çok çok artacak. Şu durumda bile Fields ödülü alan
14 olimpiyatçı var. Mevcut istatistikler ve gidişat gösteriyor ki bilimin geleceği bilim olimpiyatları yapanlara teslim olabilir.”
Konuşmaların ardından dinleyicilerin bilim olimpiyatlarına dair sorularının cevaplanmasıyla panel sona erdi.
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EĞITIMDE İYI ÖRNEKLERDEN ÖZGÜN UYGULAMALARA SERGISI

Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi, bugün Sabahattin Zaim Üniversitesi Merkez
Kampüsünde yapıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi; iyi örneklerini paylaşmak
isteyen eğitimcilerin bir araya gelmesini ve birbirlerini etkilemesini hedefliyor. Bu çerçevede oluşturulan başvuru şartları
sergilenecek örneklerin kalitesini artırmayı, dolayısıyla katılımcıların öğrenme fırsatlarını artırmayı amaçlıyor. Sergide
sunulan iyi örneklerin eğitim süreçlerini daha nitelikli hâle getirmesi veya bir eksikliği gidermesi önemseniyor.

Beş Kategori
Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi, etkin öğretim, kültür, sanat ve spor, bilim ve teknoloji özel eğitim,
çevre ve okul estetiği olmak üzere beş kategoriden oluşuyor. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında İstanbul İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüze bağlı yaygın örgün tüm eğitim öğretim kurumlarının katılımıyla 5119 proje başvurusu alındı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün AR-GE Birimi tarafından gerçekleştirilen ön eleme sonrasında ikili değerlendirme
yapıldı. İkili değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan 254 proje saha değerlendirmesine hak kazandı.

Dikkatli Değerlendirme Süreci
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen maarif müfettişleri, okul müdürleri ve öğretmenler; 254 eğitim
kurumunu ziyaret ederek projelerin kurumlarda yansıması, sağladığı fayda ile faydalanan hedef kitleyle yaptığı görüşmeler
sonrası yeniden puanlama yaptı.
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İl seçici kurulu tarafından ilk iki aşamada yapılan puanlamaların ortalamaları göz önünde bulundurularak, 254 proje ile
ilgili il seçici kurulu tarafından maarif müfettişleri, akademisyenler, okul müdürleri ve öğretmenlerce son değerlendirmesi
yapılarak sergilenmesi uygun görülen 111 proje belirlendi.
Bu projeler, Sabahattin Zaim Üniversitesi Merkez Kampüsünde sergilendi.  Serginin açılışına İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Levent Yazıcı, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Bulut, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız
Sayın Levent Özil, İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz, okul yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimiz katıldı.

Geleceğimize Beraber Yön Vermek
Serginin önemine değinen Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, üniversitelerin eğitim
ortamlarına sunduğu katkıyla öne çıktığını kaydetti. Proje tabanlı çalışmanın gerektiğini vurgulayan Bulut, öğretmenlerimizin
eğitim ortamlarındaki yaratıcı çalışmalarının 2023 hedefleri açısından hayati olduğunu ifade etti. Tarihte olduğu gibi
yeniden tarihe girebilmemizin gençlerimizin özgüven kazanmalarıyla ilişkili olduğunu kaydeden Bulut, iyi yetişen genç
nüfusun geleceğimize yön vereceğinin altını çizdi.
Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisinin eğitimin tabiatı gereği birlikte çalışan öğretmenlerimizin
buluşmasına vesile olduğunu kaydeden İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, ilham verici emekleriyle bu sürece
katkı sunan herkese teşekkür etti. İyi örneklerin ve özgün uygulamaların istikrarlı bir şekilde devam etmesinin beraberlikle
anlam kazandığını kaydeden Yazıcı, serginin önümüzdeki yıl Türkiye genelinde yapılacağını belirtti. Yazıcı, iyi örneklerin
yaygınlaşmasının üreten öğretmenlerimizin deneyimiyle anlam kazandığının altını çizdi.
Proje koordinatörümüz Derviş Çelik ise,  sergi süreci hakkında bilgi verdi.  İyi örneklerin ve özgün uygulamaların eğitim
ortamlarımız bakımından önemli olduğunu söyledi.
Öğrencilerimizin halkoyunları gösterisiyle başlayan sergide öğretmenlerimiz projelerini sergilediler ve stantlarında
çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Katılımcı öğretmenlere sertifika, okullarına ise birer berat takdim edildi.
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BILIM OLIMPIYATLARI KAMPI

Bilim Olimpiyatları Kampı deneme sınavı ile sona erdi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, öğrencilerimizin bilim, sanat ve kültür faaliyetleri içerisinde bulunmalarını sağlanmak ve
sosyokültürel gelişimlerinin temini için bilimsel gelişim ve üretim faaliyetlerini yürütmek için birçok proje yürütmektedir.
Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hayata geçirildi. Proje son yıllarda giderek
öne çıkan bilim olimpiyatları çalışmalarını da içeriyor. Bu bağlamda düzenlenen Bilim Olimpiyatları Kampı, ulusal ve
uluslararası bilim olimpiyatlarında şehrimiz ve ülkemiz adına önemli başarılara imza atan öğrenciler ile bilim olimpiyatları
eğitimine yeni başlayan öğrencileri bir araya getirdi.
Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Bilim Olimpiyatları Kampında eğitim verilen öğrenciler, hem eğlendiler hem de sıkı bir
matematik eğitimi aldılar. Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesindeki kampa il ve ilçelerdeki eğitim sınıflarında yer alan 100
öğrencimiz katıldı.
Kampta proje koordinatörü Murat Yoğurtçu, İstanbul Şehir Takımı öğretmenlerinden Süleyman Akarsu ile İstanbul
Öğretmen Akademileri Bilim Olimpiyatları Enstitüsü öğretmenleri eğitim verdi. Ayrıca Şehir Olimpiyatları eski takım
öğrencilerinden olan Boğaziçi Üniversitesine devam eden Mehmet Selahaddin Şentop ile Nurullah Giray Kuru da eğitim
faaliyetlerine katkı sundu.

Hem Arkadaşlıklar Hem Bilgiler Pekişti
İstanbul Şehir Takımı öğretmenlerinden Süleyman Akarsu, Bilim Olimpiyatları Kampının öğrencilerin okullarında
dersleriyle bir arada sürdürmekte zorlandıkları çalışmaları yapmalarına imkân tanıdığını söyledi. Öğrencilerin birbirlerini
görerek eksiklerini tamamladıklarına dikkat çeken Akarsu, “Bilim Olimpiyatları Kampının TÜBİTAK Kampıyla aynı zamanda
yapılması motivasyon bakımından önemli. Öğretmenlerimiz de çalışmalarını daha iyi planlayabiliyor.” şeklinde konuştu.
Süleyman Akarsu, çalışmaların birlikte anlam kazandığını ifade ederek,   öğrencilerin eksiklerinin tamamlandığını ve
arkadaşlıklarının pekiştiğini kaydetti.

Farklı Öğretmemler Kalıcı Öğrenmeler
Haydarpaşa Lisesi Matematik Öğretmeni Fuat Ses ise, kampın öğrencilerin bir arada ders almaları ve bol soru çözmeleri
açısından önemli bir imkân olduğunu ifade etti. Kamp süresince soru çözüm yöntemlerinin geliştirilmeye çalışıldığını
belirten Ses, “Tüm güne yayılan çalışmaların farklı öğretmenlerce yürütülmesi son derece önemli. Son tahlilde kampımız
öğrencilerimizin temel bilimlerdeki yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyor.” dedi.
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Bilim Olimpiyatları Kampının bir diğer öğretmeni Bilal Bilicioğlu ise kampa katılan öğrencilerin seçiminde kampın
hedefinin dikkate alındığını vurguladı. Bilicioğlu, konu tekrarı ve soru çözümlerinin ulusal ve uluslararası yarışmalarda
başarı elde etmeyi mümkün kılacak şekilde yapılandırıldığını söyledi.
Bilim Olimpiyatları Kampının bilime ve matematiğe odaklanmak bakımından büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan
Nurullah Giray Kuru ise kendi öğrencilik deneyimlerinden yola çıkarak,  öğrencilerin bir arada bulunmalarına imkân tanıyan
etkinliğin hem kısa vadede hem de uzun vadede önemli sonuçlar doğuracağının altını çizdi. Kuru, “Öğrenciliğimde seviye
atladığım zamanlar ya yarıyıl ya da yaz tatilleri oldu hep. Burada da bunu hedefledik.” şeklinde konuştu. Nurullah Giray
Kuru, ayrıca yapılan çalışmaların Bilim Olimpiyatlarına dönük olduğunu ve öğrencileri yönlendirdiğini kaydetti.

Hem Öğrendik Hem Eğlendik
Bilim Olimpiyatları Kampına katılan öğrencilerimizden Nisa Yiğit, kampta çok soru çözdüklerini belirtti. Matematik
konularını pekiştirmenin yanında yeni arkadaşlar edindiğini söyleyen Yiğit, “Çok çalışmakla çok eğlenmeyi bir arada sunan
bu etkinliğe katılmak beni çok mutu etti.” dedi. Semih Kaya ise,  Bilim Olimpiyatları Kampında matematik alanında kendisini
geliştirdiğini vurguladı.   Günlerin çok güzel geçtiğini ifade eden Nilay Abacı da hem eğlendiklerini hem öğrendiklerini
söyledi.
Proje koordinatörü Murat Yoğurtçu, öğrencilerle aynı ortamı paylaşmanın, onların gelecekteki hedeflerine emin
adımlarla ilerlemelerine destek olmanın tarif edilemez bir duygu olduğu söyledi.  Çocukların ufkunu açmanın, sorgulayan
araştıran nesiller yetiştirmenin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Yoğurtçu, “Ulusal ve uluslararası
yarışmalara öğrenci hazırlamak bir takım yeterlikleri gerektiren bir iş. Bilim Olimpiyatlarında deneyimi olan, bu alanda
çalışmalar yapan ve uluslararası arenada başarılar elde eden bir ekibiz. Geleceğin bilim insanları ile bir arada bulunmak
her şeye değer. Bilim Olimpiyatları Kampında emeği geçen herkese ve bu kampın gerçekleşmesinde desteklerini bizden
esirgemeyen İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’ya teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
Bilim Olimpiyatları Kampı, kamp kazanımlarını pekiştirmek, başarıyı artırmak için, yayınlanmamış çok sayıda sorudan
oluşan ileri düzeyde sınav uygulamasıyla sona erdi.
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ULUSLARARASI İSTANBUL BIYOLOJI ÖĞRENCI SEMPOZYUMU

Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi evrenin derin deryası biyolojiye kucak açtı.
Her alanda yetkin ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Uluslararası İstanbul Biyoloji Öğrenci Sempozyumu düzenledi.
Açılış programının ardından 138 bildiri içerisinden seçilen 32 bildiriyi sunmak üzere yurt içinden ve yurt dışından gelen
biyoloji sevdalıları gün boyunca iki ayrı salonda sunum yaptı. Araştırmacı, girişimci ruha sahip, sorgulayan, katılımcı,
dinamik, kültürel değerlere sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen sempozyumda eş zamanlı
dört oturumda,   kök hücre, moleküler biyoloji ve genetik, GDO, tıbbi nanoteknoloji, mikrobiyoloji, ekosistemlerin
sürdürülebilirliği, çevre biyolojisi, biyoteknoloji olmak üzere sekiz konu ele alındı.
İkinci gün ise birbirinden değerli akademisyenler katılımcılarla buluştu. Biyolojiye dair ufuk açıcı konferanslar verdi.
Birinci oturumda Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mine Gül Şeker “Parlayan Genler ve Biyoteknolojide
Kullanım Alanları” başlığı altında biyoloji severlere biyoteknoloji alanında bilim insanlarının neler yaptığını, insanlığın nasıl
faydalanacağını anlattı.
İkinci oturumda Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akalın, “Hücresel ve Genetik Tedaviler” konulu
konferansıyla başladı. Nesiller arası aktarımlar başlığı altında hücreyi ve genin işlevini tanıtan Akalın, genetiğin oluşum
aşamalarına değinerek bilgiler verdi.
Son oturumda Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar
“Rönesans’tan Günümüze Bilim” başlıklı bir konferans verdi.
İnsanlığın doğayı, evreni anlamlandırma süreciyle başlayan
konuşma, bilimin antik öncesi döneminden günümüze yol
alarak devam etti.
Kapanış programına Pendik İlçe Millî Eğitim Şube
Müdürü Cemile Evkaya, Pendik eski belediye başkanı Dr.
Kenan Şahin, ÖNDER İmam Hatip Mezunları Derneği Başkan
Yardımcısı Süleyman Köse, Okul Müdürümüz Abdulkadir Işık,
öğretmenlerimiz, biyoloji gönüllüleri gençler ve danışman
öğretmenler katıldı.
Birçok biyoloji meraklısını buluşturan sempozyum ödül
takdiminin ardından boğaz turuyla sona erdi.
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ASTRONOMI VE UZAY BILIMLERI AKADEMISI

Öğretmen Akademileri bünyesinde Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi eğitimleri verildi.
Günümüzde birçok ülke, astronomi ve uzay bilimleri alanında araştırma sayısını arttırmakta, hatta yüksek bütçeler
ayırmakta. Türkiye’de de bu alana olan ilgi gün geçtikçe artmakta. Bu bakımdan yeni açılan Türkiye Uzay Ajansı, astronomi
ve uzay bilimlerine daha fazla dikkat çekilmesine sebep oldu,  alana yönelik ihtiyaç iyice belirgin hâle geldi.
Millî Eğitim Bakanlığımızın yenilenen öğretim programlarında mesela ortaokullarda ilk ünitelerin astronomi ve uzay
bilimleri konularından oluşması da bunun bir sonucu. Buna bağlı olarak öğretmenlerimizin astronomi ve uzay bilimleri
alanındaki bilgi ve becerilerinin artırılması gerekmektedir.

Amaç ve Hedefler
Bunu gerçekleştirmek için İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Öğretmen Akademileri bünyesinde Astronomi ve Uzay
Bilimleri Akademisi’ni hayata geçirdi. İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Zübeyir Gökhan Doğan’ın açılış konuşmasıyla
başlayan akademi eğitimleri, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr.
Tansel Ak’ın Astronomi ve Bilim Tarihi dersiyle devam etti.  Daha sonra Dr. Öğr. Üyesi Sinan Aliş, Türkiye’deki astronomi
çalışmaları ve gözlemevlerini anlattı. Ardından dünyadan evrene planetaryum gösterimi yapıldı
Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi,   astronomi ve uzay bilimlerine ilgi duyan ve öğrenmeye açık, yenilikçi
öğretmenleri bir araya getirerek onların “Temel Eğitimde Astronomi” konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi
amaçlıyor. Akademinin eğitim faaliyetlerine 40 öğretmenimiz katılıyor. Bununla beraber astronomi ve uzay bilimleri
uygulamalarını yaygınlaştırma faaliyetlerinde iş birliği yapılması da gündemde.
Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi, astronomi ve uzay bilimlerinin yaygınlaştırılmasını, okul, aile ve diğer
kurumların iş birliği ile astronomi ve uzay bilimleri eğitimi konusunda farkındalık yaratılmasını, öğretmenlerin astronomi
ve uzay bilimlerini diğer öğretmenlere aktaracak seviyeye ulaştırılmasını hedefliyor. Ayrıca eğitim alan öğretmenlerin
ilçelerinde yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunmaları, okullarda açılacak astronomi ve uzay bilimleri kursları sayesinde
öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.
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Akademik İş Birliği
Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi’nin eğitimleri 14 haftalık bir zaman dilimini kapsadı. Eğitimler, teleskop,
planetaryum, müze gibi birçok donanıma sahip olan İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile İstanbul
Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde devam etti.
Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi’ndeki eğitimler, akademisyenlerce verildi. Akademinin danışmanlığını Prof. Dr.
Tansel AK,  Prof. Dr. A. Talat Saygaç ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Aliş üstlendi.
Akademin eğitim kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: Prof. Dr. Tansel Ak,  Prof. Dr. A. Talat Saygaç, Prof. Dr. Adnan Ökten,
Prof. Dr. Selçuk Bilir, Prof. Dr. Tolga Güver, Doç. Dr. Hasan H. Esenoğlu,    Dr. Öğr. Üyesi Sinan Aliş, Dr. Öğr. Üyesi Mevlana
Başal, Dr. Öğr. Üyesi M. Taşkın Çay ve Dr. Korhan Yelkenci…
Öğretmenlerimiz eğitim sürecinde şu konulara yoğunlaştılar: Astronomi ve uzay bilimlerinin temelleri, güneş ve gece
gözlemleri, planetaryum gösterimleri,   teleskop kullanımı,   geçmişten günümüze astronomi ve uzay bilimleri alanında
yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar, el yapımı teleskop, gök atlası, güneş saati, usturlap, Galileoskop yapımı, telefon ve
bilgisayar uygulamaları, astronomide STEM uygulamaları.
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TEMEL BILIMLERDE SÜREKLILIK

Bilim Olimpiyatları Enstitüsü, matematik dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Azer Kerimov’u
ağırladı.
Yedi iklim dört bucak dünyanın çeşitli ülkelerindeki matematik severler, TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları Komitesi
Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Azer Kerimov’u hazırlayıp her ay internette
yayımladığı problemlerden tanır.
Kerimov, ‘Her ay bir matematik problemi’ etkinliğini tam 17 yıldır sürdürüyor. 2001’den beri ayda bir, matematik
problemini üniversitenin web sayfasında yayınlıyor. Çözenler Kerimov’a cevabını iletiyor.

Ekibimizi Genişletiyoruz
Prof. Dr. Azer Kerimov, 28 yıldır üniversitede görevli akademisyen, aynı zamanda TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları
Komitesi Başkanı. Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda çıkan tarzda hazırladığı sorularla öğrencileri matematiğe
çekiyor. Ankara’da yaşayan Kerimov İstanbul Öğretmen Akademileri Bilim Olimpiyatları Enstitüsü’nde ders anlatmaya
geldi. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İstanbul Erkek Lisesi’ne gelerek Prof. Dr. Azer Kerimov’la bir araya
geldi. Çalışmalara verdiği katkılar için Kerimov’a teşekkür eden Yazıcı, “Temel Bilimler çok değerli, bu yüzden bu alanla
ilgili her etkinliği önemsiyoruz. Gençlerin temel bilim alanlarında araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla ekibimizi
genişletiyoruz. Amacımız ortaokul ve lise öğrencilerimizin temel bilimler alanına ilgilerini artırmak, bu öğrencileri ulusal
olimpiyatlara hazırlamak ve yarışmalara katılımlarını sağlamaktır.” dedi.

Olimpiyat Başarıları İçin
Çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Prof.
Dr. Azer Kerimov, “Bu projeyle birlikte İstanbul’dan bizim
kamplarımıza gelmeye hak kazanan öğrenci sayısı çok
arttı. İstanbul bir ülke kadar büyük bir şehir… Bu şartlar
değerlendirilir ve bu proje sürekli olursa hem uluslararası
olimpiyat yarışmalarında başarımızın artmasına hem temel
bilimler alanında dünya çapında akademisyen sayımızın çok
hızlı artmasına vesile olacaktır.” ifadelerini kullandı.
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Prof. Dr. Azer Kerimov, Bilim Olimpiyatları Enstitüsü
eğitimlerine katılan öğretmenlere, “Güvercin Yuvası Prensibi
ve İnvaryant (Değişmez)” konusunu anlattı. Ayrıca Temel
Fikirlerden Temel Bilimlere Projemiz kapsamındaki öğrenci
eğitimlerine katıldı. Proje kapsamında eğitim çalışmalarını
yürüten Süleyman Akarsu ve Murat Yoğurtçu’nun yanı sıra,
projenin eğitmenlerinden TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları
Akademik Rehberi Nurullah Giray Kuru, Boğaziçi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet
Selahaddin Şentop ve öğrenci grupları başkanı İlker Can
Çiçek’le birtakım değerlendirmeler yaptı, katılımcılara
tavsiyelerde bulundu.
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FUAT SEZGIN’IN İZINDE PANELI

Fuat Sezgin’in İzinde Projemiz kapsamındaki panelimiz Avrasya Kitap Festivali’nde büyük bir ilgiyle
takip edildi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz Avrasya Kitap Festivali’nde İslâm bilim tarihi araştırmacısı merhum Fuat Sezgin adına bir
anma etkinliği düzenledi. Fuat Sezgin’in İzinde Projemiz çerçevesindeki öğrenci panelimiz Asya salonunda yoğun bir ilgiyle
takip edildi.
Panele, İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Timur Tuğral, Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip
Lisesi Okul Müdürümüz Sayın Bayram Kefeli, proje koordinatörlerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı. Paneli Fatih
Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Mustafa Gülali yönetti. Panelin
konuşmacıları ise, Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz Osman Akif Akkoyun, M.
Ali Kayran, Ahmet Gülesin ve M. Faruk Ayata idi.  

Fuat Sezgin’in Okuma Kültürü
Panel yöneticisinin kısa açılış konuşmasının ardından söz alam ilk panelistimiz Osman Akif Akkoyun, “Fuat Sezgin’in
Okuma Kültürü” başlıklı konuşmasında, Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocanın okuma kültürünü ele aldı. Bu kültürün çok
boyutluluğuna dikkat çeken Akkoyun,   “Fuat Sezgin’in 94 yıllık hayatı baştan sona kitaptır, okumadır dense mübalağa
edilmiş olmaz. Ay otuz, hafta yedi gün, gün yirmi dört saattir onun için. Tatili, yazı kışı, gecesi gündüzü hep kitaptır. Kitapsız
ve okumasız geçen ölü bir saati olmadığını, baştan sona kitap olan hayatın hikâyesini okuyunca anlayabiliyor insan.” dedi.  
Sezgin’in ömrü hayatı boyunca çalışıp çabaladığını belirten Akkoyun,  “400 bin yazma eser, binlerce de kitabı inceleyerek
İslâm uygarlığının neler yaptığını ortaya koydu. İslâm’ın bilime engel olmadığını, aksine bilimin gelişmesinde İslâm’ın çok
büyük bir rol ve görev üstlendiğini defalarca söyledi/kanıtladı.” ifadelerini kullandı.

Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler
Panelin ikinci konuşmacısı Muhammed Ali Kayran, “Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler” konusunu anlattı. Prof. Dr. Fuat
Sezgin’in son asırların en büyük Müslüman bilim adamlarından biri olduğunu belirten Kayran, şöyle devam etti: “Onun göz
kamaştıran derinlikli eserleri kıtaların sınırlarını aşmış durumdadır. Fuat Sezgin Hoca, esasında bir asırlık bereketli hayatına
muazzam külliyatlar sığdırmakla ilk emri “Oku” ile başlayıp sonu “secde” ile biten surenin de gereklerini yerine getirmiş
olmaktadır. Fuat Sezgin, bizzat yaşayarak ilmin ve âlimin faziletini de bizlere göstermiş olmaktadır. Bir âlimde bulunması
gereken İslâmî ve insani özelliklerin neler ve nasıl olması gerektiğini de bizler yine ondan öğrenmekteyiz. İlim, bütünüyle
soyut ve sadece zihnî bir ameliye değildir; ilim aynı zamanda pratik bir eylemdir.”
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Fuat Sezgin’in Kur’an ve hadisler üzerine yaptığı çalışmaları hatırlatan Kayran,  günümüzde birçok eserin veya hakikatin
gün yüzüne çıkmasına öncülük eden Fuat Sezgin’in dünyadaki Arapça yazma eserlerinin üçte birinden fazlasının Türkiye’de
olduğunu belirtmekle esasında günümüz gençliğine bir istikamet tayin ettiğini kaydetti. Batı medeniyetinin, İslâm
medeniyetinin bir çocuğu olduğunu söylediğini belirten Kayran, “Tarihte nesillerin dirilişi bazen tek bir kişinin yaktığı
meşale ile gerçekleşmektedir. Fuat Sezgin Hoca da umulur ki bu büyük şahsiyetlerden biridir. Zira yaktığı meşalenin ışığı
tarihleri aydınlatacak kadar kuvvetlidir.” ifadelerini kullandı.

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
Ahmet Gülesin ise “İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi” üzerine konuştu. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in, Müslüman kimliğiyle
sadece İslâm bilim tarihinin değil dünya bilim tarihinin de yüz aklarından biri olduğunu kaydeden Gülesin, “O, dünya
çapındaki bilim adamlığıyla, nev’i şahsına münhasır kişiliğiyle, azim ve gayretiyle gelecek çağlara da ışık tutacak çok ender
bir şahsiyettir. 28 Mayıs 2008’de büyük bir törenle açılışı gerçekleştirilen müzenin dünya çapında bir başyapıt, çok orijinal
bir çalışma ve aşılması bir hayli güç çıta olduğundan hiç kimsenin şüphesi yoktur.”
Müzenin büyük bir azmin zaferi olduğunu belirten Gülesin, şöyle devam etti:  “İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi,
bizlere şanlı bir geçmişimizin olduğunu haykırmaktadır. Fakat bununla kalmayıp geleceği inşa noktasında bizlere çok
önemli şeyler de söylemektedir. İnsanlık tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran büyük İslâm bilginleri bu çağda yaşayan
bizlerin kendileriyle büyük onur duyacağı şerefli atalarıdır.
Batı’ya karşı ezik olunacak hiçbir gerekçe gösterilemez. Hem dinimizle hem de bilimsel icatlarımızla başımız dik, alnımız
aktır. İnsanlık, insaniyetini İslâm bilginlerinin üstün hizmetleriyle tanıdı ve yaşadı. Bu sebeple herkesin onlara bir teşekkür
borcu vardır. Bu hazinelerin kıymeti bilinmeli, sayıları artırılmalı ve yarınlara taşınabilmeleri için herkesin üstün gayretler
sergilemesi gerekmektedir.

Fuat Sezgin ve İstanbul Kütüphaneleri
Son panelistimiz M. Faruk Ayata ise “Fuat Sezgin ve İstanbul Kütüphaneleri” başlıklı sunumunda Fuat Sezgin ile
kütüphanelerin bütünleşmiş gibi olduğunu kaydetti.  Sezgin’in kitap ve kütüphane ile ilişkisinin oldukça hayati olduğunu
vurgulayan Ayata, “Ömrünü kütüphanelerin tozlu raflarında, altın kadar kıymetli kitaplarında geçiren Hoca, insanlığa
muazzam kütüphaneler miras bırakarak veda etmiştir. Tek bir eser için, tek bir bilgi için ülke ülke, kitap kitap, kütüphane
kütüphane dolaşan hocanın bugünden sonra ilimle uğraşan herkesten manevi bir hakkı vardır. Yolu ona, onun kitaplarına,
kütüphanelerine düşmeyecek çok az insan olacaktır ve hatta belki de hiç olmayacaktır.” şeklinde konuştu.
Ayata, Fuat Sezgin’in ilim öğrenmeye değer verdiği kadar, onu öğretmeye de çok büyük değer ve önem verdiğini hatırlattı.
Prensipli çalışmasını ise şu örnekle anlattı: “Fuat Sezgin satın aldığı, kopyaladığı, biriktirdiği bütün kitaplarını 1980’den beri
çok titiz bir şekilde (kitapların faturalarını muhafaza ederek) sarı ve beyaz etiketlerle işaretlemişti. Sarı etiketler, enstitünün
bütçesiyle alınan kitaplar, beyaz etiket de kendi bütçesiyle alınan kitaplardı. Fuat Sezgin’in kendi kütüphanesinde, beyaz
etiketli, yani kendi parasıyla alınan kitapların sayısı 45 bin civarındaydı. Sarı etiketli kitaplar, yani enstitüye ait olan kitaplar
ise 15-20 bin civarındaydı. Fuat Sezgin, 45 bin civarındaki kendi kitaplarını Gülhane’deki kütüphaneye taşıyacaktı.”
Fuat Sezgin’in hayatının ve ilmi kişiliğinin enine boyuna ele alındığı panelin sonunda İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz
Sayın Timur Tuğral, öğrencilerimize ve panel yöneticimize hediyelerini takdim etti.
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BAŞARI BIR TAKIM OYUNUDUR

Umudum Öğretmenim Projesi kapsamında 30 saatlik eğitim koçluğu semineri verildi.
Türkiye’de 2000’lerden itibaren öne çıkan eğitim koçları, öğrencilerin yeteneklerini fark ederek kendilerini tanımalarını,
güçlü yanlarını belirleyerek gerçekçi bir gelecek planı yapmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Temelde rehberlik
odaklı çalışmalarında her türlü gizlilik ve etik ilkelere hassasiyetle bağlı olan eğitim koçları, ilgilendikleri öğrencinin akademik
başarısının artmasına, ileriye dönük hedefler belirlemesine katkı sağlar. Böylece onların toplumda uyumlu bireyler şeklinde
başarıyla yetişmelerine imkân sunar.

Akademik ve Sosyal Başarı İçin
Bu kapsamda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Umudum Öğretmenim Projesi çerçevesinde ilçe temsilcilerine eğitim
koçluğu eğitimi planlandı. Program sayesinde öğrencilerimizin kendilerine uygun ve heyecan veren hedefler belirlemesi için
nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında bir farkındalık sağlandı.
Çalışmanın önemli olduğunu belirten eğitimci Ece Üstgel,  “Öğrencilere farklı ve yeni bir bakış açısı kazandırmak, karar
verme becerilerini geliştirmek, verimlilik, kendine güven, okul ve özel hayatında memnuniyet, hedefe çok daha kabul
edilebilir ve kendinde karşılığı olan yollarla ulaşması, dinamik bir düşünme tarzı geliştirmesi, ne istediğini fark etmesi ve
sonunda başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla verilen bir eğitimdir.” ifadelerini kullandı.
Proje koordinatörü Gülşen Özer ise, eğitimin öğrencilerimize “Nasıl daha iyi yardımcı oluruz?” arayışıyla şekillendiğini
belirtti. Ana hatlarıyla eğitim sürecinden bahseden Özer, “Hiç şüphesiz öğretmenler olarak öğrencilerimize nerede, ne
kadar ve nasıl bir destek sunabileceğimizi bilmek bizleri daha güçlü kılacaktır. Zira bilinmektedir ki öğretmen davranış ve
yaklaşımı, öğrenci başarısında önemli bir rol oynamaktadır.” şeklinde konuştu. Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz çalışacakları
öğrencilerin kişisel özellik ve yeteneklerine tam zamanında doğru dokunuşlar yaptılar. Öğrencilerinin akademik ve sosyal
başarılarını artırıp kariyer planlamalarında birinci derecede katkı sağladılar.

Gelecek Değişiyor
Öğrencilerimizin kendi potansiyellerini keşfetmelerini, hedeflerini belirlemelerini ve özgüven kazanmalarını sağlayan
eğitim içeriği, yüz yüze verilen 30 saatlik eğitimden oluştu. Eğitimde, uygulamalar üzerinden öğrencilere nasıl daha faydalı
olunabileceğinin yolları gösteriliyor. Bu uygulamalar, her branştan öğretmenimizin, öğrencilerin ne yapmak istediklerine
odaklanıp kendi özgür iradeleri ile hareket edip verdikleri kararın sorumluluğunu almalarını sağlama sürecini gösterdiği
gibi, başarının aslında bir takım oyunu olduğunu da anlaşılır kıldı.  

AR-GE B LTENİ ’19

161

OKULUMDA BIR SES İKI HAREKET PROJESI

Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi, kapsamında İstanbul genelinde oluşturulan karma ekipler CRR
Konser Salonunda unutulmaz bir performans sergiledi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz kültürün yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılması gerekliliği kapsamında ve
öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik anlamda bir bütün olarak gelişmesine katkı sağlamak için Okulumda Bir Ses,
İki Hareket Projesini hayata geçirdi.  Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi öğrencilerimizin sosyal, sportif ve sanatsal alanda
gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmak amacı ile okullarda öğrenci ve öğretmenlere bir kapı açtı.

Müzik, Spor ve Halk Oyunları
Projeyle 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 amaçlandı.  Bu sayede
öğrencilerimizin sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal açıdan da gelişmiş
bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlandı.
Proje tüm yörelerin halk oyunlarını,   Türk Sanat Musikisi, Türk Halk Müziği ve dünya müziklerinden oluşan koro
faaliyetleri ve enstrüman gruplarıyla tüm branşlardaki spor alanlarını kapsıyor. Öğrencilerin ritmik ve ezgisel yaşam
becerileri kazanması, hareket yapısı ile bedensel ve ruhsal sağlığın gelişimine katkı sağlaması, onların sanat yönünü
geliştirerek estetik anlayışı güçlendirmesi, medeni cesaret ve liderlik olgusunun gelişmesine katkı sağlayan bu proje kasım
ayında uygulanmaya başladı.

Özverili Çalışmaların Hasılası
Proje okullarda yoğun ilgi gördü, yılsonuna kadar müzikal çalışmalar % 80, sportif faaliyetler % 88, halk oyunları %  
91 oranında artış gösterdi. Proje kapsamında toplam 3500 spor, halk oyunları ve koro etkinliği düzenlendi. Ayrıca tüm
İstanbul genelinde yıl içerisinde yapılan programlarda ve ilçe şölenlerinde görev alan ekipler, öğrencilerin sanatsal ve sportif
faaliyetlerin niteliklerinin arttırılmasında önemli rol oynadı.
Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi, kapsamında İstanbul genelinde oluşturulan karma ekiplerden 25 halk oyunu ve
300 kişilik koro bugün CRR Konser Salonunda unutulmaz bir performans sergiledi.  Programa İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil, proje koordinatörleri, öğretmenler, öğrenciler ve
veliler katıldı.
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Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesine ilişkin,
“Öğrencilerimizin 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hem hareket hem de müzikal becerileri kazanmasının önemi,
bizleri, projemizin etkisinin nasıl arttırılabileceği konusunda düşünmeye teşvik ediyor. Bu bakımdan temelde bir özveri ve
uzun erimli çalışma projesi olan  Okulumda Bir Ses İki Hareket’te emeği olan bütün öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi
kutluyorum. Onlara her türlü desteği vermenin de boynumuzun borcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.”
ifadelerini kullandı.

Serbest Zaman ve Yaşam Alışkanlıkları
Eğitim yılının sonunda böylesi bir şenliğin düzenlenmesini önemli bulduklarını kaydeden Yazıcı, “ Öğrencilerimizin
öğrenme merakları ve öğrenme güdüleri gerçekten çok yüksek.  Bu yüksek kapasiteyi doğru kullanabilmek gerekiyor. Onları
sadece akademik bakımdan değil, sanat ve spor bakımından da yetiştirmek önem arz ediyor. Biliyorsunuz müzik eğitimi
bireyin duyuşsal ve devinişsel davranışlarında olumlu etkiler meydana getirir. Bunun kişilerin bilişsel öğrenmelerinde
de önemli ölçüde etkili rol oynadığı birçok araştırmayla kanıtlanmış durumda. Halk oyunlarımız ise 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. Velilerimiz ve öğretmenlerimiz buna inandıkça bizler de sizlerin önünü açmak için her türlü çalışmaya
hazırız. Bunların tümünün yaşam alışkanlığına dönüşerek süreklilik arz etmesi lazım. Ritmik ve ezgisel yaşam becerileri
kazandırılması, hareket yapısı ile bedensel ve ruhsal sağlığın gelişimine katkı sağlanması, sanat yönünü geliştirerek estetik
anlayışını   güçlendirilmesi, onların serbest zamanlarını iyi değerlendiren bireyler olarak yeteneklerini keşfetmelerini
sağlamak yönündeki çalışmalarımıza verdiğiniz katkıdan dolayı  hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.
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LİSAN AKADEMİSİ

Lisan Akademisi, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sunuyor.
Lisan Akademisi, ilham veren akademisyen ve öğretmen eğitmenleriyle yabancı dil öğretiminde öne çıkan sorunların
çözümüne katkı sağlamayı hedefliyor. Lisan Akademisi ikinci dönem programında,  Dr. Öğr. Üyesi Gülay Kıray “OkumaYazma Becerileriyle Materyal Tasarlama”, Öğr. Gör. Jonathan Donnellan “Dinleme ve Konuşma Becerilerini Geliştirme”, Öğr.
Gör. Şükran Çetinkol “Alıcı ve Üretici Dil Becerilerini Entegre Ederek Ders Planı Hazırlama”,  Dr. Öğr. Üyesi Dilek İnal  “GörevTemelli Dil Öğretimi”, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Etuş “İçerik-Temelli Dil Öğretimi”, Dr. Öğr. Üyesi Dilek İnal “Edebiyat-Temelli
Dil Öğretimi”, Prof. Dr. Belma Haznedar “Hikâye-Temelli Dil Öğretimi”, Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Yavuz  “Alternatif Ölçme
Değerlendirme Yöntemleri”, Öğretmen Eğitmeni Merve Oflaz “Dijital Araçlarla Alternatif Ölçme Değerlendirme” konuları
yer aldı.
İngilizce öğretmenlerimiz bilgilerini tazelediler ve yapılan çalıştaylarda tasarladıkları materyalleri, ders planlarını
ve ölçme-değerlendirme araçlarını akademide 3 hafta boyunca sunarak sınıf içindeki ve dışındaki öğretim kalitesini
geliştirdiler.

Lisan Atölyeleri
Mart ayında Boğaziçi Üniversitesi’nin ilkokullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik 4 haftalık “Küçük Yaştaki
Öğrencilere Dil Öğretimi” atölye programı uygulandı.
Lisan Akademisi mezunlarımı Nisan ayında Bahçeşehir Üniversitesi’nin 5 haftalık “Kültürel Çeşitliliği Olan Sınıflarda Dil
Öğretimi” atölye programına katıldı.
Ayrıca Lisan Akademisi mezunlarımız İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesinde EU-DO-IT,
TABLIO ve YOURNI Projelerine çalıştay üyesi olarak katkı sundular.
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ÖĞRENCİLER MÜZEDE

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz müze odaklı yeni etkinlikler tasarlıyor.
Günümüzde müzeler, kültür ve bilim tarihine ait eserleri toplayıp, koruma, sergileme işlevini yerine getirirken; yayınları,
hazırladıkları eğitim programları, sanatsal ve kültürel etkinlikleri ile toplumun eğitimine katkıda bulunuyor. Bilgi edinmenin
en zevkli yollarından biri olan müzeler, öğrencilerde yaratıcı ve yorumlayıcı düşünceyi geliştiren yeni bir alan olarak bugün
birçok ülkede okul eğitiminin ayrılmaz bir parçası kabul ediliyor.
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitin Vizyonu çerçevesinde okul ve çevre şartları, öğrenci seviyesi vb. durumları
da göz önünde bulundurarak müze odaklı yeni etkinlikler tasarlıyor. Bu çerçevede 2019’un Fuat Sezgin Yılı olması hasebiyle
İslâm Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaretleri de hız kazandı.   
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nün uyguladığı Fuat Sezgin’in İzinde Projesi kapsamında ilk, orta ve lise seviyesindeki
öğrenciler birinci dönemden itibaren Gülhane’deki İslâm Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi’ni yoğun bir şekilde ziyaret etti.  
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi öğrencilerinin müze ziyaretini proje koordinatörleri ile Medipol Üniversitesinden Uğur
Polat eşlik etti.

Fuat Sezgin’in Felsefesi
Etkinlik sonrasında öğrencilerimiz Fuat Sezgin İslâm Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi hakkındaki düşüncelerini paylaştılar.
Elif Aytöre Aşcı, müzedeki eserlerin öğreticiliğinin yanı sıra, gençlerin bu atmosferden etkilenerek geleceğimize birer umut
ışığı olması, üzerinde durulması gereken en önemli noktadır dedi. Aşcı, “Sefer Turan’ın Fuat Sezgin ile yaptığı söyleşilerden
derlediği “Bilim Tarihi Sohbetleri” kitabında da belirttiği gibi, Fuat Sezgin’in en büyük arzusu Müslümanların Batı karşısındaki
aşağılık kompleksinden kurtulması, bunun karşılığında da Batılıların, Müslümanların bilime katkılarını görerek “üstünlük”
duygusundan uzaklaşmasıdır. Onun bu hayat felsefesini anlayarak ve yorumlayarak yaşantımıza uygulamak hem Türkiye’yi
hem de İslâm coğrafyasını ileriye taşıyacak çalışmaların zeminini oluşturmada bizlere yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullandı.  

“Hakikat Gün Yüzüne Çıkmıştır”
Deniz Sinem Çalışkan ise Fuat Sezgin’in hakikatin peşinde oluşuna vurgu yaptı. Çalışkan, “Hepimiz birçok buluşun
Avrupalılara ait olduğunu düşünüyoruz. Oysa bu buluşların temelleri Müslüman bilim insanları tarafından atılmıştır. İşte,
bunları öğrendiğimiz ve bilim tarihini ‘tarafsız’ dinlediğimiz yer Fuat Sezgin tarafından açılmış olan İslâm Bilim ve Teknoloji
Tarihi Müzesi… Bu müze, biz gençler için bir hazine ve bir aydınlanma yuvası. Uzun zamandır Müslümanlara bilim alanında
katkı sağlamadıkları empoze edilmiş ancak Fuat Sezgin öncülüğünde bu algı kırılmış ve hakikat gün yüzüne çıkmıştır. Bu
gerçekler ışığında gençlerimizin bilime daha sıkı sarılacağına, ipleri eline alacağına eminim. Bize bu inancı sağlayan, ışık
tutan başta Fuat Sezgin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Fuat Sezgin’in Temel Amacı
Rabia Sağlam ise şunları kaydetti: “İlk olarak astronomide kullanılan usturlapları görerek başladık geziye. Daha sonra
rasathane, karanlık odanın maketi de müze de olan şeyler arasındaydı. Karanlık odanın yapımında sık sık İbn Heysem’in
adını duyduk. Günümüzde kullanılan birçok cerrahi aracın örneklerini de görmüş olduk, günümüzde hâlâ ameliyatlarda
gördüğümüz aletlerin aslında İslâm coğrafyasından geldiğinden bahsettik. Alt kata indiğimizde madeni taşları ve fizik
alanını geçtikten sonra El-Biruni’nin yapmış olduğu pergel, cetvel gibi aletleri görme fırsatı edindik. Daha sonra mimari
alanında binaların maket modellerini görüp, kimya ve coğrafya alanını geçerek geziyi sonlandırdık.  Bu gezide aslında İslâm
coğrafyasının o yıllarda bilim ve teknolojinin önde gelenleri olduğunu ve yapılan çalışmalara ilham ve ayna olduğunu,
temel bilimlerin hepsine büyük katkılar yaptıklarını gördük. Fuat Sezgin’in de temel amacı bu gizli kalmış şeyleri çıkarak,
İslâm coğrafyasının aslında ne kadar zengin bir mirasa sahip olduğunu göstermektir.”

Bir Medeniyetin Mirası
Fuat Sezgin’in mirasının önemini dile getiren Yaşar Ünal ise şöyle konuştu:  “İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi,
Fuat Sezgin’in çabalarıyla İslâm bilginlerinin anlatılarına dayanılarak yapılmış 570 aletin sergilendiği bir müzedir. İşin
şaşırılması ve değinilmesi gereken kısmı bu değil tabii ki. Hayatını bunları anlatmak için harcamış olan Fuat Sezgin’in bu
mirası ancak onun ölümünden sonra kıymet kazanmıştır; en azından biz öğrenciler için durum böyle. Bu çok acı bir tablo.
Çünkü birçoğumuz bu müzenin varlığından haberdar bile değildi. Hâlbuki bu müzede bir medeniyetin mirası yatmaktadır.
Çalınmış, üstü örtülmüş bir medeniyetin son mirası... Dün bilim üreten Müslümanlar belki de bugün bu mirasa sahip
çıkmadıkları için bu hâldeler. Aklın ve bilimin uğradığı toprakların tarihte her zaman müreffeh olduğu su götürmez bir
gerçektir. Bize yol gösterecek parola geçmiştedir.“
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün Fuat Sezgin’in İzinde Projesi kapsamındaki müze ziyaretleri yarıyıl tatilinde ve
ikinci dönemde devam etti.
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YARIYIL KARNE TATILI TÖRENI

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönem sonu karne dağıtım töreni Bahçelievler Yayla İlkokulu’nda
düzenlendi.
İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya, eşi Sayın Hatice Nur Yerlikaya ve İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent
Yazıcı, Bahçelievler Yayla İlkokulu’nda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönem sonu karne dağıtım törenine katıldı.
Valimiz Yerlikaya 1-A sınıfında öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.
İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya, İstanbul’da 6 bin 653 resmî ve özel okulda 2 milyon 741 bin 423 öğrencinin karne
aldığını belirterek, “Öğrencilerimizin ikinci döneme daha azimli, daha heyecanlı ve daha zinde gelmelerini ve okullarına çok
büyük özlemle kavuşmalarını diliyorum.” dedi.
Vali Yerlikaya, bugün çocukların karne sevinci yaşadığını ifade ederek, “Karnemizdeki notlarımız ne olursa olsun onlar
bizim yavrularımız, neslimiz, geleceğimiz. Onların başarılarını, istikrarlarını korumak, devam ettirmek için çabalayacağız.
Eğer karnelerinde şu an için arzu etmediğimiz, hoşnut olmadığımız notlarımız varsa sevgiyle, birlikle, beraberlikle, okuluyla,
öğretmenleriyle, sosyal çevresiyle yavrumuzu daha çok kucaklayacağız ve başarılarını artırmak noktasında daha çok gayret
göstereceğiz.” diye konuştu.
Vali Yerlikaya, öğrencilerden tatilde dinlenmelerini, İstanbul’un kültürel ve tarihi mekânlarını gezmelerini isterken,
“Öğrencilerimizin ikinci döneme daha azimli, daha heyecanlı ve daha zinde gelmelerini ve okullarına çok büyük bir özlemle
kavuşmalarını diliyorum.” dedi.
Öğrencilerle fotoğraf çektiren Vali Yerlikaya, daha sonra ziyaret ettiği öğretmenler odasında öğretmenlerimize çiçek
verdi.
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AR-GE FARKINDALIĞI YARATMAK

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün AR-GE çalışmalarının değerlendirme toplantısı yapıldı.
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzün AR-GE çalışmalarının değerlendirme toplantısı İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcımız Levent Özil’in başkanlığında yapıldı. Müdürlüğümüzün Fırat Salonu’ndaki toplantıya AR-GE Birimi çalışanları
katıldı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda hayata geçirilen projelerle süregelen
projeler üzerinde duruldu.
Başta projeler olmak üzere sürdürülen faaliyetlerin kurum kültürüyle, çoklu iş birlikleri içerisinde ama aynı zamanda
projelerimiz arasındaki karşılıklı etkileşimler çerçevesinde planlanıp yürütülmesi için neler yapılabileceğine dair fikir
alışverişinde bulunuldu.

Hayat Bir Kombinasyondur
Projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasının aynı zamanda İl Müdürlüğümüzün tüm projelerinin bilinmesi ve iş
birliğinin güçlendirilmesi ile sağlanabileceğini açıklayan Özil, “Önümüzdeki dönemde İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün
2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda uyguladığı projelerin çıktılarının daha net olarak görüleceğine inanıyorum. İş
birliği çerçevesindeki çalışmalarımız ilimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirecektir. Unutmayalım ki, hayat
bir kombinasyondur ve bizim bir bütünü oluşturmamız lazım. Tabi tüm bu süreçlerde AR-GE farkındalığı yaratmak çok
önemli. Çünkü AR-GE nasılın cevabını üreten, bulan bir birimdir.” ifadelerini kullandı.

Etkin Sonuçlar İçin
Yerel, ulusal AR-GE ve AB projeleri, Stratejik Plan çalışmaları ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda Özil,  
projelerin birinci dönem faaliyetlerinin gözden geçirilerek gelecek döneme ışık tutacak değerlendirmelerin yapılması
gerektiğini belirtti. AR-GE Biriminin yeni fikirlere ulaşabilmek için en önemli kapılarımızdan birisi olduğunu ifade eden
Özil, “Burada bir ince nokta var. Projelerimizin faaliyetleri ilimizdeki eğitim ekosistemimize cevap verecek nitelikte olmalıdır.
Bununla beraber bir koordinasyon olmalı. Çıkan fikirlerin birleşerek etkin bir sonuç oluşturması için bu şart. Aksi takdirde,
adımlarımız kopuk kopuk olur ve istenen sonuç bir türlü elde edilemez. Bunun altını çizmek istedim.” dedi.
Önerilerin de sunulduğu toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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EĞITIMDE YENI YAKLAŞIMLAR AKADEMISI

Eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler İstanbul Öğretmen Akademilerinde çeşitli yönleriyle ele alındı.
Öğretmenlerimiz “Kanıt Temelli Eğitim Hangi Derslerde Uygulanabilir?” konulu çalıştayda gruplara ayrılarak Yücel
Kabapınar tarafından verilen problemlere “kanıt temelli” çözümler bulmaya çalıştı. Yapılandırmacı anlayışın analiz ile
birleştirilmesi esasına dayalı yaklaşım çerçevesinde özellikle farklı bakış açılarına, farklı yaklaşımlara göre problemin birden
farklı çözümü, doğruları, yanlışları olabileceğini kavrandı. Benzer senaryoların derslerde kullanılabileceği, “kanıt temelli
problem çözme” yaklaşımı ile öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerinin gelişeceği anlaşıldı.
“Dokuz Tip Mizaç Modeline” göre her insan, dokuz farklı mizaç tipinden biri ile dünyaya gelir. Bu dokuz ayrı tipin hepsinin
kendisine göre bir arayışı, yönelimi ve ihtiyaç dili vardır. Uz. Psikiyatr Enver Demirel Yılmaz, mizaç tiplerini, o mizaç tipindeki
bireylerin en temel ihtiyaç ve arayışlarından aldığını ifade etti. Dokuz tip mizaç modelleri üzerinde durarak örnekler verdi.
Doç. Dr. Şahin Oruç, öğrencilerin yeteneklerini keşfetme sürecinde karşılaşılabilecek önyargıları örneklerle anlattı.
Aslında sanılanın aksine yeteneksiz olunduğu zannedilen birçok konuda kişinin potansiyeli olduğunu ancak bunu ortaya
çıkaracak güdüleyici unsurun olmaması nedeniyle sönük kaldığını vurguladı. Öğretmenler olarak gerekli güdülemeyi
“merak uyandırma” yoluyla sağlayabileceğimizi anlattı.
Prof. Dr. İrfan Erdoğan ise öğretmenin her dersi bütünleyici görmesi ve ona göre hazırlık yapması gerektiğini belirtti.  
Bütünleyicilikten kasıt ise, dersleri işlerken disiplinlerarası bir anlayıştan yola çıkılmasıydı. Hazırlık olarak, öğretmenin
öğretme sürecinde derinlik kazanabilmesi için, kapsamlı ve nitelikli eserler okumalarının önemine değindi.
Öğretmenin iletişim becerilerini kazanması için, iş birliğine yatkın, kendini geliştiren, kendine güvenen ve kendini
yenileyen profesyoneller olmasına dikkat çeken Kayhan Karlı, 2023 yılında öğretmenlerin hayal ettikleri öğretmende öne
çıkan niteliklere değindi.  Buna göre, öğretmenlerin hayal ettikleri öğretmen değişime açık, yenilikleri takip eden meslek
insanı olarak oluşuyor. Değişim talebinde öğretmenin teknoloji iyi kullanan, teknolojik donanıma sahip, çağının bilişim
teknolojilerini takip eden kişiler olması en çok vurgulanan nitelikler arasında yer alıyor.
Sürekli araştıran, sorgulayan, entelektüel, bilimsel gelişmeleri takip eden, eleştirel düşünme becerisine sahip, yenilikleri
takip eden, öğretirken öğrenen öğretmen verilen cevaplar arasında dikkat çekiyor. Öğrenen öğretmeni tamamlayıcı bir
diğer nitelik ise öğretmenin sınıfta öğrencilere rehber olan, çözüm odaklı, rol gösterici, öğrenciyi sınıfın merkezine alan bir
rehber olması.  
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YURDUMUN DEĞERLERI; FUAT SEZGIN’IN İZINDE

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün projeleri, birlikte iş yapma kültürü ile de model alınabilir örnek etkinlikleri
hayata geçiriyor.
Zamanın ruhunu iyi okuyarak var olan değerlerimize yenilerini ekleyip, o değerleri kurum kültürümüze ve
uygulamalarımıza dâhil etmemiz projelerimiz ve etkinliklerimiz bakımından oldukça önemli. İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüzün 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusundaki projeleri, birlikte iş yapma kültürü ile de model alınabilir
örnek etkinlikleri hayata geçiriyor. Bu yönüyle projelerimiz, birlikte üreten, birbirinden öğrenen, birbirine ilham veren
sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsemektedir.

Gelişim Yolculuğumuz
Bu anlayışla,   proje odaklı etkinliklerimizin temelini; vizyoner ve sürdürülebilir bir yaklaşımla, kültürel dünyamızı
nitelikli ve çoklu iş birlikleri ile yansıtan, böylece eğitim ortamlarımızın iklimini daha da iyileştirme hedefi oluşturmaktadır.
2023 Eğitim Vizyonu doğrultusundaki uygulamaların şekillendiği bu günlerde İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Yurdumun
Değerleri ve Fuat Sezgin’in İzinde projeleri birlikte organize ettikleri bir faaliyetle gelişim yolculuğunu sürdürdü.
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 15 Temmuz Konferans Salonu’nda,   okulun yurdunda kalan yaklaşık 250
öğrencimize Fuat Sezgin’in hayatı ve bilim tarihçiliğindeki yeri anlatıldı. Medipol Üniversitesi’nden Sayın Uğur Polat’ın
verdiği konferansı Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Sadık Aslan, Şube Müdürlerimiz, Okul Müdürümüz Sayın
Burhan Öztürk, AR-GE Kültür Birimi üyelerimiz, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri dinledi.

İslâm Medeniyetinin Mirası ve Fuat Sezgin
Merhum Fuat Sezgin’in entelektüel dünyasının teşekkül
edişini fotoğraflar ve belgeler ışığında anlatan Uğur Polat,  
onun İslâm medeniyeti tarihinin başlangıcından itibaren
gelişen bilimlere ait literatürü konu edinen Geschichte des
arabischen Schrifttums (GAS) adlı eseri başta olmak üzere
ortaya koyduğu paha biçilmez çalışmalara temas etti.
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İslâm bilim tarihi yazıcılığına Fuat Sezgin’in katkılarına dikkat çeken Polat, İslâm medeniyetinde geliştirilen bilimsel
âletler ve teknoloji ürünleriyle İslâm bilimlerinin farklı medeniyetlerin bilimsel birikimlerine katkısını anlattı. Ayrıca İslâm
bilim tarihinde öne çıkan isimleri bir araya getirdiği dört metrelik duvar resmi üzerinden İslâm kültür ve medeniyetinin
bilimsel ve teknolojik mirasının daha iyi anlaşılması için yapılması gerekenlere işaret etti.
Fuat Sezgin’in hem hatırasının hem de ortaya koyduğu göz kamaştırıcı ilmi mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham
kaynağı olmasını sağlamak amacıyla verilen konferans, öğrencilerimizin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. Ufuk açıcı
sorularıyla konferansı anlamlandıran öğrencilerimize Fuat Sezgin’in Bilim Sohbetleri kitabı hediye edildi.
Konferansın ardından Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk şiirinin müstesna örneklerini okudular.
Musiki korosunun şiirle sesi birleştiren muhteşem icrası izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Programın sonunda Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sadık Aslan, konferansı veren Uğur Polat’a hediyelerini
takdim etti. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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AR-GE BIRIMI PROJELER TOPLANTISI

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul Salonu’ndaki toplantıda AR-GE Projelerinin ikinci dönem
faaliyetleri ele alındı.
Kurumsal başarının artması sürecinde etkili olan yaratıcılık, yenilik ve birlikte düşünme aynı zamanda kalıcılığın ve
sürekliliğin anahtarlarıdır. Bu anahtarları elde etmenin ve etkili kullanmanın yolu, AR-GE çalışmalarından geçmektedir.
Günümüzde AR-GE birimlerinin başarılı bir şekilde yönetilmeleri ve içinde bulundukları organizasyonların amaçlarına en
yüksek katkıyı yapmaları daha da önemli hâle geldi.

Bilgi Birikimi ve Tecrübe
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün AR-GE Birimi 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği projelerin faaliyetlerinin veri
temelli olarak takibi ve çoklu iş birlikleri için neler yapılması gerektiği gibi konuları ele almak amacıyla bir araya geldi.
Müdürlüğümüzün İstanbul Salonu’ndaki toplantıya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil,  Özel Büro
Şube Müdürümüz Sayın Ahmet Özdemir ve proje koordinatörleri katıldı.  Projelerin ikinci dönem faaliyetlerinin ele alındığı
toplantıda kurumsal bir perspektifle yeniliklerin yaratılması ve geliştirilmesi için yapılabilecekler üzerinde görüş alışverişinde
bulunuldu.
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Levent Özil,  toplantının açılışındaki konuşmasında AR-GE Biriminin Müdürlüğümüzün
kurumsal temsiline uygun bir şekilde özgün bir anlayışı sürekli kılması gerektiği üzerinde durdu.

Birlikte Çalışma Kültürü
Eğitim ortamlarındaki projelerin farklı öğrenme stillerini kuşatacak biçimde hayata geçirildiğini söyleyen Özil, “Eğitim
kalitesini artırmak amacıyla projeler yürütüyor, bu süreçlerdeki bilgi birikimini ve tecrübeyi artırıyoruz. Çalışmaların
belirlenen sürede ve en doğru biçimde gerçekleştirilmesini sağlayarak verimliliği yükseltmeyi amaçlıyoruz. Yerel
projelerimizin başarısı için etkinliklerinin belirli bir plan doğrultusunda uygulanmasını önemsiyoruz. Hiç kuşkusuz bu da
ancak çoklu iş birlikleriyle ve dayanışmayla sağlanabilir. Ekip çalışması bizim için yaşamsal öneme sahip. Projelerimizin
ortak çalışma imkânlarının değerlendirilmesi, birlikte çalışma kültürünü inşa etmek açısından da önemli. Ayrıca AR-GE
kültürünün yaygınlaştırılması için kurum içi etkinlikler gerçekleştiriyoruz.” dedi.
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Özel Büro Şube Müdürümüz Ahmet Özdemir ise
İstanbul’un eğitim hedeflerine erişme noktasında yenilikçi
AR-GE yaklaşımına dayalı çalışmaların önemine değindi.  
Özdemir, AR-GE ekibinin Müdürlüğümüzün vitrini
olmasının yanında okullarımızın yapabilirlik kapasitesinin
hayata geçirilmesi sürecindeki hayati rolünü vurgulayarak,
“Eğitimde farklı ve yenilikçi çözümler ancak AR-GE bakış
açısıyla üretilebilir. Bunun için sizlerle birlikte olmak bizim
için oldukça kıymetli. Bu noktadaki katkılarınızdan dolayı
hepinize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Ardından her projenin çalışmaları, etkinlikler ve iş
birliği imkânları ele alındı. Ayrıca proje sonuçlarının analiz
edilmesi ve raporlanmasına yönelik konular istişare edildi.
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BIR HARF BIN İSTANBUL PROJESI

Bir Harf Bin İstanbul Projemizin okuma yazma kursları büyük ilgi gördü.
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Bir Harf Bin İstanbul Projesi kapsamındaki çalışmalar tüm
hızıyla devam ediyor. Birinci dönemde hayata geçirilen projenin hedefleri için öncelikle veriye dayalı bir hazırlık süreci
başlatıldı. İl genelinde okuma yazma güçlüğü yaşayan öğrencilerin sayısının fazlalığı proje faaliyetlerini hızlandırdı.

Hep Birlikte, Akıl ve Hayal Gücüyle
Önce işimi nasıl daha iyi yaparım diye düşünerek pek çok çocuğun dünyasını değiştirmeye aday  öğretmenlerimiz
okuma yazma öğretimine dair eğitim aldı. Bu öğretmenlerimizin 39 ilçedeki faaliyetleri neticesinde taleplerin
yoğunlaşması öğrenci kayıtlarının birinci dönem boyunca devam etmesini sağladı.
Okuma yazma becerilerinin birlikte, akıl ve hayal gücüyle kazandırılabileceği anlayışını temel alan projenin öğretmen
ve öğrenci kayıtları www.bhbi.istmem.com adresindeki modül sistemine yapıldı.w Kayıtlar geldikçe listeler güncellendi.
Öte yandan İstanbul ölçeğinde okuma yazma becerilerini geliştirmeye dönük planlamalar da sürüyor. Fikirler,
uygulamalar ve materyaller, kurslara katılan binlerce öğrencimize ilham oluyor, okuldan okula, ilçeden ilçeye yayılıyor.
Okuma yazma kursları 4 Şubat itibariyle açıldı. Öğrencilerin okuma yazma becerilerinin okuma yazma kursları ile
desteklenmesi hedefleniyor. İlçe formatörleri ilçelerindeki kursları takip ediyor. Öğretmenlerimizin öğrencileri için okuma
yazma becerilerini geliştirme yönünde etkinlik ve faaliyetlere başladıkları görülüyor.
Proje kapsamında okuma yazma becerilerinin desteklenmesi ve kursun nitelikli yönde sürdürülebilmesi için çalışmalar
hızlandı. Öğretmenler için okuma yazma öğretiminde başvurabilecekleri kılavuz kitaplar hazırlandı. Ayrıca öğretmenler
sürece dair değerlendirmelerini sistem üzerinden yapabiliyor.

Üç Kategori
Okuma yazma becerisi kazandırmayı hedefleyen kurslar üç kategori şeklinde devam ediyor. Birinci kategori okuma
yazmayı hiç bilmeyenler, ikinci grup okuma yazma becerilerinde güçlük yaşayanlar, üçüncü grup ise akıcı okuma ve
okuduğunu anlama becerilerinde problem yaşayanlar şeklinde ayrılmaktadır. Üç kategori için okullarda açılan kurslar
sayesinde öğrencilerin okuma yazma becerilerinin desteklenmesi bekleniyor.
Yapılan değerlendirmeler ile öğrencilerin okuma yazma becerileri izlenerek takip edilmesi hedefleniyor.  Rakamlara
bakmak gerekirse, sistemden alınan verilere göre şimdiye kadar 2. ve 12. sınıf arası 7016 öğrenci kurslara başladı. Önemli yol
kat eden projenin kurs kayıtları 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında devam etti.
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Okuryazarlık Seferberliğinin Bir Parçası
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, “Projemizi şu veya bu sebeple okuma yazma becerisi kazanamayan
öğrencilerimize destek sunulması yolunda uzun zamandır beklenen, umut verici bir adım olarak görüyoruz. Ülke
ölçeğinde yürütülen temel okuryazarlık seferberliğinin de bir parçası kabul edilebilir. Şurası açık ki, okuma yazma
bilmeyen yahut bu konuda yeterli olmayan öğrencilerimizin temel okuryazarlık becerilerini kazanmasının önemi, bizleri,
projemizin etkisinin nasıl arttırılabileceği konusunda düşünmeye teşvik ediyor.  Bu bakımdan temelde bir özveri projesi
olan Bir Harf Bin İstanbul’da emeği olan bütün öğretmenlerimizi kutluyorum ve onlara verebileceğimiz her türlü desteği
vermenin de boynumuzun borcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.” dedi.
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TÜRK İSLÂM DÜŞÜNCESI VE BILIMI AKADEMISI   

Türk İslâm Düşüncesi ve Bilimi Akademisi çalışmaları öğretmenlerimizi akademik bakımdan geliştirdi.
Türk İslâm Düşüncesi ve Bilimi Akademisi ile Edebiyat Akademisi tarafından oluşturulan “Anlatıbilim ve Hermenotik
Okulu “ on hafta boyunca Prof. Dr. Şaban Sağlık ve Doç. Dr. Dursun Ali Tökel’in birbirinden farklı sunumları ile gerçekleşti.
Teorik bilgilerin uygulamaya dönüştüğü, metin ve film okumalarının yapıldığı “Hermenotik Okulu”  ufuk açan,  çok yönlü
gelişim sağlayan, farklı bakış açıları kazandıran bir atölye çalışması olarak katılımcılardan tam not aldı.
Türk İslâm Düşüncesi ve Bilimi Akademisi,  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Sefa Özkaya’nın
rehberliğinde Topkapı Sarayı’nda tarihi bir yolculuğa çıktı. Osmanlı kültür ve medeniyeti, saray adabı, devlet törenleri ile
ilgili bilgilerin tarihi yapı ile buluşturularak anlatıldığı gezi katılımcıların takdirini topladı.
Ayrıca akademi tarihi Divanyolu gezisi düzenledi.  Öğretmenlerimiz yazar İsmail Erdoğan’ın anlatımıyla Divanyolu’nda
bulunan yapıların temel özelliklerini; bu yapıların  tarihini, yapılış amacını  ve estetiğini  gezip görerek öğrendi.
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FUAT SEZGIN ILE BILIM SOHBETLERI

Fuat Sezgin’in İzinde Projemiz kapsamında Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
hep birlikte Fuat Sezgin’i okudu.  
İslâm bilim tarihi araştırmacısı Fuat Sezgin, insanların yaptıkları iyi işlerle kendi hayatlarını olduğu kadar başkalarının
hayatlarını da nasıl zenginleştirdiğini ortaya koydu. 2018 yılında vefat eden Fuat Sezgin´in anısına, bu sene Cumhurbaşkanlığı
genelgesiyle Fuat Sezgin Yılı ilan edildi. Bu çerçevede İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, İslâm bilim tarihinin daha iyi
anlaşılmasını sağlamak ve Sezgin’i yeni nesillere doğru şekilde anlatmak amacıyla Fuat Sezgin’in İzinde Projesini hayata
geçirdi.   

Çeşitli Etkinlikler
Öğrencilerimize Fuat Sezgin’in hayatını, çalışmalarını, kurduğu müzeyi ve kültür mirasımızı tanıtmayı amaçlayan
projemiz tüm okullarımızda çeşitli boyutlarıyla uygulanıyor.   Okul/sınıf panolarından belgesel izlemeye, öğrenci
panellerinden İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaretlerine kadar uzanan etkinliklerimizle öğrencilerimiz Fuat
Sezgin’in izinden gidererek geleceğe hazırlanıyorlar. Böylece Fuat Sezgin’i yakından tanımak için ne yapmak gerektiğinin
çerçevesi de çizilmiş oluyor.

Hep Beraber Okumak
Fuat Sezgin’in İzinde Projemiz
kapsamında Ümraniye Şehit Erol
Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
hep birlikte Fuat Sezgin’in hayatını ve
çalışmalarının çok genel bir özetini sunan
Bilim Tarihi Sohbetleri kitabını okudu. Sefer
Turan’ın söyleşiyle şekillendirdiği Bilim
Tarihi Sohbetleri İslâm bilimler tarihinin
en önemli isimlerinden Fuat Sezgin’in
hayatı, anıları, aynı zamanda bilimler
tarihine duyulan tutkunun kitabı…
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Bilimler Tarihine Yolculuk
Yaşadıklarını dönemin toplumsal ve siyasal panoramasını
çizerek anlatan Fuat Sezgin, 1940’larda adım attığı
üniversitede yavaş yavaş yazma eserlerin ve bilimler tarihinin
sınırsız dünyasına yolculuğunu, alışıldık kalıpların dışına
çıkan öğrenme şevkini gözler önüne seriyor.
Fuat Sezgin, kitaptaki söyleşilerde sadece geçtiği bu
yolları anlatmakla kalmıyor, bakış açısına yön veren bilimler
tarihi alanındaki gelişmeleri de tüm ayrıntılarıyla sunuyor.
Bir yandan icatlar, buluşlar hakkında muazzam bir sohbete
şahitlik ederken diğer yandan bilimler tarihine, Hellmut
Ritter, Carl Brockelmann, George Sarton, Franz Rosenthal
gibi isimlere, oryantalist araştırmalardan İslâm âleminin
ahvaline, İslâm kültür çevresinde Müslüman bilginler
tarafından yapılmış aletlerin modellerinin sergilendiği
müzelere uzanan kapsamlı bir dökümün sunulmasına da
tanık oluyoruz.
Okulumuzun idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerimiz
Fuat Sezgin´i anlamayı, onun izinden giderek bilim ve
ülkesi adına faydalı bir insan olmayı şiar edindiklerini ifade
ettiler. Aslında bu etkinlik Fuat Sezgin’in İzinde Projemizin
okullarımızın daha yaratıcı koro hareketleriyle nasıl işlevsel
kılınabileceğini ortaya koyuyor.
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ASTRONOMİ ÖĞRETMEN SEMINERLERI

Ataşehir İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Astronomi Öğretmen Seminerleri verildi.
İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Ataşehir’deki okullarda ve İstanbul’da bulunan Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan
Fen Bilimleri ve Sınıf öğretmenleri için “Astronomi Öğretmen Seminerleri” düzenledi. Programda astronomi bilimine ilişkin
birçok önemli konu ve konuk bir araya geldi.  

Temel Astronomi
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerden akademisyen astronom hocaların verdiği eğitimde, gökyüzünü tanıma, güneş ve
güneş sistemi, ay ve güneş tutulmaları, takım yıldızlar, burçlar ve astronomi, ışık kirliliği, e-ortamda astronomi, gökyüzünde
hareket, basit gözlem teknikleri, temel astronomi, ışık kirliliği, disiplinlerarası astronomi üzerinde duruldu. Ayrıca atölye
çalışmaları düzenlenecek ve gece gökyüzü gözlemi yapıldı.

Kendini Geliştirmek
Program hakkında bilgi veren Ataşehir Bilim ve Sanat
Merkezi Müdürü Sayın Hülya Özyürek, “Gökyüzü sırlarla dolu,
herkesin merak konusu. Son dönemlerde eğitim ortamlarımızda
astronomi ile ilgili çalışmalar gerektiği ölçüde yer almaya
başladı. Bizler de çoklu iş birlikleriyle hayata geçirdiğimiz
Astronomi Öğretmen Seminerlerinde öğretmenlerimizi
alanın yetkin isimleriyle bir araya getiriyoruz. Astronomiye
dair ülkemizin birçok ilinden değerli hocalarımızın yer alacağı
seminerlerimizde astronomi bilimine ilişkin merak uyandıran
bilgiler paylaşıldı. Astronomiye gönül veren ve kendini
geliştirmek isteyen öğretmenlerimiz için düzenlediğimiz üç
günlük seminerler kapsamında katılımcılar, bilim-fen eğitimi
açısından astronominin önemi konusunda bilgi sahibi olurken
güneş, ay ve gökyüzü gözlemleri yaptılar. İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı başta olmak üzere katkı sunan
herkese müteşekkirim. Katılımcılara ve paydaşlara katkılarından
dolayı teşekkür ediyorum. ” dedi.
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Astronomi Öğretmen Seminerleri
Astronomi alanlarında uzman akademisyenlerce teorik ve uygulamalı olarak verilen seminler üç gün sürdü.  Buradaki
öğretmen eğitimleri aynı zamanda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Öğretmen Akademileri kapsamına alındı.  
Oldukça verimli geçen seminerlerde Prof. Dr. Zeki Aslan, Prof. Dr. Dursun Koçer, Prof. Dr. Ethem Derman, Prof. Dr. Zeynel
Tunca, Prof. Dr. Serdar Evren, Dr. Ayşegül F. Yelkenci, Dr. Korhan Yelkenci, Uğur İkizler, Tahsin Demirciler ve Mert Koçer
sunum yaptı.
Üç gün süren seminerlere Ataşehir ve İstanbul’daki Bilim ve Sanat Merkezleri’nde görev yapan 100 fen bilgisi ve sınıf
öğretmeni katıldı. Öğretmenlerimiz hem teorik bilgi aldı hem atölye çalışmaları yaptı. Ayrıca gece ve gündüz gökyüzü
gözlemleri yapıldı.
İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki astronomi atölyesinden öğrencilerimizin de katıldığı seminer meraklı sorularla
renklendi.
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MÜZE EĞITIM PROGRAMI

Her ilçemizden öğretmenlerimizin katıldığı Müze Eğitim Programının teorik ve uygulama kısmı
tamamlandı.
Müzeler, kültür ve bilim tarihine ait eserleri toplayıp, koruma, sergileme işlevini yerine getirirken; yayınları, hazırladıkları
eğitim programları, sanatsal ve kültürel etkinlikleri ile toplumun eğitimine katkıda bulunmaktadır. Bilgi edinmenin en
zevkli yollarından biri olan müzeler, çocuklarda yaratıcı ve yorumlayıcı düşünceyi geliştiren yeni bir alan olarak bugün
birçok ülkede okul eğitiminin ayrılmaz bir parçası kabul ediliyor.

Keşfetme Ortamı
Müzede eğitim eserleri gözlemleme, keşfetme ortamı yaratıyor. Ayrıca eleştirel düşünme ve tartışmaya imkân veren
soru-cevap, yazı, çizim, drama, serbest resim ve ebru çalışmaları gibi etkinliklerle çok renkli hâle gelebiliyor.
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 eğitimin 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 mümkün olacak, ayrıca müzelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılabilmesi için eğitim
ortamları düzenlenecek. Daha sonra ise 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 iki gün boyunca her ilçemizden öğretmenlerimizin
katıldığı Müze Eğitim Programı uygulandı. Programın teorik eğitimi
İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde verildi. Müze eğitmenliği
ile öğretmenlerin, müze eğitiminde kullanacakları yeni yöntemler
hakkında bilgilenmeleri, müze gezisi eğitsel planı hazırlayabilmeleri,
müzelerde eğitime dair olumlu tutum ve özgüven geliştirebilmeleri
bekleniyor.
Ayrıca öğretmenlerimizin 2023 Vizyonu çerçevesinde okul
ve çevre şartları, öğrenci seviyesi vb. durumları da göz önünde
bulundurarak müze odaklı yeni etkinlikler tasarlaması hedefleniyor.
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Çok Yönlü ve Etkili Öğrenme Ortamları
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın konuşmasıyla başlayan proje eğitimi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü
Dr. Nazan Ölçer’in “Müzelerin Önemi ve Eğitim” başlıklı sunumuyla devam etti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Müzecilik Bölümünden Prof. Dr. Fethiye Erbay “Müzede İletişim”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesinden
Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet, “Müzelerde Eğitim Uygulamaları”, Ayasofya Müzesi Müdürü Hayrullah Cengiz,
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Ayşe Erdoğdu ile Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ise “Müzelerimiz ve Eğitimdeki Yeri”  
konularını anlattılar.
Müzelerin, birer uygulama laboratuvarı işlevine dönüştürülerek, eğitim süreci içerisinde öğrenme ve öğretme
etkinlikleri için çok yönlü ve etkili öğrenme ortamları olarak kullanılmalarını ve öğrencilerinyeni beceriler edinmelerini
amaçlayan Müze Eğitim Programının uygulama kısmı ise müzelerde yapıldı.
Bu kapsamda ilkokul öğretmenleri Arkeoloji Müzesi EŞEM ile İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesini;   ortaokul
öğretmenleri Topkapı Sarayı Müzesi ile Ayasofya Müzesini; lise öğretmenleri ise Ayasofya Müzesi ile Türk İslâm Eserleri
Müzesini ziyaret ettiler. Bu sayede öğretmenlerimiz hem müzede eğitim çerçevesinde edindikleri bilgilerini uygulama
fırsatı yakaladılar hem de müze eğitmenliği ile ilgili farklı bir perspektif kazandılar.
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DERGI AKADEMISI

Dergi Akademisi,  İstanbul Öğretmen Akademileri ailesine dâhil olarak faaliyetlerine başladı.
Dergi Akademisi, medeniyet, kültür, sanat ve geleneği aktarmada bir köprü vazifesi gören dergiciliği okullarda geliştirmek,
öğretmenlere alanında uzman kişilerden eğitim vererek öğretmenlerin bu tecrübeleri öğrencileriyle paylaşmasını sağlamak
ve okul dergiciliğinin kalitesini arttırmak amacıyla kuruldu.  
Genç Dergi editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar rehberliğinde yazmanın yol ve yöntemini keşfettiğimiz dersle başlayan
Dergi Akademisi, tasarım ve grafik alanında uzman Semih Taneri ile devam etti. Star gazetesi kültür ve sanat editörü Bedir
Acar haber dili oluşturmanın inceliklerini aktarırken karikatürist ve çocuk dergisi editörü Demirhan Kadıoğlu dergilerde
çizgi ve mizah dilinden ayrıntıları paylaştı bizlerle.
   Dergi çıkarmanın çalışma evrelerini ve içerik oluşturmanın çok katmanlı anlam zenginliğini ise Yusuf Dursun
dimağlarımıza işledi. Dergi Akademisi yayınevleri gezileri ile faaliyetlerine ritmini yitirmeden devam etti. Yedi İklim ve Türk
Edebiyatı dergi ziyaretlerinde editör Erhan Genç edebiyat dergisi oluşturmanın ayrıntılarına ışık tuttu.
   Açık Medeniyet gazetesinden Muhammed Akaydın dergilerde özgün bir içerik oluşturmayı ve dergi mutfağında
derginin oluşum süreçlerine şahit etti bizleri. Akademiye katkıda bulunan usta isimlerin yanında genç isimler de dikkat çekti.
Sosyal medya uzmanı Said Ercan dergilerde dijital içerik oluşturmaktan ve dergilere sosyal medyanın nasıl etki ettiğinden
bahsetti.
  Çocuk dergiciliğini ise pedagojik yaklaşımlarla TRT Çocuk dergisi editörü Fatma Hazan Türkkol anlattı.
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EDEBIYATÇILAR KÜTÜPHANEDE

10 Kütüphanede 10 Edebiyatçımız öğrencilerimizle bir araya geldi.
Şehirleri büyük yapan sadece içindeki mimari yapılar ve tabii güzellikler değildir; şehirler medeniyet ve kültür değerleri,
insan kimliği ve toplum kalitesi ile dikkate alınır. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İstanbul; tarihi,  
medeniyet ve kültür değerleri, biricik sanat eserleri ile dünyanın en gözde şehirlerinden biridir.  
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde İstanbul’u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var
Projeleri ile ilköğretimden ortaöğretime öğrencileri kitaplarla, yazarlarla, şairlerle buluşturarak bir şehir kültürü, bir şehir
bilinci ve bir şehirde yaşama sanatı oluşturma çabası içinde birtakım etkinlikleri hayata geçirdi.

Tema İstanbul
Bu çerçevede “10 Kütüphanede 10 Edebiyatçı Öğrencilerle İstanbul’u Okuyor” başlığı ile ana teması “İstanbul” olan toplu
bir etkinlik yapıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği Maltepe İlçe Halk Kütüphanesi,
Fatih Refik Halit Karay İlçe Halk Kütüphanesi, Kadıköy Bostancı Serap Sedat Çocuk Kütüphanesi ile Kadıköy Aziz Berker
İlçe Halk Kütüphanesinde sabah saat 10.00’da başlayan etkinlik, öğleden sonra da saat 14.00’te Üsküdar Şemsipaşa İlçe
Halk Kütüphanesi, Fatih Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi, Kâğıthane Çağlayan Halk Kütüphanesi,
Küçükçekmece İlçe Halk Kütüphanesi, Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesi ile Beykoz Kemalettin Tuğcu İlçe Halk
Kütüphanesi’nde devam etti.

Bir İstanbul Rüyası
İlçe Halk Kütüphanelerinde gerçekleştirilen bu etkinliklerle
800 öğrenciye, 40 öğretmene, 50 kütüphane çalışanına ve 100
kütüphane müdavimi okuyucuya ulaşıldı. Yazarlar, şairler,
öykücüler öğrencilere İstanbul gerçeklerini, İstanbul’a nasıl
bakmaları gerektiğini bir İstanbul rüyası gibi anlatmışlardır.
Uzunca bir süredir edebiyatçılar, sanatçılar, kültür ve şehir
tarihçileri, sosyologlar tarafından da mütemadiyen sorulan
bazı sorular, bu etkinlikte yeniden gündeme getirilerek
İstanbul nasıl bir şehirdir, İstanbulluluk nedir, İstanbullu
kimdir, İstanbul’a nasıl girilir, İstanbul nasıl gezilir, İstanbul’u
İstanbul yapan değerler nelerdir gibi sorulara cevaplar arandı.
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Bir Sevdadır İstanbul
Romancı Yasemin Karahüseyin, 10 Kütüphanede 10
Edebiyatçı Öğrencilerle İstanbul’u Okuyor etkinliği için
Maltepe İlçe Halk Kütüphanesi’ne gelen Maltepe Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Maltepe Eca Elginkan Anadolu
Lisesi öğrencileriyle buluştu. Öğrencilere, öğretmenlere
ve kütüphane müdavimi dinleyicilere İstanbul’u anlatan
Karahüseyin “İstanbul bir sevdadır ulaşılması gereken.
Ankara’da büyüdüm, Konya’da üniversite okudum ama
bozkırdan İstanbul’a gelebilmek için ailem istemese
de resmen mücadele ettim. Sonunda geldim. İstanbul
maneviyatla sanatın birleştiği bir şehirdir. İstanbul’un ayrı
havası, suyu, müziği vardır. Ama müziği her kulağa ayrı fısıldar. Mesela bana yaz diye fısıldıyor, sana gör diye fısıldayabilir.
İstanbul’un havasını herkes başka başka ciğerlerine çekebilir. Suyundan alınan tatlar farklı olabilir. İstanbul maliyeti yüksek
bir şehirdir ama yine de kopamazsınız.” dedi.
Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi’nde ise yazar şair Özcan Ünlü, Kadıköy Mustafa Saffet Anadolu Lisesi
ile Kadıköy Erenköy Kız Anadolu Lisesi’nden gelen öğrencilerle İstanbul’u, İstanbul’un değerlerini, Türk edebiyatındaki
İstanbul’un yerini konuştu.
Kadıköy Bostancı Serap Sedat Çocuk Kütüphanesi’nde Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesinden gelen öğrencilerle
buluşan öykücü Naime Erkovan, “Bir kütüphanede öğrencilerle İstanbul’u okumak dünyanın en güzel, en zevkli, en soylu
okuma çeşitlerinden biridir.” diyerek İstanbul’a dair sohbetini tamamladı.

İstanbul’u İstanbul Yapan Değerlerimiz
Bu buluşmalardan biri de Fatih Refik Halit Karay İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleşti. Yazar Faruk Aksoy, Fatih İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşti. Söyleşide Faruk
Aksoy, kütüphanelerin insan hayatında vazgeçilemez bir yeri olduğunu ve hepimizin belleğinde kütüphanede geçen güzel
günlerin yer ettiğini ifade etti. Aksoy, bilim ve teknoloji ne  kadar ilerlerse ilerlesin herkesin kendini geliştirmesi gerektiğini
bunun için de okumanın önemli olduğunu söyledi.
Yazar/şair Cengizhan Orakçı ise, Üsküdar Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi’nde İstanbul Üsküdar Lisesi ile Üsküdar
Haydarpaşa Lisesinden gelen öğrencilerle buluştu. “Üsküdar, mübarek bir beldedir. İstanbul’un fethini görmüştür” diyen
şair, şu an Eyüpsultan’da oturduğunu ama önümüzdeki günlerde çok sevdiği Üsküdar’a taşınacağını belirtti. Konuşmasına
Yahya Kemal’den “Üsküdar bir ulu rüyâyı görenler şehri, / Seni gıptayle hatırlar vatanın her şehri, / Hepsi der: Hangi şehir
görmüş onun gördüğünü? /Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü.” dizelerini okuyarak devam eden Orakçı, İstanbul’un
şiirimizdeki yeri, İstanbul’u İstanbul yapan ya da medeniyetimizi oluşturan değerlere dikkat çekerek şiirden, mimariden,
günlük hayattan ve bizi biz yapan değerlerden örnekler verdi.
Yazar/şair Hüseyin Akın, Kâğıthane Çağlayan Halk Kütüphanesi’nde Kağıthane Dr. Sadık Ahmet Anadolu Lisesi ile
Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden gelen öğrencilerle buluşarak hasbihal etti. Hüseyin Akın, kitapların ve
şairlerin kalbindeki İstanbul’un yanında günlük hayatımızı geçirdiğimiz İstanbul’a da değindi.

Birbirinden Değerli Mekânlar
Fatih Ahmet Hamdi Tanpınar İl Halk Kütüphanesinde
ise yazar/şair Ali Ayçil, Fatih İstanbul Erkek Lisesi ve
Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya
geldi. Ayçil, konuşmasında İstanbul’un özelliklerinden
ve güzelliklerinden bahsederek “İstanbul, sahip olduğu
kültür ve medeniyet değerleriyle dünyanın hiçbir şehriyle
mukayese edilemez, dünyanın en güzel ve özel şehridir,
desek abartı olmaz.” dedi.
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Yazar/şair Adnan Özer, Gaziosmanpaşa İlçe Halk
Kütüphanesi’nde Gaziosmanpaşa Mevlana Anadolu Lisesi,
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesinden gelen öğrencilerle
buluşarak sohbet etti. İstanbul bir büyüdür diyerek
sözlerine başlayan şair Adnan Özer, dünyanın birçok kıtasına
gittiğini, farklı kıtaların farklı şehirlerini gördüğünü ama
İstanbul bir büyüdür ve kesinlikle İstanbul büyüsünü hiçbir
şeyin bozamayacağını ifade etti. Özer, “Kütüphaneler,
medeniyetlerin şehri İstanbul’da okumayı, araştırmayı ve
farklı bilgilere ulaşmak isteyenleri kucaklayan birbirinden
değerli mekânlardır.” diyerek sözlerini bitirdi.
Beykoz Kemalettin Tuğcu İlçe Halk Kütüphanesi’nde ise
yazar Funda Özsoy Erdoğan,  Beykoz Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi, Beykoz Anadolu Lisesinden gelen öğrencilerle bir araya
geldi. Öğrencilere İstanbul’dan, Beykoz’dan, Boğaz’dan, Boğaz’ın güzelliklerinden, yalılardan, Ahmet Mithat Efendi’den söz
etti.
Yazar Erol Erdoğan, Küçükçekmece İlçe Halk Kütüphanesi’nde Küçükçekmece Anadolu Lisesi ile Küçükçekmece Anadolu
İmam Hatip Lisesinden gelen öğrencilerle buluştu. Şehri sosyolojik açıdan da okumak gerektiğini hatırlatan Erdoğan
“Kitabın, kütüphanenin kadim kültürümüzdeki yerine değinerek gençlerle yani sizlerle birlikte olmak, en önemli şehrimizi
okuma adına böyle bir mekânda, kitapların arasında etkinlik yapmak ayrı bir güzel, ayrı bir duygudur.” dedi.

186 AR-GE B LTENİ ’19

EĞITIMDE DRAMA TEKNIKLERI

Umudum Öğretmenim Projesi kapsamında eğitimde drama teknikleri eğitimi verildi.
Umudum Öğretmenim Projesi kapsamında 39 ilçe ve il koordinatörlerinin katılımıyla Eğitimde Drama Teknikleri eğitimi
yapıldı. Cağaloğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin tarihi salonundaki eğitimler Dilara Köktürk Erden ile Ertuğrul Çaba
tarafından verildi.
Eğitimde dramanın etkililiği hakkında ön bilgiler verildikten sonra grubun bu eğitimden beklentileri ve neden bu
eğitime ihtiyaç duydukları hakkında görüşleri teker teker alındı. Proje kapsamındaki öğrencilerin özellikle psikolojik olarak
rahatlamalarına, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine, içe kapanıklıklarının giderilmesine derslerdeki dikkatlerinin
artırılmasına ve eğitim ortamına aidiyet duygularının artmasına neden olacağı düşünülen drama ve oyunlar ilk olarak
tanışma oyunlarıyla başladı.
Grupta farklı branşlardaki öğretmenlerin, oyunları, hangi derste nasıl uygulama yapacakları hakkında yaptıkları
yorumlar, dramanın derslere sağlayacağı katkı hakkındaki resmi daha da belirginleştirdi. Sınıf ortamının bazı drama
tekniklerinin uygulanmasını kısıtlamasına çözüm önerilerinin paylaşıldığı derslerde kullanılabilecek ve geliştirilebilecek
materyaller hakkında da fikirler aktarıldı.
Her öğretmenin sınıf içi ve dışı etkinlikleri ile öğrencilerini daha iyi tanımasına ve kurulan bağların artması ile öncelikle
sosyal iletişim becerilerini geliştirmelerine zemin hazırlayan  drama teknikleri aynı zamanda hafıza, dikkat, farkındalık ve
motivasyonu artırıyor. Konulara farklı perspektiften yaklaşım yeteneği kazandırarak öğrencilerin vizyonunu geliştiriyor.
Gelecek dönemde yaygınlaşması beklenen eğitim programı Umudum Öğretmenim Projesi başta olmak üzere
kurumumuzun yürüttüğü pek çok projenin de olmazsa olmazı gibi görünüyor.
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FUAT SEZGIN’IN İZINDE PROJESI KOORDINATÖRLERI EĞITIMI

Fuat Sezgin’in İzinde Projesi kapsamında 39 ilçe koordinatörlerine İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi
Müzesinde eğitim verildi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından İslâm bilim ve teknoloji tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Fuat
Sezgin’in İzinde Projesi kapsamında İstanbul İL Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle 39 ilçe koordinatörlerine İslâm Bilim
ve Teknoloji Tarihi Müzesinde eğitim verildi.
Geçen yıl vefat eden İslâm bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen
“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” çerçevesinde, bir yıla yayılacak etkinliklerle çeşitli yönleriyle anlatılmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, elli yılı aşkın bir süre araştırmalar yaparak hayatını İslâm bilim ve teknoloji tarihini tanıtmaya adayan Fuat
Sezgin’i tanımak ve tanıtmak amacıyla İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hayata geçirilen Fuat Sezgin’in İzinde Projesi
kapsamında 39 ilçe koordinatörlerine İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde eğitim verildi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı konferans salonunda başlayan eğitimin açılışına İstanbul İl Millî
Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Coşkun Yılmaz,  Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünden Sayın Prof. Dr. Mustafa Kaçar, İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi
Sayın Prof. Dr. Atilla Bir ve proje koordinatörleri katıldı.

Fuat Sezgin Yılı
Gülhane Parkı’ndaki İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni kurulduğu dönemde Bilim Tarihçisi Fuat Sezgin’le yakından
çalışma şansı bulduğunu anlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz,  Fuat Sezgin’in hayatı ve çalışmaları hakkında
bilgi verdi. 2019’un Cumhurbaşkanlığı tarafından “Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmesine de değinen Yılmaz, bu davranışın
insanların değerler üzerinden, ülkeye kattıkları ve hizmetleriyle anıldığının en üst ifadesi olduğunu kaydetti.
Fuat Sezgin’in ömrünün son günlerini ülkesinde geçirmek için özel bir çaba sarf ettiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Fuat Sezgin, ömrünün son günlerini bu ülkede geçirmek için özel bir çaba sarf etti, bu müzeyi kurmak için çok
özel bir çaba sarf etti. Ülkesinden sürgün edilmiş hâlde, 1960 darbesinde 147 üniversite hocası üniversiteden atıldı. Bunlardan
biri de Fuat Sezgin’di. Hiç unutmuyorum müzenin açılış konuşmasında ağlayarak şunları söylemişti: ‘Ben iki defa ağladım
bu şehirde. Birisi sisli ve puslu bir kış günü Galata sırtlarından İstanbul’a veda ederken, gurbete çıkarken hüzünle ağladım.
İkinci ise bugün ağlıyorum, sevinçten. Çünkü bu ülkenin başbakanı, devlet ricali beni karşılamış ve bana bir müze kurma
imkânı sağlamış. Anladım ki siz vefasızlık etmezseniz bir gün hak yerini bulur. Bu topraklardan gidip Almanya’da görev
yaparken, hayatının her safhasını Müslümanların bilim tarihine, Müslümanların bilim adamlarına, Müslümanların dünya
ilmindeki yerine vakfediyor. 40 sene, 50 sene önce Avrupa’da, Amerika’da anlatıyor. Avrupa’ya şunu söylüyor: Siz bugünkü
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bilimsel gelişiminizi ve geçmişinizi Müslümanlara borçlusunuz, dünya bilim tarihini yazarken Müslümanları görmezden
gelemezsiniz. Bunu meydan okuyarak değil, bilimsel bir üslupla yapıyor. Müslümanların kendisini ezik, geri hissettiği bir
zaman diliminde yapıyor bunu.”
Dünyada çoğu şeyin geçici fakat ilim ve irfanın kalıcı olduğunu söyleyen Coşkun Yılmaz, “Bilgi güçtür fakat hangi
noktada güçtür? Bilginin ahlakı, edebi, tevazuu, vatanı varsa güçlüdür.” değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, Fuat Sezgin
Yılı’nda düzenlenen bu eğitim etkinliğinin öğrencilerimizin Fuat Sezgin’i yakından tanımalarına katkı sunması temennisinde
bulundu.

Kurumsal İş Birlikleri ve Kültür Mirasımız
İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı yaptığı konuşmada Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslâm bilim ve kültür tarihinin
ortaya çıkarılması sürecinde en önemli isimlerden biri olduğunu kaydetti.
Sezgin’in bilim tarihi alanındaki çalışmalarının değerinin farkına varılarak yeni nesillere ulaştırılmasının önemli olduğunu
ifade eden Yazıcı, “Ancak bu sayede 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda kültür mirasımızın yeni nesillere doğru bir şekilde
aktarılabileceğini düşünüyoruz. Alanında yetkin rol modelleri öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik yönlerden
bütünlüklü gelişmesine katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.
Fuat Sezgin gibi Fuat Sezgin’in İzinde Projesinin de çok boyutlu olduğunu belirten Yazıcı, proje ile Sezgin’in ilkokul,
ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere tanıtılması ve onların bilim, tarih, teknoloji ve kültürle ilgilenmeye
teşvik edilmesinin hedeflendiğini bunun için de müze ziyaretlerinin çok önemli olduğunu kaydetti.
Çoklu ve kurumsal iş birliklerinin önemini hatırlatan Yazıcı, şimdiye kadar düzenlenen ve bundan sonra da artarak
yapılacak etkinlikler kapsamında İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaretleri de bulunması gerektiğini anlatarak,
öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve tasarım güçlerini geliştirmelerine destek sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.  
İstanbul ölçeğinde yıl boyunca Fuat Sezgin’in hayatı, eserleri ve modellerine dair farkındalık kazandırılacağını söyleyen
Yazıcı, şöyle devam etti: “2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda kültüre duyarlı bilime meraklı öğrenciler yetiştirmek amacıyla
ilçelerimizde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. İslâm bilim ve kültür tarihi mirasının farkına varılması için bilim tarihi odaklı
çalışmalarından karşılaştırmalı okumalar yapılması da ihmal edilmemeli. Müzede eğitim uygulamalarını geliştirerek,
estetik anlayışın ama aynı zamanda bilimsel süreçlere dair farkındalığın güçlendirilmesi sağlanmalı. Projeyle hedefimiz Fuat
Sezgin hocamızı, çalışma prensiplerini, onun hayata bakış açısını, çalışmalardaki motivasyonunu, özelliklerini dikkate alarak
öğrencilerimizde bilim ve araştırma becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması. Bunun için de öğrencilerimize ilham veren
öğretmen olmayı daima önde tutmalıyız. Elbette bunun yolu da bizlere ilham veren ortamlarda bulunmak ve öğrenme
yolculuğumuzu sürdürmektir. Bugün ilham alabileceğimiz çok güzel bir ortamdayız. Buradaki birikimler yarınlarımıza çok
yönlü umut olarak yansıyacak. Bu çalışmaya katıldığınız için her birinize teşekkür ediyorum.”

Bilimler Tarihi Mirasının Farkına Varmak
Fuat Sezgin’in hayatını ve çalışmalarını anlatan belgesel gösteriminin ardından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Bilim Tarihi Bölümünden Sayın Prof. Dr. Mustafa Kaçar bir konferans verdi.  Sezgin’in bilim tarihi çalışmalarını anlamak için
Avrupa’da 19. yüzyıldan itibaren başlayan İslâm- bilim tartışmalarını bilmek gerektiğini belirten Kaçar, düşünce tarihi odaklı
bir sunum yaptı.
Sezgin’in İslâmî ilimler sahasındaki çığır açıcı kitaplarını ise oryantalist iddialara verilen kapsamlı bir cevap olarak ele
almak gerektiğini kaydetti. Kaçar, “ Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm ve Türk dünyasında yeni bir uyanışın temsilidir. 19. yüzyılın
ortalarından itibaren Batıda gelişmiş olan pozitivist, natüralist ve materyalist düşünce akımlarının etkisi altında öğrenilmiş
çaresizlik içinde hayatımızı devam ettirmek zorunda kaldık. Batı, bizde modernleşme demek. Bu çaresizlik bizi öz
kültürümüzden uzaklaştırmıştır. Fuat hoca, bu uyanışın Batıya meydan okumasının temsili olmuştur.” dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Atilla Bir ise, hem Fuat Sezgin’i hem de kendi
çalışmalarını bir arada sundu.  Bu çerçevede 1977 yılından başlayarak, İslâm mekanik tarihini incelemeye başladığını, bu
konudaki araştırmalarını bildiri olarak sunduğu anlattı. Bilim tarihinin sadece araştırmacılara, tarihçilere, mühendislere
teslim edilecek bir alan olmadığının altını çizen Bir, bugünün özüyle, eski kitaplara bakıp, değerlendirmek gerektiğini ifade
etti.  Bir, Fuat Sezgin’in yaptığı gibi klasik bilim kitaplarının çevrilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.
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DENEYIM PAYLAŞIM GÜNLERI

Öğretmenlerimiz, Deneyim Paylaşım Günleri’nde yeteneklerini ve deneyimlerini paylaşarak
uygulamalarını zenginleştirebilme fırsatı yakaladı.
Günümüzün hızlı ve akışkan zamanında her şey eskisine göre çok daha hızlı eskiyor. Bu yüzden, deneyimler hızla
geçmişte kalıyor ve böylece dikkatimizden kaçıyor. Şimdiki zaman aşırı bir güncellik noktasına indirgenmiş durumda. Oysa
deneyim, her durumda zamanla şekillenir. Kişilerin şimdisinin, kendilerini kavramalarının esasıdır deneyim. Bu anlayıştan
hareketle İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi kapsamında öğretmenleri meslektaşlarının
deneyimleriyle buluşturdu.
Öğretmenlerimiz arasındaki öğrenme ve öğretme etkileşimini güçlendirmeyi öngören Deneyim Paylaşım Günleri, 1024 Mart 2019 tarihleri arasında tam üç hafta devam etti. Öğretmenlerin ilgili alanlardaki yetkinliğini ve istekliliğini gösteren
Deneyim Paylaşım Günleri’nde 66 öğretmenimiz 66 konunun nasıl daha iyi aktarılabileceği üzerinde durdu. Böylece
geleceğin şaşırtıcı, meraklı ve heyecanlı öğrenmelerinin nasıl yeşertilebileceği de ortaya koymuş oldu.  
Aynı zamanda öğretmenler arasında kalıcı bağların oluşumuna katkı sunmayı amaçlayan Deneyim Paylaşım Günleri’nin
son hafta etkinliklerine öğrenciler öğretmenleri ile birlikte geldi. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın da
katıldığı dersler Çemberlitaş Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Oldukça verimli geçen etkinlik sayesinde, eğitimde iyi örneklerin
peşine düşen birçok özgün öğretim yöntem ve tekniği paylaşıldı. Geçmişle gelecek arasında şekillenen çok sayıda ders
materyali de öğretmenlere sunuldu.

Her Şey Çocuklarımız İçin
Deneyimin geniş bir süreyi kapsadığını hatırlatan İl Millî
Eğitim Müdürümüz Yazıcı, “Günümüz eğitim sisteminde,
2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak ve öğrencilerimizi
21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmek için
deneyimler kritik bir öneme sahiptir. Bu ihtiyaçlardan yola
çıkarak, öğretmenlerimizin yeteneklerini ve deneyimlerini
paylaşması amacıyla Deneyim Paylaşım Günleri’ni hayata
geçirdik. Bunun sebebi, öğretim programlarımızın daha iyi nasıl
uygulanabileceğinin yollarını ararken, öğretmenlerimizin mirası
ve geleneği olan deneyimlerini göz ardı etmemek gerektiğini
fark etmemizdi. Etkinliğimizin hedef kitlesi tüm branşlardaki
öğretmenlerimizdi.” şeklinde konuştu.
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Sahici bir varoluşun öncelikle bir mirasın aktarılmasını
şart koştuğunu belirten Yazıcı, “Deneyimler bir süreklilik
içinde aktarılırsa öğretme pratiklerimiz kurucu bir şekilde
yeniden tesis edilebilir. Etkinlikte öğretmelerimiz yaptıkları
sunumlarıyla öğretme konusundaki iyi örneklerini, bu
konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Böylece Deneyim
Paylaşım Günleri şimdiki zamanı geçici bir zaman olmaktan
çıkarmaya başardı. Çünkü hedeflerimizi ve öğretmenlik
mirasımızı bugüne taşıdık. Öğretmenlerimizin yüksek
motivasyonu ve heyecanıyla üç haftayı tamamladık.
Deneyimleri paylaşırken, yeni deneyimleri beslemek
gerçekten harikaydı. Şuna inanıyoruz; öğrenmek, merak
etmek birlikte güzel! Çocuklarımız için nitelikli paylaşımlara
zemin hazırlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.”
dedi.
Tıpkı deneyim gibi bilginin de gücünü hem olmuş olandan
hem de gelecekte vuku bulacak olandan aldığını belirten
Yazıcı, farklı zaman ufuklarını birleştiren deneyimlerin ancak
paylaşıldığı takdirde bilgiye dönüşebileceğini kaydetti.  

Deneyimler ve Başarı İlişkisi
Deneyimlerin başarıya götüren yol olma vasfı taşıdığını
ifade eden Yazıcı, günümüz eğitim ortamlarındaki öğretme
pratiklerinde karşımıza çıkan sorunların önemli sebeplerinden birinin deneyimlerin paylaşılamamasından kaynaklandığını
vurguladı. Tecrübesiz pratiklerin kalıcı olmadığını belirten Yazıcı, “Deneyim Paylaşım Günleri’nde öğretmenlerimiz,
kendilerine ait onlarca ders materyalini meslektaşları ile paylaştı. Öğrencilerimiz de uygulamalı olarak derslere katıldı ve
Deneyim Paylaşım Günleri’ne renk kattı. Artırılmış gerçeklik uygulamalı Türkçe dersinden, basketbol ile öğrencileri derse
motive etmeye, kayıp harita oyunundan matematik her yerde etkinliklerine kadar uzandı paylaşımlar. Başarılı çalışmaları
vesilesiyle öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Hakikaten okullarımızın ve sınıflarımızın tefekkürü içeren
deneyim becerilerini dikkate aldığımızda daha nitelikli bir hâle geleceği açık. Bu durum bize, aynı zamanda büyük bir
zenginlik de kazandıracaktır. Çünkü genel olarak günümüz insanı deneyimi yitirmiş durumda. Oysa eğitimde kendimize
belirlediğimiz hedeflere, öğretmenlerimizin bize aktardıkları deneyimler sayesinde ulaşabiliriz.”
Yazıcı, Deneyim Paylaşım Günleri’nin gördüğü ilgiden hareketle ilerleyen süreçlerde okullarımızın ve öğretmenlerimizin
bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmalarının önünün açılması ve süreklilik kazanması hedefiyle çalışacaklarını kaydetti.
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UMUDU YAŞATMAK İÇIN

Umudum Öğretmenim Projesi yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.
Umudum Öğretmenim Projemizim 39 ilçe koordinatörleri ile il koordinatörlerinin katıldığı toplantıya İl Millî Eğitim
Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil başkanlık etti. Toplantıda yıl boyunca yürütülen faaliyetler detaylı bir şekilde
değerlendirildi.
Öğrencilerin akademik başarılarının artışı, sosyal kazanımları gündeme alındı. Özellikle projenin uygulamalarıyla ilgili
olarak ailelerden ve öğrencilerden olumlu geri dönüşler alındığı belirtildi.
Proje kapsamında öğrencilerin en fazla ihtiyaç duyduğu konuların başında psikolojik desteğin geldiği ve projenin
gelecek yıl planlamasında bu konuyla ilgili atölye çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.
Akademik başarıda hedeflenen ve ulaşılan sonuçların da paylaşıldığı toplantıda İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız
Levent Özil, Umudum Öğretmenim Projesinin öğrencilerin hayatını olumlu yönde değiştirme sürecinde oldukça önemli
olduğunu ve ana baba yoksunluğu çeken öğrencilerin öğretmenlerimizin desteğiyle risk faktörlerinden uzak tutularak
hedeflerine ulaştırılmasına katkı sağladığını belirtti.
Öğretmenlerimizin bu yöndeki çabalarının çok değerli olduğunu ifade eden Özil, projenin öğrenme stillerini fark
ettirerek, öğrencilerim sınav kaygısıyla baş edebilen özgüven sahibi bireyler olma sürecine katkı sunduğunu kaydetti. 2023
Eğitim Vizyonu Belgesinde rehberliğin kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Özil, “Eğitim koçluğu başta olmak üzere
yapılan tüm çalışmaların rapor şekline getirilmesini ve veri temelli olmasını çok önemsiyoruz. Sene boyunca özel desteğe
gereksinim duyan öğrencilerimize destek sunulması başlı başına değerli. Yas psikoloji ve sınav kaygısı seminerlerini burada
özellikle anmak istiyorum. Projemizin diğer projelerimizle müşterek çalışmalar yapması da kurum kültürümüz bakımından
önemliydi.” şeklinde konuştu.
Toplantı, projeyle ilgili soruların cevaplanması ve önümüzdeki sene yapılacak çalışmalara dair görüş alışverişiyle sona
erdi.
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TÜRK MÜZIĞINE ADANMIŞ ASUDE BIR ÖMÜR

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı bestekâr Erol Sayan için düzenlenen programa katıldı.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Türk müziğinin yaşayan en önemli bestekârlarından üstad Erol Sayan için, “Türk Müziğine
Adanmış Asude Bir Ömür” başlıklı özel bir program düzenledi.  Programa İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,
Ahmet Özhan, Yahya Geylan, Canan Sezgin Geylan gibi musiki camiasından çok sayıda isim katıldı.

Cümle Şarkılar…
Program, Gazeteci Murat Bardakçı’nın, Sayan’ın musiki dünyamızdaki yeri ve değeriyle ilgili yapacağı konuşmayla başladı.
Türkiye’de gerçek musikiye dikkat çeken Bardakçı’nın  Erol Sayan’a ve nefis eserlerine odaklanan vukufiyetli konuşmasının
ardından Türk sazlarından oluşan topluluk Erol Sayan’ın eserlerinden oluşan repertuvarla sahne aldı. Repertuvarda yer alan
Şed-arabân Saz Semaisi’ni ise keman virtüözü Cihat Aşkın yorumladı.
Programın ikinci bölümünde; ses sanatçıları Sadiye Erimli, Yaprak Sayar, Gizem Coşkun, Atakan Akdaş, İbrahim Suat
Erbay ve Faruk Korzay sahne aldı.   Sanatçılara İhsan Özer şefliğindeki Cemal Reşit Rey Oda Orkestrası eşlik etti. İkinci
bölümde seslendirilen eserlerin düzenlemeleri, yeni dönem Türk bestecilerimizden Oğuzhan Balcı tarafından yapıldı.
Ardından Türk sazlarından oluşan topluluk, Sayan’ın bir zamanlar dillerden düşmeyen ve artık neredeyse klasik gibi
olmuş şarkılarını o eserlerin layık oldukları şekilde, mükemmel biçimde seslendirdi. Konserin repertuvarında yer alan
eserlerden bazıları şu şekilde: “Yoksun Diye Bahçemde”, “Unutamazsın”, “Kimseler Duymadan”, “Cümle Şarkılar Yarım”, “Yâre
Bir Baksın Ne Mümkün” Ve “Bir Kâsedir Alev Dolu Gönlüm Yana Yana”.

Kalpten Gelen Sesler Çocuk Korosu
Programa Müzik Akademisi öğretmenleri de katıldı.  Böylelikle yaşayan büyük bir üstadın hayatı, Türk musikisindeki
yeri ve eserleri hakkında bilgi edinme imkânı buldular. Akademi öğretmen ve öğrencilerinden kurulan “Kalpten Gelen
Sesler Çocuk Korosu” Erol Sayan’ın rast makamındaki “Bahar Şarkısı” ve buselik makamındaki “Papatyalar” adlı eserlerini
dinleyenlerle buluşturdu.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,  2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’nde müzik dalında
ödül kazanan Erol Sayan’ın Müzik Akademisi’nde dersler verdiğini belirtti. Erol Sayan’ın sadece eserleri ile değil, aynı
zamanda Türk müziği üzerine yaptığı çalışmalarla da tanındığının altını çizen Yazıcı, “Üstad Erol Sayan hakkında çalışma
yapanların da altını çizdiği üzere Türk Müziği’nin şu anda hayatta bulunan ve bu musikinin en önemli bestekârıdır. Üstadın
müzik hafızamızda haklı bir yer edinen ve artık neredeyse klasik hâline gelen     şarkılarını o eserlerin layık oldukları şekilde
yeni nesillerimiz tarafından da bilinmesi ve icra edilmesi çok önemli.” dedi.
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GELECEĞIM OKULDA

Geleceğim Okulda Projesi çerçevesinde devamsızlık oranları en düşük okullara “Öğrenci Dostu Okul”
sertifikası takdim edildi.
Öğrenci devamsızlığı, fiziksel, psikolojik ve toplumsal birçok etmenden kaynaklanabilen ve öğrencinin akademik, sosyal
ve manevi gelişim alanlarını olumsuz yönde etkileyen istenmeyen öğrenci davranışıdır.
Eğitim ve öğretimde amaçların en üst düzeyde gerçekleşebilmesi ancak okulda öğrenim gören öğrencilerin sürece
etkin katılımıyla sağlanabileceği için öğrencilerin okula devamları hayati derecede önem taşımaktadır. İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüzün 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Geleceğim Okulda Projesini uygulamaya koyması da doğrudan
doğruya bununla bağlantılı. Projeyle öğrencilerin devamsızlık nedenleri yanında okulu erken terk etmemeleri için
uygulanabilecek stratejilerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Devamsızlığın Önlenmesi Stratejisi
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün aylık eylem planlarından hareketle sürekli ve aşamalı devamsız öğrencilerin tespiti
akabindeyse önleyici çalışmaların planlı bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarımızda
sürekli ve aşamalı devamsız öğrencilerin devamsızlıklarına neden olan faktörlerin belirlenmesi için birlikte hareket ediliyor.
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Devamsızlığın önlenmesine yönelik tüm uygulamalarda kilit noktada yer alan öğretmenlerimizin, devamsızlığın
önlenmesi için hayata geçireceği uygulamalar ve çözüm önerilerini geliştirebilecek ve tüm bunları başarıyla takip edecek
yetiye gelmeleri için gerekli süreçler de ihmal edilmiyor. Gerek ilçe bazında oluşturulan komisyonlar, gerekse okul bazındaki
ekipler gerekli tedbirlerin alınmasını kolaylaştırıyor.
Sürekli devamsız öğrencilerin tespiti ve önleyici çalışmalar kapsamında hazırlanan İl Çalışma Planı’nın uygulanması,
okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin katılımı ile ilçe bazlı toplantılarda önemli kararlar alınıyor. Sürekli devamsız
öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif alanlara yöneltilmeleri, devamsızlıkla ilgili eylem planı çalışmalarının izlenmesi bu
çerçevede zikredilebilir.  

Başarıya Giden Yolda Okul
Geleceğim Okulda Projesinin özünde öğrencilerimizin okulu sevmelerini esas aldığını belirten İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, “Okullarımız sağladıkları imkânlarıyla, gerçekleştirdikleri sanatsal, sosyal ve sportif
faaliyetleriyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlama misyonunun baş aktörüdür. O sebeple geleceği bugünden okumalı,
öğrencilerimizin okulun önemini fark etmelerini sağlayarak yetiştirmeliyiz. Mutluluklarından iyi bir eğitim almalarına,  
sosyal etkinliklere katılmalarından meslek seçimlerine ve kariyer planlamalarına kadar onların yanlarında olmalı, büyük
hedefler istikametinde onlara yol göstermeliyiz. Kısacası öğrencilerimizi geleceğin dünyasına bugünden hazırlamanın,
en temel ve asli görevimiz olduğunu aklımızdan asla çıkarmamalıyız. Bu bakımdan devamsızlığı önleme sürecinde neleri
eksik yaptığımızı öğrenmeye çalışmak çok önemli. Şunu hep hatırlatırım: Okula gelmeyen öğrencilerin isimleri okul
müdürümüzün masasında olmalı, öğrencinin o gün neden gelmediğini okul müdürümüz mutlaka bilmelidir.” dedi.

Öğrenci Dostu Okul Sertifikası
Yazıcı, okullardan gelen açıklamaların ilgili birimlerce çok yönlü olarak değerlendirilerek okulun yapısına özgü
devamsızlığın önlenmesi stratejisi geliştirildiğini kaydetti. Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında, devamsızlık oranları
en düşük oranda gerçekleşen okulların ödüllendirileceğini ifade eden Yazıcı şunları söyledi: “Araştırmalar ve veriler bize
göstermiştir ki, devamsız öğrenciler, okula devam eden akranlarına kıyasla hayata hep bir adım geriden başlamaktadır.
Okula devamsızlığa neden olan faktörleri tespit edip, bunları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu
sayede millet ödevimiz olan eğitim ve öğretim sürecini verimli hâle getirebiliriz. Millî Eğitim Bakanlığımızın temel hedeflerini
gerçekleştirmenin öncelikli şartı öğrencilerimizin geleceğinin okulda olduğunu fark etmekten geçiyor. Geleceğim Okulda
Projemiz bu noktada oldukça önemli. Şimdiye kadarki sonuçlar beklediğimizden de iyi oldu. Bu çerçevede katkı sunan
herkese teşekkür ediyorum.”
Geleceğim Okulda Projesi çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin devam takibi ile
ilgili olarak e-okul sistemi üzerinden raporlar alındı. Bu doğrultuda ilimiz genelinde devamsızlık oranları en düşük okullar
belirlendi.  Bu okullara “Öğrenci Dostu Okul” sertifikası takdim edildi.
Uygulama aylık olarak yapılan izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmalarına bağlı olarak ilimiz genelindeki her
türden resmî okulda devam etti.
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YÖNETICI AKADEMISI

Yönetici Akademisi eğitime yön veren liderleri eğitim yöneticileri ile buluşturmaya devam ediyor.
Eğitim yöneticilerinin liderlik ve mesleki becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Yönetici Akademisi, 2018-2019 Eğitim
Öğretim Yılı ikinci döneminde de farklı alanlarda eğitime emek vermiş eğitim liderlerini okul yöneticilerimizle buluşturdu.
Sayın Dr. Kemal Tekden ‘İşimizde Aşk Olsun’’ başlığı altında yöneticilerimizle işimizi sevmenin ve değerinin farkında
olunması bağlamında bir konuşma yaptı.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanımız Sayın Alpaslan Durmuş  “2023 Eğitim Vizyonu ve Müfredat Çalışmaları” kapsamında
günümüz ve geleceğin eğitim vizyonu doğrultusunda şekillenen yeni müfredat çalışmaları üzerine konuştu.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu  “Performans Yönetimi ve Stratejik Yönetim”  başlığı
altında eğitim kurumlarının ülkemiz devlet sistemindeki stratejik konumu ve performans yönetiminin önemi hakkında bir
sunum yaptı.
Millî Eğitim Bakan Danışmanı Sayın Dr. Âdem Çilek ‘’Projeler’’ başlığı altında proje sistematiğinin çeşitli boyutlarını ele
aldı.
Psikiyatri alanında yaptığı çalışmalar ile bilinen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Nevzat Tarhan yöneticilerin
en yoğun karşı karşıya kaldığı problem olan stres ve öfkenin temelleri ve yönetimi üzerine konuştu.
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÖNCÜ Okul Yöneticileri Derneği Başkanı Sayın Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş  
“Örgütsel Gelişim ve Değişimin Gücü’’  başlıklı bir sunum yaptı.
Eski bir eğitim yöneticisi olan YTB Başkanlığı Uzmanı Sayın Akif Büyükergene “Kurumsal Kültürü Geliştirme” başlığı
altında eğitim yöneticilerimize kurum kültürünün önemi, oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi ile ilgili pratik
örnekleri içeren bir konferans verdi.

196 AR-GE B LTENİ ’19

HIKÂYELER BIZI BIRBIRIMIZE BAĞLAR

İstanbul’u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var Projeleri kapsamında, İcadiye İlkokulu’nda bir etkinlik
düzenlendi.
Okul kütüphanesinde ve sınıflarda oluşturulan ortamlarda eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte masal anlatıcıları
Necibe Gümüşkaya Bozkurt ve İlknur Öztürk, “Deli Dumrul”u öğrencilere anlattı.  
Bozkurt, hikâye anlatma sanatının insanın kendisiyle buluşma sanatı olduğunu belirterek, “Kendisiyle buluşabilmiş
insan, kendi özünden, yani kendi topraklarından olanı, gözden göze, kulaktan kulağa, kalpten kalbe anlatır.” dedi.
Bozkurt, kendisini geliştirmek için aldığı anlatıcılık eğitimi sonrası daha iyi duyan bir insan, öğrencilerini daha iyi
anlayabilen bir öğretmen olduğunu dile getirdi.
Matematik öğretmeni olduğunu aktaran Bozkurt, “Derslerimde hikâyelerle matematiği anlatıyorum. Çünkü hikâyeler
bizi birbirimize bağlar. İnsanlık olarak birbirimizi anlamaya ve birbirimize bağlanmaya ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Kültürel mirasımız
Türkçe öğretmeni İlknur Öztürk ise kütüphaneler ve kitapların değerli olduğunu belirterek, kütüphanelerin aktif ve
yaşanılan yerler olmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Hikâyelerin önemi üzerinde duran Öztürk, “Masalların, hikâyelerin, Yahya Kemal’in dediği gibi kökü mazide olan ve
geleceğe öyle bakan nesiller yetiştirmedeki rolü büyük. Hiçbir şey köksüz ve özsüz değildir. Bizler de özümüze sahip çıkmak
ve kökleşmek için anlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Tüm dünyadaki masalların ortak özelliği bulunduğunu bildiren Öztürk, şunları kaydetti:
“Bugün anlattığımız masal, bizim kadim geleneğimizden, UNESCO tarafından sözlü, somut olmayan kültürel miras
listesine de giren Dede Korkut Hikâyeleriydi. Biz de oradan bir Deli Dumrul’u anlattık öğrencilerimize. Bunun daim olmasını
ve kültürel mirasa sahip çıkan çocukların ve nesillerin yetişmesini arzu ediyoruz.”
Proje ile okul kütüphanelerinin yaşayan, canlı, hayat dolu mekânlar hâline gelmesinin amaçlandığını ifade eden Tüfek,
şöyle konuştu: “Okullarımızda yer alan kütüphanelerin öğrencilerin gitmediği, kapalı kapıların arkasında tozlu raflarda
kitapların olduğu mekânlar olarak değil de koşarak gelip, ilgiyle masallar, müzikler dinledikleri mekânlar hâline gelmesini
hedefliyor projemiz. Çok değerli masal ve hikâye anlatıcılarımız kadim kültürümüzden esinlenerek oluşturulan sözlü
mirasımızı öğrencilerimizle bir araya getiriyorlar.” Tüfek, projenin tüm okullarda uygulanmasını hedeflediklerini ayrıca
ileride her okulda bir masal, destan ve halk hikâyesi anlatıcısı yetiştirmek istediklerini kaydetti.
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İLK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ

İlk Öğretmen Akademisi’nde öğretmenlerimizle birlikte çalışmalar yapıldı.
Okullarımıza ilk defa gelen öğrencileri karşılayan öğretmenlerimize hizmet vermek amacıyla müdürlüğümüzce bu
sene faaliyete geçirilen İlk Öğretmen Akademisi, beş ayrı noktada yaklaşık iki yüz öğretmene hizmet verdi.
Öğretmenlerimizin başlangıçta gösterdikleri yoğun ilgi, eğitimlerin tamamlanmasıyla memnuniyete ifadesine dönüştü.
Asya ve Avrupa yakasında iki akademi olarak yıl boyunca faaliyelerde yürütüldü. Yirmi dört farklı konuda alan uzmanları ve
akademisyenlerle buluşan öğretmenlerimiz, bilgi ve deneyim paylaşımı imkânı buldu.
Başarılı bir şekilde tamamlanan birinci dönem eğitimlerinden alınan olumlu dönütlerin oluşturduğu motivasyonla ikinci
dönemde de oldukça verimli  dersler yapıldı. Bu derslerin konu başlıkları şunlardır: Nermin Sarıbaş ve Sait Kahraman ile “Zor
Ebeveynlerle İletişim”, Erdem Çakı ile “Oyunların Eğitim Amacıyla Kullanımı”, Doç. Dr. Muhammet Öztabak ile “Girişimcilik
Becerileri”, Doç. Dr. Lutfi Ilgar’la “Sınıf Yönetimi”, Doç. Dr. Şengül Ilgar’la “Rehberlik Hizmetleri”, Dr. Gülşah Karaduman ile
“Yaratıcılık Becerileri”, Wardah Tanweer ile “Pozitif Disiplin”, Baş Rejisor Faik Ertener’le “İletişim ve Beden Dili”, Doç. Dr. F.
Nihal Kuyumcu ile “Eğitimde Drama Uygulamaları”, Emel Özcan’la “Ritmin Sınıf Ortamında Kullanımı”, Barış Karayazgan
ile “Çocuk ve Sanat”, Oğuzhan Gözek ile “Derin Beyin Egzersizleri”, Ahmet Maraşlı’yla “Zekâdan Dehaya Uygulamalar”, Mete
Akoğuz ile “Dramanın Eğitimde Kullanımı” ve Mehmet Polatoğlu’nun sunumuyla “Resim Çizim Testleri”.
İlk Öğretmen Akademisi, disleksi konusuyla yaptığı çalışmalarla öğretmenlerimizin teveccühlerini kazandı. İkinci
dönem otuz öğretmenin katılımıyla Disleksi Atölyesi açıldı ve Disleksi Çalıştayı düzenlendi. Disleksi Atölyesiyle birlikte İlk
Öğretmen Akademisi’nde de disleksi konusunda sekiz farklı sunum gerçekleştirildi.  Elmira Baş, Yunus Yücel, Seda Akkaya
Özgün, Çağla Ayöz, Özgür Gün Uyar, Betül Ersoy, Deniz Can, Ayşe Demirel, Mehmet Polatoğlu, Dr. Mustafa Erkan, Dr. Ulviye
Akın, Dr. Yasemin Şencan Unveren ve Dr. Amin Hosseini sunum yaptılar.
Birinci dönem Avrupa yakasında hizmet veren Montessori Atölyesi faaliyetlerine devam ederken, Avrupa yakasında da
bir Montessori Atölyesi daha açıldı. Her iki atölyede toplam elli öğretmenimiz Montessori eğitim felsefesiyle tanıştı. Bazı
öğretmenlerin materyallerden yola çıkarak inovatif materyal çalışmaları yapmaları ise farklı bir güzellik oldu.
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MERAK, GÖRMEK VE IŞIĞI ANLAMAK

Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projemizin fotoğrafçılık kulübü üyeleri fotoğrafçılıkla ilgili atölye etkinliğine
katıldı.
Yeni heyecan ve keşifleri kendi bakış açımızdan diğer insanlarla paylaşma aracı olan fotoğraf, dijital makinelerin
hayatımıza girmesiyle daha çok insanın ilgisini çekmeye başladı. Her dakika sosyal medyaya yüklenen milyonlarca görüntü
kısa sürede öğütülüyor ve unutuluyor. Neredeyse her ânı fotoğraflayıp paylaşmak isteyenlerin amacı ise hiç şüphesiz en
güzel fotoğrafı çekmek.
Peki, bu nasıl mümkün olacak? Elbette bir fotoğraf makinesinin olması gerekiyor. Ancak, tek başına iyi bir makine sahibi
olmak da yeterli değil, belli fotoğraf tekniklerine hâkim olmak da en güzel kare için önemli adımlardan biri.  Bu bakımdan
unutulmaz, dikkat çekici ve diğerlerinden ayrılabilir fotoğraflar çekebilmeyi sağlayacak, teknik, estetik ve sanatsal kavramları
öğrenerek farklı ve daha yaratıcı bir fotoğrafçı olabilmeye yardımcı olacak temel fotoğrafçılık eğitimleri daha da önemli hâle
geldi.
Temel fotoğraf eğitimi alındıktan sonra özgüvenle ve farklı bakış açıları ile fotoğraflar çekiliyor. Temel fotoğrafçılık
eğitimi ile birlikte fotoğrafçılığa giriş yapmak, fotoğraf makinelerine hâkim olmak, ışık, kompozisyon ve fotoğrafı görebilme
gibi birçok konuda beceri kazanmak ve sonrasında yapılacak uygulama eğitimleri ile fotoğraf sahasında gelişim kaydetmek
mümkün.  
Bunun bilincinde olan fotoğraf tutkunları ücretli ve ücretsiz düzenlenen eğitimlere yoğun ilgi göstermeye başladı.
Türkiye’nin farklı şehirlerine eğitim merkezleri açan Fujifilm Türkiye de hem amatörler hem de profesyoneller için eğitimler
veriyor. Bu kapsamda Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projemizin fotoğrafçılık kulübü üyelerinden oluşan 30 öğretmenimiz
Fujifilm’in deneyimli eğitim kadrosundan sokak fotoğrafçılığı hakkında bilgi aldılar. Daha önce Türkiye’nin dört bir köşesinde
yapılan bu etkinlik İstanbul sokaklarında devam etti.
Projemizin fotoğrafçılık kulübü üyeleri bir yandan deneyimli eğitim kadrosundan sokak fotoğrafçılığı ve sokak
fotoğrafçılığında ekipman seçiminin önemi ile ilgili bilgi alırken diğer taraftan fotoğraf makinelerini ve lenslerini sokakta
deneme fırsatı yakaladılar.  Aynasız fotoğraf makinesi sistemlerini merak eden öğretmenlerimiz böylece fotoğrafçılıkta yeni
teknolojileri tanıdılar. Ardından Karaköy sokaklarını adımlayarak sahada pratik yaparak kendilerini geliştirdiler. Gördüğünü
fotoğraflamaktan ziyade, fotoğrafı üretmenin önemini belirten proje koordinatörü Alper Eraslan, katılımcıların eğitim
öncesi ve sonrası çektiği fotoğraflar arasında çok fark olduğunu kaydetti.
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ÖĞRENME MEKÂNI OLARAK TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

Tasarım Beceri Atölyelerinde görev alacak öğretmenlerimiz için düzenlenen ilk yetiştirme kursu
tamamlandı.
Tasarım, günümüz kültürünün ve üretiminin temel bir parçası hâline geldiğinden, eğitim ortamlarımızın da tasarımla
öğrencilerimiz arasında bir bağ kurmayı mümkün kılacak şekilde tasarlanması gerekiyor.  Her şeyi yeni baştan düşünmeyi
gerektiren bu süreç ise hiç şüphesiz çok katmanlı etkileşimler aracılığıyla sağlanabilir.

Atölyelerin Temel Yapısı ve Kurgusu
Buradan hareketle 2023 Eğitim Vizyon Belgemiz, mevcut eğitim uygulamalarımızın niteliğini artırmak için Tasarım
Beceri Atölyelerinin kurulmasını öngördü. Ardından, bu konudaki uygulamaların çerçevesi çizildi. Öğrenme biçimlerimizin
genişlemesi de dikkate alınarak, öğrencilerimizin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım Beceri
Atölyelerinin ulusal standartları da oluşturuldu.
Sonraki aşamalarda ise Bilim ve Sanat Merkezleri yeniden yapılandırılarak tüm okullardaki Tasarım Beceri Atölyeleri ile
ilişkilendirilecek. Okul bahçeleri de atölyelerle bağlantılı olarak yeniden tasarlanıp yaşam alanlarına dönüştürülecek.
İstanbul’da, pilot uygulamaları 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında başlayacak olan Tasarım Beceri Atölyelerinin
önce hangi okullarda uygulanacağı belirlendi.  Birinci dönemde İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Murat Gözüdok,
belirlenen okulların müdürleriyle İl Müdürlüğümüzün Tuna Salonu’nda bir toplantı yaptı. Ardından Tasarım Beceri
Atölyelerine yönelik İstanbul’daki öğretmen eğitimleri tamamlandı. İstanbul’daki Tasarım Beceri Atölyelerinin ilk örnekleri,
Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulu, Üsküdar Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu ve Başakşehir Toki Ertuğrul Gazi
İmam Hatip Ortaokulu’nda kuruldu.  
Bu okulların yönetici ve öğretmenlerine yönelik
olarak Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde
“Tasarım Beceri Atölyelerinde Görev Alacak Öğretmenleri
Yetiştirme Kursu” düzenlendi. Millî Eğitim Bakanlığımızın
Tasarım Beceri Atölyeleri Çalışma Ekibi tarafından verilen
eğitimlerde Tasarım Beceri Atölyelerinin temel yapısı,
kurgusu üzerinde duruldu. Akademisyenler ise öğrencilerin
düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği
yerler şeklinde inşa edilecek olan atölyelerin kullanımında
dikkat edilmesi gereken hususlara değindiler.
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Yaratıcılık ve Yeni Tecrübeler
Tasarım Beceri Atölyelerinde Görev Alacak Öğretmenleri
Yetiştirme Kursu’nu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Levent Yazıcı, temel eğitim kurumlarımızda
oluşturulacak Tasarım Beceri Atölyelerinin 2023 Eğitim
Vizyonu açısından önemini vurguladı.
Atölyelerin eğitim sistemimize getireceği yeni bakış
açısına değinen Yazıcı, “Çocuklarımızın yetenekleriyle
ilişkilendirilmiş becerilerin onlara pratik bir şekilde
kazandırılabilmesi için Tasarım Beceri Atölyeleri kurulacak.
Atölyelerimiz bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacak. Bu çerçevedeki eğitimlerimiz de her zaman kapsamlı bir iş
birliğiyle ortaya çıkıyor.” dedi.
Öğrenmede sadece geleneksel yöntemlerin yetmediğinin altını çizen Yazıcı, atölyelerin ortak bir amaç doğrultusunda
öğrencilerimizin özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işlikler olacağını belirterek şunları
söyledi: “Tasarım Beceri Atölyeleri, heyecan verici deneyler istikametler için birer platform olacak. 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. Böylece
genel eğitim ve öğrenme kavramlarının farklı şekillerde ele alınmasına da yardımcı olacaklar. Zira tasarım disiplinler ötesi
bir disiplindir.”
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, kursa katılan öğretmenlerimizin konuyla ilgili düşünce ve taleplerini
dinledi.   Yaratıcılık ve yeni tecrübelerin altını çizen Yazıcı, öğretmenlerimize Tasarım Beceri Atölyeleri konusundaki
çalışmalarda çok güvendiklerini, kapsamlı iş birliği ile çok güzel çalışmaların ortaya çıkacağını umut ettiklerini kaydetti.
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OKUL, VELI VE ÖĞRENCI ÜÇGENI

Küçükçekmece’deki İstanbul Veli Akademileri Eğitimi Toplantısı Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde
yapıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırladığı ve uygulamaya başladığı projelerden
biri Veli Akademileri. İstanbul Veli Akademileri, okul-veli iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, çocuğun eğitim ve gelişim
süreçleriyle ilgili olarak velilerimizi bilinçlendirmek amacıyla uygulanan okul merkezli veli eğitim programıdır.
Proje velileri bilinçlendirmek, öğrencilerin akademik, sosyal ve manevi gelişimini sağlama hedefiyle geliştirildi. Proje
kapsamındaki toplantılar ilçelerimizde devam ediyor. Küçükçekmece’deki İstanbul Veli Akademileri Eğitimi Toplantısı
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Mustafa Uslu, Küçükçekmece
İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Necati Tekbaş katıldı.

Okul-Veli İş Birliği
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Mustafa Uslu, 2023 Vizyon Belgesi doğrultusundaki projeyle, okul, veli, öğrenci
üçgeninde eğitimde başarıyı artırmayı, velilerin okulla öğrenci arasındaki köprü vazifesini sağlamlaştırmayı amaçladıklarını
kaydetti. Uslu, bilinçli bir okul-veli iş birliğiyle öğrencilerde istenen davranışlara daha sağlıklı bir biçimde ulaşacaklarına
inandıklarını belirterek, şöyle devam etti:
“Projemizin çıkış noktası ailede çocuğa zaman ayırma, çocuğa sorumluluk bilinci kazandırma, sorunlarıyla ilgilenme,
sıcak bir aile ortamı sağlama, örnek olma konularında faaliyetler yürütülüyor. Böylece öğrencilerin okul ve sosyal hayat
başarılarını, velilerin okulla olan ilişkilerini geliştirmek hedefine ulaşılıyor. Her okulda oluşturulan Okul Proje Yürütme
Kurulu, okulun sosyo-ekonomik yapısı ve ihtiyaç analizine göre İstanbul Veli Akademileri eğitimleri çerçevesinde uygulanan
seminer konularını ve eğitim programını belirledi.”
Uslu, projeyle velilere yönelik etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla klasik veli eğitimi anlayışının dışına çıktığını aktardı.
Projeyle velilere belirlenen konularda eğitimler verildiğini bildiren Uslu, şunları kaydetti:
“Belirlenen aile içi iletişim, bilinçli teknoloji kullanımı, huzurlu aile, örnek anne baba, sosyal çevre ve arkadaş seçimi,
sorumluluk bilinci, bağımlılıklardan korunma, görgü kuralları, israf, istenmeyen davranışlar, okul kuralları, okuma kültürü,
sosyal sorumluluklar gibi pek çok konu başlığı içerisinden velilerin talepleri doğrultusunda altı eğitim konusu seçiliyor.
Velilerimiz veliakademisi.istmem.com üzerinde yer alan İstanbul Veli Akademileri Bilgi Sistemi’ne giriş yapıyorlar ve
onlara gönüllülük esasına göre okullarda eğitim veriyoruz. 5 kişi bile olsa biz ders verme taraftarıyız. Eğitim uzmanları,
akademisyenler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi kişi ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde velilerin ilgi duyduğu
alanlara yönelik yazar, akademisyen, sanatçı, sporcu gibi kişileri okullarda konuk ediyoruz.”

202 AR-GE B LTENİ ’19

OKUL DERGILERI FUARI PROJESI

Okul Dergileri Fuarı Projesi kapsamında dergi atölyesi açıldı.
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
yorumlayabilmelerine 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 kitleyle
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.
Pek çok söyleşi ve oturumlarda bireysel olarak ya da toplu olarak dergiler ve yazarları kendilerini ifade etme imkânı
buldular. Projeyle, okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimizin çabalarıyla yayımlanan okul dergilerinin 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 amaçlandı.
Ayrıca okullarımızın yayımladıkları okul dergilerini
fuar alanında sergileme, yarışmalara katılma gibi yollarla
paylaşabilecekleri bir ortam teşekkül ettirmek,   dergilerin
güzel ve nitelikli yönlerinin örnek alınmasına zemin
teşkil ederek, matbu okul yayınlarının kalitesini artırmak
hedeflendi. Fuar alanında düzenlenen etkinlikte dergicilik
sahasında gerek hâlen faaliyet yürüten ya da dergi çıkararak
kültür dünyamıza katkı sunan kişilerce dergicilik ile ilgili
söyleşiler ve atölye çalışmalarına yer verildi.
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Okul Dergileri Atölyesi
Okul Dergileri Fuarı Projesi kapsamında öğretmenlerimize
yönelik dergi atölyesi açıldı. Atölye kapsamında İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüzün İstanbul Salonundaki toplantıya İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız
Zübeyir Gökhan Doğan, proje koordinatörü Mahmut Bıyıklı ve
öğretmenlerimiz katıldı.
Atölyenin açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Levent Yazıcı, kültür dünyamıza katkı sunan dergilerin
kültürel hafızamızı şekillendirdiğini belirtti. Yazıcı, “Okullarımızda
çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini, eserlerini ve okullarını
tanıtmalarına fırsat vermek, onların kültürel ve kurumsal aidiyet duygularını ve özgüvenini geliştirmek amacıyla
yayımladıkları dergileri daha nitelikli hâle getirmek istiyoruz. Ayrıca temel okuryazarlığa dayalı çoklu okuryazarlığın
geliştirilmesi ve okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bu amaçla Okul Dergileri Fuarı Projesini başlattık.”
ifadelerini kullandı.  
Okul dergilerinin öğrencilerin kişilerarası becerilerini geliştirmenin yanında birlikte iş yapma kültürü kazandırdığını da
belirten Yazıcı şunları söyledi: “Öğrencilerin dergi okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinin planlanması
ve oluşturulması önemli. Çünkü okul dergileri, grup bilinci edinimi, görüş alışverişi, sosyal etkileşim, sorumluluk paylaşımı
gibi becerilerle öğrencilerimizi aynı zamanda geleceğe hazırlar. Onları gazetecilik, fotoğrafçılık başta olmak üzere çeşitli
mesleklerle tanıştırır.”
Bireylerin okuma eylemiyle ilgili olarak edindikleri becerilerin,
toplumda bir yaşama biçimine dönüşmesine değinerek atölyelerin
önemine dikkat çeken Yazıcı, “Atölye çalışmaları bir yanıyla dergi
çıkarma pratiği ve dergilerde yer alan metin türleri etrafında geliştiği
için okul dergilerimizin niteliğini ciddi ölçüde yükseltecektir. Bütün
okullarımızda süreli yayınların takip edilmesi süreli yayın köşelerinin
oluşturulması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul
Dergileri projesi kapsamında her okulumuzda en az bir derginin
çıkmasını önemsiyoruz. Çünkü bu dergilerden geleceğin yazarları
ve düşünürleri çıkacak. Öğretmenlerimizin rehberliğinde okuyan,
düşünen ve üreten nesiller yetişecek. Projenin bütün katmanları
öğretmen ve öğrencilerimizin bu alanda kendilerine geliştirmelerine
büyük imkânlar sunuyor, bu vesileyle projeyi başarıyla yürüten arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.   Bunun için projede
emeği geçen herkese ve katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Proje Koordinatörü Mahmut Bıyıklı da “Her Okulda Bir Dergi Her Dergi Bir Okul” sloganıyla projeyi yürüttüklerini ifade
etti. Projenin nasıl yürütüleceğini detaylarıyla anlatan Bıyıklı, kültürel mirasımıza katkı sunmanın önemine dikkat çekti.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından başlatılan Okul Dergileri Fuarı Projesi kapsamındaki dergi atölyesi her hafta
birbirinden önemli konukları ağırladı. Atölyede okul dergileri baskı, içerik oluşturma, tasarım, sunuş ve benzeri açılardan
ele alındı. Ayrıca dergicilik deneyimi bulunan yazar ve şairlerle bir araya gelindi. Sene sonunda düzenlenen sergide her okul
dergisi için ayrı bir stant yer aldı. Böylece dergilere kendilerini en doğru şekliyle ifade etme imkânı sunuldu.
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YAPAY ZEKÂ ATÖLYESI

Yapay Zekâ Atölyesi ilk mezunlarını verdi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle İstinye Üniversitesi’nin kurumsal iş birliği ile düzenlediği Yapay Zekâ Atölyesi’ni başarı
ile tamamlayan 30 öğretmenimiz sertifikalarını aldı. Öğretmenlerimize gelecek nesillerin yapay zekâyı iyi kullanabilmeleri
için yapay zekâ ile proje geliştirmeyi öğreten Yapay ZekâAtölyesi ilk mezunlarını verdi. İstanbul Öğretmen Akademileri
kapsamında sertifika alan öğretmenler yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencileri ile yapay zekâ konulu projeler
geliştirecek.
Ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyan Yapay Zekâ Atölyesi, gençlerin yapay zekâ projeleri gerçekleştirmelerini
hedefliyor. İki ay süren program sonunda katılımcı öğretmenlere sertifika almaya hak kazandı.
Sertifika törenine İstinye Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Melih Bulu, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent
Yazıcı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Dr. Öğr.
Üyesi Mustafa Mısır ve öğretmenler katıldı.

Kurumsal İş Birliklerini Geliştirmek
Açılış konuşmasında, yapılan programdan ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın
Levent Yazıcı,“Millî Eğitim Müdürlüğümüz AR-GE birimi vasıtasıyla, İstanbul Öğretmen Akademileri içerisinde gelişimi
sürekli bir şekilde destekleyen bir yapı oluşturmaya çalıştı. Birçok üniversitemiz bu konuda katalizör görevi gördü. Özellikle
İstinye Üniversitesi yapay zekâ alanında var olan birikimini bizimle paylaştı. Müdürlüğümüzün de içinde olduğu çok güzel
bir ortaklıkla, kurumsal işbirliği ile çocuklarımıza ve öğretmenlerimize bu eğitimi sunmanın çabası içerisinde oldu.” dedi.
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kurumsal işbirliklerini çok önemsediklerini de belirten Yazıcı, “Bu kurumsal iş
birliklerini kurup geliştirerek aslında kendi kurumsal potansiyelimizi çok daha büyük bir alana yayabileceğimizi ve
mevcut imkânlarımızı arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda öncü olan üniversitemizin çabasıyla birlikte eğitimden
yararlanmak isteyen, ben de varım, diyen çok kıymetli meslektaşlarımla da bunu bütünleştirmiş olduk.” diye konuştu.

Yapay Zekâ Eğitimi Yaygınlaşmalı
Yapay zekânın dünyada önemli bir gündem konusu olduğunu vurgulayan İstinye Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr.
Melih Bulu, “Türkiye için de böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda biz liderliği ele almaya karar verdik. Bunun
bir yansıması olarak da ilköğretimde ve özellikle liselerde bu eğitimin yaygınlaşması için İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü
ile protokol imzaladık. Burada onların seçeceği öğretmenlere yapay zekâ konusunda bir eğitim vermeyi amaçladık.” dedi.
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İki ay süren eğitimin güzel ve verimli geçtiğini dile
getiren Bulu, “Bu kapsamda müdürlük tarafından, bin
başvuru arasından 30 öğretmen seçildi. Bizim de yapay zekâ
konusunda çalışan çok önemli akademisyenlerimiz var. Bu
pilot çalışmaydı, program devam edecek. Çünkü gerçekten
çok büyük bir talep var.” ifadelerini kullandı.

Önemli Bir İmkân
Türkiye’nin bu alanda büyük bir potansiyelinin olduğunu
da sözlerine ekleyen Bulu, “Bu eğitim Türkiye’de bir ilk. Biz
bunun bir kısmını da sosyal sorumluluk olarak görüyoruz.
Çünkü ülkemizin buna gerçekten ihtiyacı var. Yapay zekâ meselesi Türkiye için iyi bir fırsat. Biz buradan küresel firmalar
çıkarabiliriz. Bunun için de şu anda lisede okuyan çocukları iyi eğitmemiz lazım” dedi.
Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ise şöyle konuştu: “Var olan platformlardan bağımsız olarak
açık kaynak, açık platform ve açık erişim kurmalıyız. Biz sizlere bunu öğrettik. Daha daraltılmış ortamlar var ama onları
bile vermedik. Siz bunun farkında olmayabilirsiniz ama biz sizi çok güzel Konya malı bir Ferrari’ye bindirdik. Şimdi lütfen
okullarınıza gidin ve bu Ferrari’yi kullanın. Siz ilk gelenlersiniz, programı ilk olarak sizde denedik. Bundan sonra gelen ekipte
daha farklı şeyler yapacağız. Ayrıca bizim bir takım yarışmalarımız olacak, onları da yapmanızı isteyeceğiz. Benim arzum
bunun devamını sağlamak, çünkü biz bu işi biliyoruz.”
Tören, öğretmenlere sertifikalarının verilmesi ile son buldu.
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ÖĞRENCİ LİDERLERİMİZ ŞEHRİMİZİN ÖNCÜLERİYLE BULUŞTU

Projemizin ilk konuğu İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Dr. Mustafa Çalışkan oldu.
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz şehre aidiyetin farkına varılarak şehri yönetenlerin tecrübelerinin yeni nesillere
doğru bir şekilde aktarılması gerekliliği kapsamında ve ama aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik
yönlerden bütünlüklü gelişmesine katkı sağlamak gayesiyle Öğrenci Liderlerimiz Şehrimizin Öncüleriyle Buluşuyor Projesini
geliştirdi.
Proje kapsamında ilçe ve okul meclis başkanı öğrencilerimiz
ilkin İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Dr. Mustafa Çalışkan
ile bir araya geldi. Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezindeki
buluşmaya İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil, proje
koordinatörü Derviş Çelik, öğretmenlerimiz ve öğrenci
liderlerimiz katıldı.

Deneyimler Yolumuzu Aydınlatır
Programda önce İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ve
çalışmalarını tanıtan bir video izlendi. Sonra İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, projenin amaçlarını anlatan
kısa bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şehrimizi yöneten liderle
bir araya gelmelerinin farklı bir zenginlik oluşturduğunu
belirten Yazıcı, projeye özel bir misafirle başlayacaklarını
vurguladı.   Yazıcı, “Emniyet Müdürümüz kendisini mesleğine
adayan bir lider yönetici. Emniyet Müdürlüğü insanın
yaşamının yirmi dört saatini isteyen bir görev…  Bu görevi ifa
ederken zor süreçlerden geçen bir yönü var kıymetli Emniyet
Müdürümüzün. Bizler öğrencilerimizi hem çağa uygun hem
de geleceğe dönük becerilerle donatırken liderlerimizin
birikimlerinden
de
yararlanmalarını
önemsiyoruz.  
Öğrencilerimizi sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirme
sürecinde deneyimlerin önemli olduğunun farkındayız.
Bu duygu ve düşüncelerle Emniyet Müdürümüz Sayın. Dr.
Mustafa Çalışkan’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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Sabır, Şükür ve Emek
Daha sonra konuşmasına başlayan Dr. Mustafa
Çalışkan, kendi hayat hikâyesinin Anadolu çocuklarının
hikâyesi olduğunu ifade etti.   15 Temmuz tarihinin yakın
tarihimiz bakımından önemli bir kırılma noktası teşkil
ettiğini belirterek, önemli olanın millet olarak müşterek bir
şekilde hareket edebilmek olduğunun altını çizdi. Çok zor
şartlar altında eğitim ve öğretim hayatını tamamladığını
hayatından kesitlerle anlatan Çalışkan, insanların hayatlarını
idame ettirirken haram ve helal dengesini gözetmelerinin
önemini belirtti. Mustafa Kutlu’nun üzerinde sıkça durduğu
kanaatkârlığı vurgulayan Çalışkan, işini iyi yapmaya
çalışmanın hem kişinin kendisi hem de ülkenin geleceği ve
selameti bakımından çok önemli olduğunu ifade etti. Konuşmasında 15 Temmuz gecesinde yaşananlara özel bir yer ayıran
Çalışkan, “Hiçbir şeyi yarım yapmayın. Her şeyi tam yapmaya çalışın. Bulunduğunuz yerin imkânları ve şartları ne olursa
olsun o yeri güzelleştirecek olan sizlersiniz. Bunun için sabretmek, şükretmek ve emek vermek önemli. Sabrederseniz,
şükrederseniz ve emek verirseniz başarılı olursunuz. Sizden istenen, sabır, şükür ve emeğinizi ortaya koymak… Bunları
yaparsanız ailenizin ve kendinizin düşündüğünüzden çok daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Kapılar sizlere sonuna kadar açık. O
yüzden hepiniz çok çalışmalısınız.” şeklinde konuştu.
Karar almak noktasında liderliğin yöneticilikten farklı olduğunu belirten Çalışkan, yöneticiliğin her birimizin bir şekilde
yaptığı bir faaliyet olduğunu buna karşın liderliğin şartlarla ve kişinin çabasının ve kararlığının bir araya gelmesiyle daha
da önemlisi üst düzey bir çalışmayla mümkün olabileceğini ifade etti. Konuşmasını dünyadaki olaylarla, okumalarıyla
ve tecrübeleriyle harmanlayan Çalışkan, makam ve mevkilerin emanet olduğunun bilinciyle hareket etmenin önemini
vurguladı. Çalışkan, konuşmasının sonunda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze ve öğrenci liderlerimize teşekkür etti.  Program,
İl Emniyet Müdürümüzün dinleyicilerin sorularını cevaplamasıyla sona erdi.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, konuşmasının ardından Sayın Dr. Mustafa Çalışkan’a hediye takdim etti.
Program, öğrenci liderlerimizle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.  
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AĞAÇLARIN ADLARI İSTANBUL

Ağaçların Adları İstanbul Projesinin bayrak ve sertifika töreni Fatih Çapa Fen Lisesi’nde yapıldı.
Ağaçların Adları İstanbul Projesi 2023 Vizyon projeleri kapsamında değerler eğitimi alanına ait bir çevre ve kültür
projesidir. Projenin amacı, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı devlet okullarında, öğrencilerin okul bahçelerinde
bulunan ağaçların adlarını öğrenip tanıyabilmeleri, onların bu konudaki bilgi eksikliğini gidererek doğaya saygılı olmalarını
sağlamak. Ayrıca okul ve kurum bahçelerinde bulunan ağaçların envanterini çıkarıp, görünen bir yere asmaları ve farkındalık
kazanmaları hedeflendi. Kitapçık hazırlayarak arşiv kültürüne katkı sunmak, görsel, afiş ve tabelalarla dikkat çekerek geri
bildirim kültürü oluşturulması da projenin amaçları arasında yer aldı.

Yeşili Koruyan Ağaç Dostu Okul
Ağaçların Adları İstanbul Projesine bu yıl 434 okulumuz başvuruda bulundu, bu okullarımız bahçelerinde bulunan
ağaçların envanterini çıkarıp,   okullarının duvarına astılar. Projemize geçen yıl 181 okulumuz bu sene ise 213 okulumuz
okullarının bahçelerinde bulunan ağaçların kitapçığını hazırlayarak “Yeşili Koruyan Ağaç Dostu Okul” bayrağı ve sertifikası
almaya hak kazandı.
Ağaçların Adları İstanbul Projesi çerçevesinde 216 okulumuz proje yürütücümüz tarafından ziyaret edilerek öğretmen
ve öğrencilerle birlikte “Ağaç Adı Takma” etkinlikleri düzenlendi. Böylece saha çalışmalarında proje tanıtıldı ve uygulama
örnekleri gerçekleştirildi.
Projenin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı bayrak ve sertifika töreni Fatih Çapa Fen Lisesi’nde yapıldı. Törene İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcımız Sayın Levent Özil, proje koordinatörlerimiz,
öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı.

Ekolojik Okuryazarlık
İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, törende yaptığı
konuşmada; çocuklarımızın doğa içerisinde olma, ağaçların
adlarını bilme açısından projenin önemli bir çalışma olduğunu
belirtti. Öğrencilerimizin ekolojik okuryazarlığını geliştiren
projeye katkı sunan herkese teşekkür eden Yazıcı, “Yeşili
Koruyan Ağaç Dostu Okul” bayrak ve sertifikalarını projede
görev alan okul sorumlularına verdi.
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Proje kapsamında Orman Haftası’nda 1.557 adet fıstık
çamı ile on adet meyve ağacı toprak ile buluşturuldu. Mayıs
ayında 39 ilçemizde “bizim meyve ağacımız” etkinliği yapıldı.
Etkinliğin amacı öğrencilerimizin okullarının bahçelerinde
bulunmasını istedikleri meyve ağacını belirleyip, sonra okul
bahçelerine bu ağacı temin etmekti. Etkinlik çerçevesinde
13 ilçemizdeki 20 okulumuza 22 okulumuzun ziyareti ile
gerçekleştirildi.

Birbirinden Güzel Etkinlikler
Okullarımızdan gelen envanter tabela verileri
değerlendirilerek ağaç türü çok olan okullarımız belirlendi.
Böylece ağaç türü az olan okullarımızdaki öğrencilerimizin
çok ağaç türü olan okul bahçelerini öğretmenleri gözetiminde
ziyaret ederek gözlem yaparak ağaçları tanıyabilmelerini sağlandı. Bu etkinlik ilkokul öğrencilerinin ortaokul, ortaokul
öğrencilerinin liselerimizin bahçelerini ziyaret etmeleri sağlanarak öğrencilerimizin bir sonraki kademedeki gidebilecekleri
okulların bahçelerini de görerek tanımalarına ve okul seçimlerinde katkı sunmayı da amaçlıyordu.
Ağaçların Adları İstanbul Projesi kapsamında proje için Hüveyda Gümüş tarafından yazılan “Nefesim” ve “Ağaçlar” şiirleri
müzik öğretmenlerimiz tarafından bestelendi, öğrencilerimizce seslendirildi. Bunlar görsel ve sosyal medyada yayımlandı.
Ağaçların Adları İstanbul Projesinin web sayfasında www.agaclarinadlari.istanbul   ziyaret edilen okulların fotoğrafları
ve “Okullarımızda Bulunan Ağaç Türleri” kitapçığı yayımlandı. Ayrıca projenin duyuru ve fotoğraflarıyla örnek çalışmalara
yer verildi.
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HIJYEN KONULU KONFERANS

Üsküdar Bülent Akarcalı Anadolu Lisesi’nde, ilçedeki tüm okulların sağlık temizlik kulübü öğretmenlerine
hijyen konulu konferans verildi.
Hayatın idame ettirilebilmesi için kuşkusuz en önemli husus; sağlık. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Sağlıklı Gelecek
Hijyenik Okullar Projesi kapsamındaki etkinlikler okul ortamlarımızın bütünlüklü bir şekilde nasıl daha sağlıklı hâle
getirilebileceğinin neticesinde uygulanmaya başlandı.
Bu çerçevede farkındalık oluşturan etkinlikler arasında konferanslar öne çıkıyor. Üsküdar Bülent Akarcalı Anadolu
Lisesi’ndeki konferansı, Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Sağlık Politikaları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat
Dinçer Çekin verdi.
Hijyenin tarihçesiyle konuya giriş yapan Murat Dinçer Çekin, Hijyen kavramının mikroorganizmaların keşfinden
sonra önem kazandığını kaydetti. Tıbbi imkânların artmasıyla insanlardaki beklentilerin de arttığına değindi. Temizlik
anlayışının toplumsal değerlerden bağımsız olmadığını vurgulayan Murat D. Çekin, sağlıkla ilgili davranışların, devletlerin
politikalarından, bilimsel gelişmelerden, ülkelerin ticari ilişkilerinden ayrı olmadığını belirtti. Sağlıkla ilgili değerleri
üretenlerin aynı zamanda insana ve temizliğe bakışımızı belirlediğini söyledi.
Temizliğin maddi tarafı yanında manevi boyutu da olduğunu, inançların, kültür ve geleneklerin temizlik alışkanlıklarımızı
belirlediğini ifade etti.
Konferans soru ve cevaplarla son buldu.

AR-GE B LTENİ ’19

211

OKUMA KÜLTÜRÜ, KÜTÜPHANELER VE YAZARLAR

Yazar Cihan Aktaş, Kâğıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuma kültürü üzerine konuştu.
Kâğıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki programda Cihan Aktaş, yazarlık hayatı ve düşünce dünyası üzerine bir
sunum yaptı.  Aktaş, konuşmasında Suya Düşen Dantel kitabı üzerinden yazı hayatı, edebiyata duyduğu ilginin kaynakları,
edebiyat görüşü ve öykülerindeki çeşitli imgeler üzerinde durdu.

İz Bırakan Kütüphaneler
Bir ülkede okur yetiştirmenin yolunun kütüphanelerden geçtiğine değinen Aktaş, hayatında etkili olan üç kütüphaneden
söz etti: Babası Cemal Aktaş’ın 1966’da Refahiye’de açtığı kitap-kırtasiye dükkânının raflarındaki kitaplar, 11 yaşındayken
gittiği Beşikdüzü Öğretmen Lisesi’nin zengin kütüphanesi ve daha sonra da ağabeyi Ümit Aktaş’ın öğrenci harçlığıyla
kurduğu kütüphanesi. Bunun yanı sıra Aktaş, ülke ülke dolaştığı yıllarda kutular dolusu başucu kitabının taşınmasına
gönülden destek olan eşine de borçluluk duyduğunu belirtti.

Klasikler Okunmalı
Çocukluk yıllarından kalma birkaç anısını da dinleyicilerle paylaşan Aktaş, okuma aşkının küçüklükten itibaren
başladığını ve artarak devam ettiğini anlattığı hikâyeleriyle gösterdi. Kendisini etkileyen birkaç yazar ve eserden bahseden
yazar, Halide Edip Adıvar, İsmet Özel, Sezai Karakoç ve Aliya İzzetbegoviç’e özellikle dikkat çekti.
Okuma kültürünün insan izleğinde ve belleğinde geniş ufuklar kazandırdığına, kitapların sözcük dağarcığımıza yeni
kelimeler eklediğine, yazınsal mecrada nefes alıp vermenin hayati derecede önemli olduğuna değinen Aktaş; gençlere
bu çağda daha büyük yükümlülükler düştüğüne işaret ederek, onları özellikle yerli ve dünya edebiyatı klasikleri bitirmeye
davet etti.   Aktaş, okuma becerisi kazanmış, okuma ilgileri gelişmiş, duyarlı, okuduğunu anlayan, seçici, okuduğu üzerinde
düşünen, önyargısız, eleştirel okuma yapabilen kuşakların ülkemizin geleceği bakımından çok önemli olduğunu vurguladı.
Verimli geçen konferansın ardından Aktaş öğrencilerin, düşünce ve edebiyat hayatına, kitabına - Suya Düşen Dantel- ve
öykülerinin üslubuna dair merak edilen sorularını cevapladı. İkinci bir konferans havasındaki bu soru-cevap kısmından
sonra yazar, öğrencilerimize  kitaplarını imzaladı.
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BILGI GELECEKTIR

Bayrampaşa Hacı İlbey İlkokulu’nun kendi imkânlarıyla oluşturduğu Z-Kütüphane açıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün sosyal ve kültürel projeleri sürerken, öğrencilerimizin çağın gerekleri doğrultusunda,
bilgiye ulaşmada eşit fırsatların oluşturulması amacıyla kütüphaneleri merkeze alan Kütüphanede Hayat Var Projesinin
yaygınlaştırılması çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda,   okul kütüphanelerinin işlevsel hâle getirilmesi ve kütüphane çeşitliliğinin arttırılması da planlandı.
Projenin uygulanmaya başlamasının ardından okullarımızın kütüphanelerinin daha nitelikli kılınması için farkındalık
oluşturuldu
Okul kütüphanelerinin hayata geçmesi bağlamındaki çalışmalar, Bayrampaşa Hacı İlbey İlkokulu’nun kendi imkânlarıyla
oluşturduğu Z-Kütüphanenin açılışıyla devam etti. Kurulan Z-Kütüphane, klasik kütüphane anlayışından farklı özellikler
taşıyor. Kütüphane gerek fiziki şartları gerekse teknolojik altyapısı ile kütüphanecilik anlayışına farklı bir boyut kazandırıyor.
Z-Kütüphanede rahat oturma grupları, asimetrik kütüphane grupları ve bilgisayardan elektronik eğitim ve internetten zekâ
oyunlarına kadar birçok materyal bulunuyor.

Eğlenerek Öğrenme İmkânı
İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Yusuf Uzantı, Bayrampaşa
Hacı İlbey İlkokulu’ndaki kütüphaneyi ziyaret etti. Eğitim adına yapılan
tüm projelerin her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Yusuf Uzantı,
“Okullarımızda Z-Kütüphanelerin sayısı günden güne artmaya devam
ediyor. Öğrencilerimiz kütüphanelerde, bilgi edinme, anlama, hayal
kurma ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi için çeşitli fırsatlar yakalayacak.
Zenginleştirilmiş kütüphaneler büyük bir boşluğu dolduruyor. İlgi
çektiğini de gözlemliyoruz. Öğrencilerimizin Z-Kütüphaneler ile bilgiye
kolayca ulaşılabilecek ve daha da önemlisi eğlenerek öğreneceklerini
tahmin ediyorum. Eğitim ortamlarımızın kitapla ve kütüphane
ile buluşmasını önemsiyoruz. Hacı İlbey İlkokulu’na Z-Kütüphane
kazandırmak için canla başla çalışan herkese emekleri için teşekkür
ediyoruz.” dedi.
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Okuma Alışkanlığı Kazanmak
Hacı İlbey İlkokulu Müdürü Rıza Gerem ise kütüphanenin
açılış süreci hakkında şunları söyledi: “Öğrencilerimizin en
iyi eğitimi alması ve okuma alışkanlığını kazanmaları için
elimizden geleni yapıyoruz. Aslında her şey Kütüphanede
Hayat Var Projesi ile başladı. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün
başlattığı proje, bizleri böylesi bir kütüphane oluşturmak için
teşvik eden asıl unsur oldu. Okulumuzun bir kütüphanesi
daha doğrusu bir kitaplığı mevcuttu ancak öğrencilerimizi
cezbedecek bir ortam sunmuyordu. ‘Hayat’ın canlılığından
çok uzaktı. Hacı İlbey İlkokulu idaresi ve okul aile birliği bir
araya gelerek önceki tecrübelerimizden de faydalanarak
çocuklarımız için içinde ‘hayat’ olan bir kütüphane oluşturmaya karar verdik. Çocuklarımızın kendini çocuk olarak
hissedebilecekleri ve aynı zamanda okudukları masal ve öykülerin içine adeta yolculuk yapabilmelerini sağlayan bir mekân
hazırladık.”
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ÖĞRENME FIRSATLARI YARATMAK

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İstanbul’u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var
Projelerinin ilçe koordinatörleriyle bir araya geldi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği İstanbul’u Okuyorum ve
Kütüphanede Hayat Var Projelerinin ilçe koordinatörleri toplantısı yapıldı. Üsküdar Belediyesi Toplantı Salonundaki
toplantıya, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil, AR-GE Kültür
Birimi üyeleriyle, Arnavutköy’den, Esenler’den, Sultanbeyli’den, Beylikdüzü’nden, Esenyurt’tan, Pendik’ten, Silivri’den ve
şehrimizin tüm ilçelerinden gelen koordinatörlerimiz katıldı.  

Masal, İstanbul, Kütüphane ve Erguvan
Toplantıda birinci dönem değerlendirmesinin ardından çocuklarımızı okumaya teşvik etmeye, yaşadığımız kadim şehri
tanıyıp sevmelerine, okullardaki kütüphanelerimizi zenginleştirmeye, öğrencilerimizi yazarlarla buluşturmaya, masal
anlatımlarıyla kütüphaneleri daha canlı hâle getirmeye yönelik görüşler paylaşıldı.  İkinci döneme dair planlanma yapıldı ve
yarışmalarla ilgili bilgiler verildi.
Bu çerçevede şiir ve deneme yarışma şartnameleri, öykü okumaları, kütüphanelerde edebiyatçılarla buluşulması, İstiklâl
Marşımızın kelimeleri, Çanakkale’deki Mektepliler programı, çeşitli mekânlarda şiir okuma etkinlikleri, tarihî mekânlarda
hep birlikte okuma yapılması, kısa film yarışması, erguvan ağaçları gezisi ve erguvan okumaları öne çıktı. Ayrıca İstanbul
kitabı oluşturulması, kütüphane üyelik kampanyaları, masal zirvesi ve masal kültürü etkinlikleri, masal okulu gibi birçok
ayrıntı üzerinde duruldu.

Şehrimizin ve Dilimizin Seslerini Dinlemek
Birinci dönemde projeler bazında önemli ve olumlu değişikliklerin tohumunun atıldığını belirten İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, günler geçtikçe kamuoyunda yerel projelerimizin daha fazla konuşulmaya başlandığının
altını çizdi.
Bakış açısı değişikliğinin yaratıcılığına değinen Yazıcı, “Her iki projemiz sadece öğrencilerimizi değil hepimizi entelektüel
uğraşlara eğilmeye davet ediyor. Aynı masa etrafında çocuklarımız için bir arada bulunmak, aynı dertle dertlenmek, aynı
heyecanı hissetmek hepimize umut aşılıyor. Öğrencilerimiz şehrimizin ve dilimizin saflığı bozulmamış seslerini dinleyerek
zengin bir dil öğreniyor. Etkinliklerimiz çocuklarımızın mutluluğunu sağlayarak 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmamızı
kolaylaştırıyor. Öğrenme fırsatları yaratan projelerin ortaya çıkmasına etkinliklerinin sürdürülmesine katkı sunan herkese
canı gönülden teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Projelerin ikinci dönem etkinliklerinin dopdolu olduğunu
kaydeden Yazıcı, “Kültür, şehrimizin ve tüm tarihimizin önemli
bir parçasıdır; bizler ancak kültürü deneyimlediğimiz zaman
mesafe kat ederiz. Gerek yayın gerek tanıtım faaliyetlerimiz
gerekse kurumsal iş birliklerimiz ile projelerimizi
destekleyerek, üretimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Yegâne amacımız, İstanbul’a, kültüre ve kütüphaneye duyarlı
platformların sayısını arttırmak, niteliğini yükseltmek.”
ifadelerini kulandı.

Sanata ve Kültüre Değer Veriyoruz
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil ise, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi çerçevesinde hayata geçirilen
projelerin ana perspektifinin “mutlu çocuklar güçlü yarınlar” olduğunu belirtti.  Projelerde araştırmaya ve titiz çalışmaya
önem verdiklerini kaydeden Özil, “İstanbul’umuzun mirası, sanat ve kültürel imkânları çok önemli.  Bakanlığımızın yeni
vizyon belgesinin sanata ve kültüre verdiği değer, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün çeşitli etkinliklerine sorumluluk ve
özenle yansıyor. Bizler de bu kapsamda “İstanbul’a Değer” başlıklı etkinlikler gerçekleştirdik. Strateji Geliştirme Birimimiz
hız kesmeden, sanat ve kültür dünyamızı yakından izlemeyi ve öğrencilerimizle buluşturmayı sürdürüyor. Şunu da
belirtmeliyim ki; İstanbul’u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var Projelerimiz didaktik bilgiler akışı sunmanın ötesinde
bir farkındalık oluşturdu. Bu yüzden sadece öğrencilerimizi değil bizleri de çok zevkli ve unutulmaz bir yolculuğa çıkardı.
Projelerimizin ikinci dönem faaliyetleri çalışmaların önemini ve ilişkilendiği diğer alanları kavramak açısından oldukça
önemlidir.”  dedi.
Toplantı projelerin etkinlik süreçlerine dair tekliflerin ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi.
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ŞEHİRLER İNSANI DÖNÜŞTÜRÜR

İstanbul’u Okuyorum Projesi kapsamında hikâyeci Şerif Aydemir Fatih Refik Halit Karay İlçe Halk
Kütüphanesinde liseli öğrencilerimizle buluştu.
Son dönem Türk hikâyeciliğinin sessiz ve derinden akan güçlü sesi Şerif Aydemir, edebiyatımızdan ve kendi hayatından
verdiği örneklerle eski İstanbul’u ve İstanbul’un insana kattığı değerleri nezih üslubuyla anlattı. Aynı zamanda Edebiyat
Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği yönetim kurulu başkanı Şerif Aydemir öğrencilere; edebiyatın, sanatın inceliklerinden,
insani ilişkilerden, güzel komşuluklardan, İstanbul’u İstanbul yapan değerlerden, İstanbul’un seslerinden, ezanlarından,
velilerinden ve delilerinden bahsetti. Ömrünün yarıdan fazlasını İstanbul’da geçiren Aydemir, adı İstanbul’la özdeşleşmiş
isimleri hatırlattı. Şehirlerin insanı, insanların şehirleri dönüştürme özelliğine değindi.
Aydemir, insanlığın ta bidayetten beri üç büyük ideal taşıdığını, bunların iyilik, doğruluk ve güzellik olduğunu,
güzelliğin ise estetiğe ve sanata tekabül ettiğini söyledi. Türk-İslâm Medeniyetinin dünyada var olmuş medeniyetlerin
bütün birikimlerinden faydalandığını, ancak onlardan ayrı olarak yayını çok daha ötelere gerdiğini, beşeriyetin vicdanına,
mutlak hakikati çiğ taneleri gibi sepelediğini ve insanı kalbinden yakaladığını vurguladı.
Hikâyeci Şerif Aydemir programın sonunda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul’u Okuyorum Projesinden ve bu
kapsamda öğrencilerle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Soru ve cevap bölümüyle program tamamlandı.
Program sonunda Şerif Aydemir’e, Fatih İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Elif Sarıkaya tarafından hediye takdim edildi ve
öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
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ZORLUKLAR BIZI OLGUNLAŞTIRIR
İl İstanbul Müftüsü Sayın Prof. Dr. Hasan Kamil
Yılmaz, Öğrenci Liderlerimiz Şehrimizin Öncüleriyle
Buluşuyor Projemizin misafiri oldu.
Günümüzde eğitimin niteliği yalnızca akademik başarıyla
ölçülmüyor; nitelikli bir eğitimin, çocuğun/öğrencinin sosyal,
duygusal ve bilişsel tüm yönlerini desteklemesi gerekiyor.
Bu anlayış, uluslararası alanda da giderek önem kazanıyor.
Öğrencilerin akademik olarak desteklenmesi yanında
şehrin yöneticilerinin oluşturduğu ekosistemin farkına
varabilmeleri için gerekli ortam ve desteğin sağlanması
gerekmektedir. Bu da ancak öğrencilerle yüz yüze kurulacak
ilişkilerle, aynı mekânı paylaşmayı gerektiren pedagoji ötesi
etkinliklerle mümkün olabilir.

Eğitim Hayatı ve Başarı Hikâyeleri
Bu bağlamda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Öğrenci
Liderlerimiz Şehrimizin Öncüleriyle Buluşuyor Projesini
hayata geçirdi. Proje kapsamında İl Müftümüz Sayın Prof.
Dr. Hasan Kamil Yılmaz İstanbul Recep Tayyip Erdoğan
Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda öğrenci
liderlerimize hitap etti. Programa İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın
Levent Özil, Fatih İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Mucip
Kına, Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürümüz Sayın
Mustafa Akhan, yöneticilerimiz, öğrenci ve öğretmenlerimiz
katıldı.
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil, programın açılışındaki konuşmasında Öğrenci Liderlerimiz
Şehrimizin Öncüleriyle Buluşuyor Projesi hakkında bilgi verdi. Proje kapsamındaki faaliyetlere dikkat çeken Özil, “Projemizle
öğrenci liderlerimizi bir araya getirerek, onların kurum yöneticilerinin başarı hikâyeleri ve eğitim hayatlarıyla ilgili tecrübe
ve kültürel birikimlerinden istifade etmesini önemsiyoruz.”  ifadelerini kullandı.
İl Müftümüze programa katılmalarından dolayı teşekkür eden Özil, “Öğrencilerimizin sadece eğitim hayatını değil
üniversite hayatlarına ve mesleki kariyerlerine yön vermenin yanında sosyal, kültürel ve manevi yönden gelişmelerine
katkıda bulunacak olan programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Hayatın İniş Çıkışları
Öğrenci liderlerimize hitap eden İl Müftümüz Sayın
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Dünya hayatında zorluklarla
kolaylıklar sürekli birbirini takip eder. Zorluklarla sürekli
bir mücadeleden sonra esas güzelliklere ulaşması söz
konusudur. Zorlukların her biri sizin gücünüzü, metanetinizi,
artıracak, bir kamçı gibi sizi harekete geçirecektir. İnsanın
steril ortamda doğup büyümesi asla mümkün değildir.
Aşı niye yapılır? Vücut mikroplara karşı direnç kazansın ve
o mikropla doğrudan karşılaştığı zaman yenilmesin diye.
Hayatımızda da iniş ve çıkışları asla büyütmemek lazım…
Zorlukların bizi olgunlaştırdığını unutmamak lazım…
Zorluklar insanı geliştirir ve büyütür.” dedi.

218 AR-GE B LTENİ ’19

Başarının Yolu
Öğrencilerimize
“Mutlaka
hedefleriniz
olsun!”
tavsiyesinde bulunan Yılmaz, “İnsanın davranışları
niyetleriyle orantılıdır. Hz. Mevlana ‘Amacınız somunsa,
değeriniz somun kadardır.’ Neye ulaşmak istiyorsan sen
osun. Somuna ulaşmak istiyorsan, sen somunsun. Daha
büyük bir hedefe ulaşmak istiyorsan o hedef kadarsın.
Hedefler ortaya koyup, onları hem fiziki hem kavli dua ile
destekleyerek başarıya ulaşmak çok daha kolaydır. Hedefiniz
lider olmaksa, lider olmanın yolu insanlara gönlünü açmak
ve onlarla çok iyi bir iletişim kuracak pozisyonda olmaktır.
İnsanları önemsemek, değer vermek, istişare etmektir.
Yöneticinin çevresindeki insanlarla istişareye yönelik yaptığı
faaliyetler bir bakıma iletişim kalitesini yükseltmek adına
çok önemli bir şeydir. En doğrusunu ben bilirim dediğiniz zaman etrafınızdaki insanları kaçırırsınız. Yöneticinin en önemli
vasıflarından biri dinlemesini bilmektir. Liderlik yeri geldiğinde risk almayı, gözü kara davranmayı bilmektir. O iradeyi
gösterecek bir şahsiyette olmak önemlidir.” diye konuştu.
Yılmaz, konuşmasının ardından öğrencilerimizin sorularını cevaplandırdı.  Program hediye takdimi ve fotoğraf çekimi
ile sona erdi. 06.0
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VATAN VE ŞEHITLIK TEMALI YARIŞMA

Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen  Vatan ve Şehitlik Temalı Kompozisyon ve Şiir
Yarışması’nın ödülleri verildi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle Şehit Savcımız
Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlediği  Vatan ve Şehitlik Temalı Kompozisyon ve Şiir Yarışması sonuçlandı.
Ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerimizin katıldığı yarışmanın ödül töreni, Şehit Mehmet Selim Kiraz´ın dev fotoğrafı
ve Türk bayrağının asıldığı Çağlayan Adalet Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törene, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İrfan
Fidan, İstanbul Müftüsü Sayın Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İstanbul´daki
diğer adliyelerin başsavcıları, hâkimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Şehit savcı Kiraz´ın babası Hakkı Kiraz da törende
yer aldı.
Törenin öğleden önceki kısmında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın konuşmasının ardından Şehit
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz´ın adliyenin A Blokunun altıncı katındaki odası ziyaret edildi. Adliyedeki törenden
sonra şehit Kiraz, Eyüp Mezarlığı´ndaki kabri başında anıldı. Kiraz´ın mezarı başında Kur´an-ı Kerim okundu ve dualar
edildi.
Öğleden sonra ise saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da
şehit Kiraz için dua etti. Anma töreninde konuşan Şehit savcı Kiraz´ın babası Hakkı Kiraz, “Aileme gösterdiğiniz yakın ilgi
ve alakadan, bizi unutmayıp her an yanımızda olduğunuz için, acımızı yüreğinizde paylaştığınızı benim gözüme bakarak
hissettirdiğiniz için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Gerçekten çok acı bir durum, insan evladını büyütüyor, yetiştiriyor.
Çocuğun doğması bir mutluluk, mesleğe atanması bir hayal fakat belli bir yere geliyor bir bakıyorsunuz ki bir odanın
içerisinde aranızda bir duvar var. Siz ne kapıyı zorlayabiliyorsunuz ne de duvarı yıkabiliyorsunuz. Malum olay ortada, vatan
sağ olsun, bu millet daima destan yazmış millettir. Elhamdülillah bizde bu milletin mensubuyuz ben de bu milletin bir
ferdi olmaktan gurur duyuyorum ne mutlu bana.” dedi.
Şehit Savcı Kiraz´ın babası Hakkı Kiraz’ın konuşmasının ardından gelen mektuplar okundu. Şehit Kiraz’ın hayat
hikâyesinin anlatıldığı video gösteriminin ardından vatan ve şehitlik temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri
verildi.
Adliye personelinin anaokuluna giden çocuklarının şehitlerle ilgili tiyatro gösterisi sunduğu törende sanatçı Azerin de
bir konser verdi.İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, ayrıca Çağlayan Adalet Sarayı’nda bulunan Şehit Savcı Mehmet
Selim Kiraz Anaokulu’nu ziyaret etti.
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AYLIK DEĞERLENDIRME VE PLANLAMA TOPLANTILARI

İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz ile aylık değerlendirme ve planlama toplantılarımız eğitim yolculuğumuzu
daha nitelikli hâle getirdi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz,  2023 Vizyonu doğrultusunda kurumsal kararlar almaya ve eğitim ortamlarımızı güçlü
yarınlarımız için daha iyi hâle getirmeye devam ediyor. Bu bağlamda her ay İlçe Millî Eğitim Müdürlerimizle bir araya
geliniyor. Böylece yapılan çalışmalar, farklı deneyimlerle şekillenen etkinlikler ve proje süreçleri verilere dayalı bir şekilde ele
alınıyor.
İlçe Millî Eğitim Müdürleri Toplantılarımız İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı başkanlığında 39 ilçemizin
İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin katılımıyla yapıldı.  Her ay farklı mekânda yapılan toplantılar hem bugüne hem de geleceğe
odaklanması bakımından önemliydi.
Aylık toplantıların gündemini oluşturan konuların büyük bir kısmı,   özel eğitim ve rehberlik, mesleki ve teknik
eğitim, temel eğitim gibi eğitim sisteminin alt sistemlerindeki genel uygulamalara dönüktü. 2023 Vizyonu perspektifli
toplantılarda “Mesleğim Hayatım” portalının tanıtımı,   okullarımızdaki akademik çalışmaların, yerel ve ulusal projeler
kapsamımdaki çalışmaların izlenip değerlendirilmesi üzerinde duruldu. İlçe bazlı kurumsal kapasite geliştirmenin önemi,
bursluluk sınavlarına katılımın teşvik edilmesi, okul profili çalışması ve bu bağlamda pilot okulların durumu konuşuldu.
TIMMS uygulamaları ve okullarda yürütülen faaliyetler, Sıfır Atık çalışmaları, erken çocukluk eğitimine dönük izleme ve
değerlendirme çalışmaları ile hayat boyu öğrenme faaliyetleri ve ölçme değerlendirme süreçleri ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Ekip Ruhuyla Çalışmak
Bu bağlamda bir ekip ruhuyla çalışarak hedeflenen amaca ulaşmak için her türlü fedakârlığın yapılması gerektiğini dile
getiren İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı “Hep beraber sürdürdüğümüz gelişim yolculuğumuza ışık tutacak
görüşlerin paylaşılmasına vesile olan böylesi bir toplantının çocuklarımızın mutluluğuna ve güçlü yarınlarımıza katkı
yapacağına inanıyorum.   2023 Vizyonu çerçevesinde çoklu iş birliklerini hayata geçirmiş olmak bizler için ayrı bir gurur
kaynağı. Ekonomik kalkınma ve sosyal kalkınmanın her zaman birlikte mümkün olduğuna inanıyoruz. Eğitim ortamlarımız
değerlerimizle, paylaşımla, kültürle, bilimle, sanatla ve mesleki rehberlikle öğrencilerimizin dünyasını, bizleri ve şehrimizi
zenginleştirir. O nedenle bizler de çocuklarımızın hayata daha olumlu pencereden, daha yapıcı bir ruh hâliyle bakabilmesi
için, daha büyük bir motivasyonla eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geleceğimize sahip çıkarak bu toprakların
çocuklarının daha iyi yetişmesi süreçlerine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.
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Başarı ve Yeni Başarılar
İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, ilçelerin genel durumunun analiz edildiği İlçe Millî Eğitim Müdürleri
toplantılarının genel yaklaşımı şöyle açıkladı: “Çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanması için her zaman olduğu
gibi el birliğiyle çalışmalıyız. Toplantıda ele aldığımız konularda müşterek bir anlayışla çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor.
Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Unutmayalım ki her başarı beraberinde yeni başarıları getirir. Dikkate değer bir
başarı elde etmek ise ancak beraberlikle mümkün. Bu son derece önemli…  Sizlerin çalışma arkadaşlarınızla birlikte iş birliği
içerisinde hem Bakanlığımızın ve ilimizin projelerinin hem de diğer faaliyetlerin en doğru bir şekilde uygulanmasına yönelik
gerekli tedbirleri almak bakımından toplantılar oldukça önemli.”
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERI VE ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİ

Edirnekapı Şehitliği’nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir tören
düzenlendi.
İstanbul Valiliği tarafından Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen program, şehitliğe çelenklerin konulması, saygı duruşu,
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Törene İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sayın Kemal Yeni, İstanbul Müftüsü Sayın
Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Mustafa Çalışkan, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi ile askeri ve emniyet personelin yanı sıra
gazilerle şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rahmet, Minnet ve Şükranla
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için dualar okundu. Başta İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri anıta çelenk koydu.
Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale’de elde edilen zaferin, tarihi kahramanlıklarla dolu bir
milletin, vatanı ve bağımsızlığı için neler yapabileceğini tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.
Şehitlerin fedakârlıkları sayesinde bir destan yazıldığını dile getiren Yerlikaya, “Bu uğurda şehit ve gazi olma şerefine
erişenleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Çanakkale Zaferi’nin 104.
yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun,
Allah şefaatlerini üzerimizden eksik etmesin.” dedi.

Hiç Unutmayacağız
İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da şehitler ve gaziler için dua okudu. Türkiye Harp Malulü Gazi, Şehit, Dul ve
Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de şehitlere minnet duyduklarını dile getirdi. Çelik, “1071 Malazgirt
Savaşı ile birlikte Anadolu topraklarına gelen Türklerin ve bu toprakları kanlarıyla toprak yapan bütün şehitlerimizden
başlayarak yüzyıllardır bu toprakları korumak için verilen binlerce şehitlerimizi hiç unutmayacak ve daima yüreklerimizde
yaşatacağız. Nur içinde yatsınlar.” ifadelerini kullandı.
Tören, Kur’an-ı Kerim okunması ve şehitliklerin ziyaretiyle sona erdi.
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HAFIZLIK VE EZAN OKUMA YARIŞMASI

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması ve Kur’an’ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması finali yapıldı.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün düzenlediği “Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması” ve “Genç Bilaller Ezan Okuma
Yarışması” 2018-2019 Bölge Finali Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı.
15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonundaki yarışmaya İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Kadıköy İlçe
Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Sadık Aslan,  İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Mustafa Akhan, okul müdürlerimiz,
öğrencilerimiz ve velileri katıldı.
Yarışmanın jüri üyeliğini Şehir Üniversitesi Tefsir Kıraat Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Özel, Diyanet
İşleri Başkanlığı Pendik Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Eğitim Üyesi Sayın Mehmet Kılıç, Ataşehir Mimar Sinan Camii İmam
Hatibi Sayın Yunus Balcıoğlu,  Zihnipaşa Camii İmam Hatibi Sayın Habib Deveci ve Kadıköy Arapgirli Camii İmam Hatibi
Halit Altunnkaynak yaptı.
Yarışma sonucunda hafızlık kategorisinde Fatih İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi
Wusıman Abudusalamu birincilik elde etti.
“Genç Bilaller” ezanı güzel okuma kategorisinde ise Fatih İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
öğrencisi Bilal Yılmaz birinci oldu.
Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Ödül töreni sonunda toplu hatıra fotoğraf çekilmesiyle
yarışma sona erdi.
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SIFIR ATIK PROJESI

Çevre bilinci ve geri dönüşüm kapsamındaki Sıfır Atık Projesinin ilimizde öncelikle okullarımız olmak
üzere tam manasıyla hayata geçirilmesi için çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerindeki “Sıfır Atık
Projesi” doğrultusunda, 2019 Yılı Şubat ayında İstanbul Valiliği bünyesinde Sıfır Atık Ofisi kuruldu. Burada İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüzü temsilen sıfır atık il koordinatörü olarak İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Timur Tuğral, proje
koordinatörlerimiz ilimizdeki okullarda sıfır atık sisteminin tam olarak kurulması hususunda çalışmaktadır.
Sıfır atık felsefesi esas itibariyle bir yaşam şeklidir. Ülkemizde geri dönüşümün önemini kavramak, yapılan milyonlarca
ton israfı önlemek ve çevre bilinci oluşturma noktasında toplumda farkındalığı arttırmak için herkesin elinden gelen çabayı
göstermesi gerekmektedir. Örneğin 1 ton plastiğin geri dönüştürülmesi ile 16,3 varil petrolden tasarruf edilmesi ve 1 atık
pilin 600 bin litre suyu kirlettiği düşünülürse, sıfır atık uygulamasının ekonomimiz ve çevremiz için ne kadar önemli olduğu
anlaşılabilir. Bu noktada toplumda farkındalığı yaygınlaştırmanın en önemli ayağı okullarımızda bu çalışmayı yerleştirmek
ve daha sonra aileler üzerinden tüm topluma intikal ettirmektir.

Altyapı ve Yarışma
Bu doğrultuda ilimizdeki ve 2 milyon 796 bin 674 öğrencinin eğitim gördüğü 2920 devlet okul binası ve 3472 özel okul
binası olmak üzere toplam 6392 okul binasının tamamında sıfır atıkla ilgili alt yapı sistemi dört ay gibi kısa bir sürede büyük
oranda kuruldu.
Çalışmalarda okulların ilk etapta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Entegre Çevre Bilgi Sistemine başvurularının
yapılması sağlandı. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Sıfır Atık koordinatörleri belirlendi. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde Vali
Yardımcımız Sayın Günay Öztürk ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın da katılımıyla yapılan toplantı ile
sahada hangi çalışmaların varlık kazanacağı sistemleştirildi. Sonrasında okul binası odak noktası sorumluları belirlendi ve
tüm ilçelerde personellere ve öğrencilere geri dönüşümün ülke ekonomimiz ve çevremiz için önemini vurgulayan eğitimlerin
yapılması sağlandı. Öğrenciler üzerinden farkındalık oluşturacak etkinlikler ve okul içi projeler hayata geçirildi.
Çöp kovalarının kaldırılarak geri dönüşüm kutularının okullara kurulması, geçici depolama alanlarının oluşturulması,
toplanan atıkların teslim süreçlerinin kontrolü de, sürdürülebilir bir anlayışla devam etmektedir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü
olarak bu projenin okullarımızda içselleştirilmesini sağlamak noktasında ziyaretlerimiz belirli aralıklarla sürmektedir.
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OKÇULUK BENIM SPORUM

Okçuluk Benim Sporum Projesinin yeni dönem çalışmalarını içeren iş birliği protokolü Okçular Vakfı’nda
imzalandı.
Sporların, tarihi, sanatsal ve eğitim nitelikleriyle kavranması, kültürel bir bilinç şeklinde benimsenmesi için çaba
sarf etmenin önemi her geçen gün artıyor. Hiç şüphesiz bunun için sporu, bugünün ve geleceğin nesillerine sevdirmek,
sporcuları eğitmek, maddi ve manevi bakımdan desteklemek için kurumlar arası çoklu iş birlikleri perspektifiyle hareket
edilmesi gerekiyor.
Geleceğe yabancı kalmamak, geleneğe sıkı sıkı sarılmakla mümkündür. Geçmişe doğru kültürel bir kazı yapıldığında
ok ve yayın hayatın her kademesinde yer aldığı görülecektir. Söz varlığımızın önemli bir kısmını oluşturan deyimlerimizden
divan şiirine, hat sanatından spora uzanır ok ve yayın varlığı.  İşte bu bağlamda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Okçular
Vakfıyla Okçuluk Benim Sporum Projesini yürütüyor. Proje kapsamındaki iş birliği protokolü Okçular Vakfı Başkanı Sayın
Haydar Ali Yıldız ile İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı tarafından imzalandı. İleriye dönük stratejilere yön
verecek doğrultuda kararları içermesi bakımından oldukça önemli olan protokolün imza törenine Strateji Geliştirme Şube
Müdürümüz Timur Tuğral ve proje koordinatörleri katıldı.

Kültürel Mirası Yaşatmak
Okçuluk Benim Sporum Projesi ile ülkemizin kültürel mirasının bir parçası olan okçuluk gelecek kuşaklara daha iyi
aktarılacak. Okçular Vakfı Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız, vakıf olarak bugüne kadar birçok projeye imza attıklarını söyledi.
Okçuluğun kültürel tarihimizdeki yerini vurgulayan Yıldız,   “Okçuluk kültürünü devam ettirmek ama aynı zamanda da
olimpik yarışmalarda dünya şampiyonu okçular yetiştirmek istiyoruz.  Bu yüzden modern okçulukla geleneksel okçuluğu
birlikte devam ettirmeyi önemsiyoruz. Okçuluğu tanıtmanın yanında tarihten tevarüs ettiğimiz değerlerimizi gelecek
kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Yaptığımız tüm projelerde okçuluğun bir spor olarak sahiplenilmesini ve geniş kitleler
tarafından sevilmesini amaçlıyoruz.   İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte sürdürdüğümüz Okçuluk Benim Sporum
Projesi en kapsamlı çalışmalarımızın başında geliyor. Hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimize hitap eden projemizin
etkisi her geçen gün artıyor.”  şeklinde konuştu.
Okçular mektebini yeniden hayata kazandırmak için yola çıktıklarını hatırlatan Yıldız,   “Medeniyetimizin bütün
unsurlarından miras aldığımız değerleri yaşatmak için, bu değerleri kuşanmış, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesi
gerekiyor. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanması aynı zamanda ülkemizin tanıtımına da katkı
sunuyor. Son birkaç yıldır, okçuluğun altın çağını yaşıyoruz. Geleneğine bağlı, hedefe kilitlenmiş, kararlı bir nesil geliyor!
Doğrusu tüm bu süreçlere nitelikli katkılarda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Elbette yapılması gereken daha çok şey
var.” ifadelerini kullandı.
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Geleceğe Umutla Bakıyoruz
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ise Okçuluk Benim Sporum Projesiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin
kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel sporlarından biri olan ve bugüne taşınan okçuluğa sahip çıkacaklarını ifade etti. İş
birliği protokolü için Okçular Vakfı’na ve emeği geçenlere teşekkür eden Yazıcı, projenin sadece spor alanında değil, kültür
ve sanat boyutlarıyla da önemli olduğunu söyledi.
Kültürümüzün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak tüm çalışmaların önemli olduğunu
belirten Yazıcı, “Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere
yönlendirilmesi bakımından çok önemli bir perspektif sunuyor. Bizler; sanatı, kültürü ve sporu gündemimizin en üst
sıralarına taşımaya çalışıyoruz. Kültürel arka planı olan Okçuluk Benim Sporum bu açıdan çok önemli ve geleceğe umutla
bakmamızı sağlayan bir proje. Çünkü öğrencilerimiz atalarının izinden giderek geleneksel okçuluğu öğrenme imkânı
buluyor.” dedi.
Yazıcı, okçuluk sporunda yetenekli olan öğrenciler açısından Okçular Vakfı’nın çalışmalarının çok değerli olduğunu
kaydetti. Yazıcı, “Okçuluk kültürümüzün önemli unsurlarından biri… Geleneksel Türk okçuluğunun efsane ismi Tozkoparan
İskender’den Yahya Kemal’in “Ok” şiirine uzanan bir mirasımız var. Geleneksel Osmanlı Türk okçuluğunun yaygınlaştırılması,
geniş toplum kesimlerine bilhassa genç kuşaklara ulaştırılmasında Okçular Vakfı’nın katkısı çok fazla.” dedi.
Proje kapsamındaki okçuluk eğitimlerini hatırlatan Yazıcı, “Bilindiği üzere herhangi bir sporda başarılı olmak için, dört
şartın bir araya gelmesi gerekir: Yetenek, öğretici,  çalışmak ve araç. Okçular Vakfı, ata sporumuzu yaşatmak adına yetenekli
öğrencilerimizin için gerekli olan şartları hazırlıyor. Biz de okçuluk sporunun gelişmesi için gereken çabayı gösteriyoruz.”
ifadelerini kullandı.

Ulaşılacak Hedefler
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile Okçular Vakfının birlikte sürdürdüğü Okçuluk Benim Sporum Projesi okçuluk
eğitiminin yaygınlaşması için kapsamlı bir eğitim programına sahip. Eğitim, heyecan ve eğlence içeren proje çerçevesinde
şimdiye kadar 3 bine yakın öğrencimiz okçuluk eğitimi aldı. Ayrıca 50 bine yakın öğrencimizde okçuluk sporuna yönelik
bir farkındalık oluştu. Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında 450 öğretmenimiz 30 saatlik kursu tamamlayarak okçuluk
sertifikası aldı.
Ata sporumuz okçuluğu sevdirmek amacıyla yola çıkan iş birliği protokolüyle proje kapsamında 105 okulun sayısı 160’a
çıkarıldı. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında üç grup hâlinde toplam 300 öğretmene kurs verildi.
Öğretmen eğitimleri 100’er kişilik üç grup şeklinde verildi. Birinci grup eğitimi 7-11 Ocak 2019; ikinci grup eğitimleri ise
4-8 Mart 2019;  tarihleri arasında, üçüncü grup eğitimleri ise 11-15 Mart 2019 tarihleri arasında yapıldı.
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TASARIM BECERI ATÖLYELERININ YOL HARITASI

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Tasarım Beceri Atölyelerinin çocuklarımızı çok yönlü olarak
geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.
Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan Tasarım Beceri Atölyeleri için uygulamalar geliştirilmeye
devam ediyor. Tasarım Beceri Atölyelerinde uygulanacak etkinlikler için İstanbul Etkinlik Geliştirme Ekibi oluşturuldu.
Ekibe danışmanlık yapacak olan Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
akademisyenlerimizle bir toplantı yapıldı.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın başkanlığındaki toplantıya Temel Eğitim Şube Müdürümüz Sayın
Murat Gözüdok, Tasarım-Beceri Atölyeleri İl Koordinatörümüz Dr. Filiz Gülhan, Prof. Dr. Tuncer Dilik, Doç. Dr. Fatih Dervent,
Dr. Öğr. Ü. Burak Şişman, Dr. Öğr. Ü. Aysel Ulus, Öğr. Gör. Dr. Deniz Güneş, Öğr. Gör. Dr. Meltem Zudovas, Öğr. Gör. Yıldız
Yılmaz Kaçar, Sanatçı Ayşe Yivlik Neftçi ve Sanatçı Engin Gürkey katıldılar.

Çok Yönlü Gelişim
Tasarım Beceri Atölyelerinden çok şey öğrendiğini ve iyi anılar biriktirdiği bir çalışma süreci olduğunu belirten İl Millî
Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Tasarım Beceri Atölyelerinin çocuklarımızı çok yönlü geliştirmeyi hedeflediğini ve
eğitim sistemimiz için önemli bir uygulama olduğunu kaydetti.
Atölyelerin disiplinlerarası, beceri tabanlı, uygulamaya dönük yapısıyla etkili biçimde işleyebilmesi için öğretmenlerimize
yol gösterici etkinliklerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Akademisyenlerimizin ve uzman görüşünün, geliştirilecek
uygulamaların sağlam temellere kavuşturulması anlamında çok önemli olduğunu vurguladı.
Toplantıda, Tasarım Beceri Atölyelerinde bugüne kadar izlenen süreç hakkında bilgilendirme ve değerlendirmeler
yapıldı. Akademisyenler, Etkinlik Geliştirme Ekibi ile tanıştı ve süreçte izlenecek yol haritası çizildi. Atölye alanlarının birbiriyle
ilişkilendirilmesine yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi.
Olanları anlamak ve olacakları hissetmek, öngörmek ve hatta belirleyebilmek için önemli veriler sunan toplantı; iş
birliğinin artarak devamı konusundaki kararlılıkla sona erdi.
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BILIŞIM TEKNOLOJILERI EĞITIMLERI

Uluslararası Sertifikasyonlu Bilişim Teknolojileri Eğitimleri İş Birliği Protokolü imzalandı.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüz ile Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi, Microsoft Yetkin
Eğitici Ortağı IDE Yazılım Donanım Bilişim Hizmetleri Danışmanlık Ltd. Şti, Cisco Eğitici Ortağı Ağ Yöneticileri Derneği
ve Bilge Adam Bilişim Grubu Arasında Uluslararası Sertifikasyonlu Bilişim Teknolojileri Eğitimleri İş Birliği Protokolü
imzalandı.

Çift Kanatlı Gençler
İş birliği protokolü temelde Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda ortaöğretim
kurumlarındaki öğrencilerimize uluslararası sertifikasyonlu bilişim teknolojileri eğitimlerinin verilmesine yönelik.  

Yol Haritamız
İstanbul Erkek Lisesinde düzenlenen törende konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Safran, Millî Eğitim
Bakanlığı olarak bir vizyon belgesi hazırladıklarını hatırlatarak, “2023 Vizyon Belgesi adını verdiğimiz bu belge Millî Eğitim
Bakanlığının gelecek yol haritasını belirleyecek olan bir külliyat. Bakanlık olarak Türkiye´nin eğitim sistemine bütüncül bir
yaklaşımı hedef aldık.” dedi.

Bilişim Çağındaki Değişim
Eğitimin bilgi teknolojileri noktasındaki çekici gücü olarak nitelediği dört firmaya teşekkür eden Bakan Yardımcımız
Safran, “Bilişim çağındaki değişimin önümüzdeki yıllarda
insanoğlunu hiç beklemediğimiz ve karşılaşmadığımız
bir sınava tabi tutacağının farkındayız. Gençlerimiz ve
çocuklarımızın bu protokolle neler kazanabileceğine inanan
böyle bir kitle ile yapıldığını görüyorum. Bunun bütün eğitimöğretim kurumlarına hızla yayılacağını da düşünüyorum.”
değerlendirmesini yaptı.
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Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Safran, konuşmasının
ardından Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, Cisco
Eğitici Ortağı Ağ Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Akın, Bilge Adam Bilişim Grubu Yönetici Ortağı Cem
Serkan Çevik, Microsoft Yetkin Eğitici Ortağı IDE Yazılım
Donanım Bilişim Hizmetleri Danışmanlık Limited Şirketi
Proje Direktörü Ömer Sarpdağ ile protokol imzalayarak,
öğrencilerle bir süre sohbet etti.
İmzalanan iş birliği protokolüyle öğretmen ve
öğrencilerimizin akademik, mesleki ve kişisel gelişime katkı
sağlanması, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle yeni
uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor.
Protokol ayrıca bilişim teknolojileri alanında uluslararası
geçerliliği olan sertifikasyonlu eğitimlerin verilmesi, bilişim teknolojileri alanında yetişmiş bireylerin bilimsel birikimlerinin
paylaşılarak, yeni fikirler üretilmesine imkân sağlanması da hedefleniyor.

Pilot Uygulamalar
Bilişim teknolojileri eğitim programlarını düzenleyen protokol kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüze bağlı
dört okulda pilot uygulama başlatılacak:
•

Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesinin 9. sınıfında öğrenim gören 170 öğrencisine Apple’a ait “Herkes Kod Yazabilir”
(Everyone Can Code) programının içeriğinde yer alan “Kodlamayı Öğren 1&2-Swift Playgrounds” (Learn to Code
1&2- Swift Playgrounds),    

•

İstanbul Erkek Lisesinin 10. sınıfında öğrenim gören 25 öğrenciye Bilge Adam firması tarafından Microsoft Excel ile
Veri Bilimine Giriş (Introduction to Data Analysis with MS Excel),

•

Pertevniyal Lisesinin 9. sınıf öğrencilerine Microsoft Yetkin Eğitici Ortağı IDE Danışmanlık firması tarafından
‘Software Development Fundamentals’’ ve “HTML5 Application Development Fundamentals”,

•

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesinin hazırlık, 9.,10. ve 11. sınıflarında öğrenim gören 40 öğrenciye CISCO Eğitici Ortağı
Ağ Yöneticileri Derneği tarafından “CCNA 1 (Bilgisayar Ağlarına Giriş Dersi) ve CCNA 2 (İleri Ağ Teknolojileri Dersi)
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BAYRAĞI YAKALA CTF YARIŞMASI

Ortaokul ve liseli öğrencilerin katıldığı Bayrağı Yakala CTF Yarışması yapıldı.
Siber güvenlik, dönüşen dünyanın en ciddi silahı… Artık silahlarla verilemeyecek zararlar, dakikalar içinde klavyeyle
verilebiliyor. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi ve önem arz eden yapılarla bütünleşmesi güvenlik faktörünü ön plana
çıkarmıştır. Evrensel bir konu olan güvenlik yaklaşımı, kurumlar bünyesinde düşünüldüğünde yaka rengi fark etmeksizin
çalışan her kesimin bu konu üzerine sorumluluk sahibi olması gereken bir olgudur.
Güvenlik sektörü, günümüzde ülkelerin öncelik verdiği alanlar arasındadır, yetenekli kişilerin bu alanda istihdamı
konusunda adımlar atılmıştır. Bu çerçevede siber güvenlik alanında yetenekli öğrenciler aranıyor! Son dönemde tüm
dünyada olduğu gibi, ülkemize karşı yapılan siber saldırılarda da artışlar görülüyor. Artık bu saldırılara karşı koyabilmek,
saldırganların saldırı metodolojilerini anlamak, bu konuda uygulamalar yapmak önemli hâle geldi.  Ayrıca bu alanlardaki
yeteneklerin becerilerine katkı sunulması da elzem.
Gençlerimizin ilgisini siber saldırılarla mücadele edebilecek insan kaynağı geliştirmek amacıyla Bayrağı Yakala (CTFCapture The Flag) Yarışması düzenlendi. Bu sene ikincisi yapılan yarışma Savunma Sanayii Başkanlığı, İstanbul Ticaret
Odası, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Boğaziçi Üniversitesi katkılarıyla İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle
gerçekleştirildi.
Türkiye’de ilk defa ortaokul öğrencilerinin de katıldığı siber güvenlik yarışması, ülkemize karşı gerçekleştirilen siber
saldırılarla topyekûn mücadelede kendini sorumlu gören öğrencilerimizle anlam kazandı.
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SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

Ortaokul ve Liseler Arası Bayrağı Yakala (CTF) Yarışmasında dereceye giren ilk beş takımın öğrencileri
Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından gezi programına davet edildi.
Bayrağı Yakala Yarışması (CTF) siber güvenlik alanında farkındalık yaratmak ve ulusal siber güvenlik eko-sisteminin
güçlenmesine katkı sağlamak maksadıyla düzenleniyor.  Ortaokul ve Liseler Arası Bayrağı Yakala Yarışmasında dereceye
giren ilk beş takımın öğrencilerine ödülleri Savunma Sanayi Başkanlığınca verildi.  Siber saldırılarla mücadele edebilecek
insan kaynağı geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışma ile tüm dünyada ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan siber
saldırılara karşı koyabilecek, saldırı ve saldırganların metodolojilerini çözebilecek ve geleceğin teknolojilerinde lider
olabilecek gençlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.
Öğrencilerimiz, siber güvenlik alanına olan ilgilerinin artması ve bu alanda kariyer planlaması yapmalarına katkı
sağlamak amacı ile Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından gezi programına davet edildi.
Ödül alan beş takımdan
14 öğrencimiz 4 danışman öğretmenimiz ve CTF yarışması düzenleme kurulundan 7 kişinin katıldığı gezide ilgili tesisler
ziyaret edildi.
Ziyaretin verimli geçtiğini belirten İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Murat Altınöz “Bu çalışmalar kapsamında liseli
ve ortaokullu öğrencilerimizin ilgisini bu alana çekerek siber saldırılarla mücadele edebilecek insan kaynağı yetiştirmeyi
amaçlıyoruz. Bu sayede bizim öğrencilerimiz geleceğin teknolojilerinde lider olabilecek konuma gelecekler. Bu vesile ile
yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.
Gezi toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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BIZ OLMADAN BIZIM OLMAZ

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz işitme engellilerin eğitim sorunlarının masaya yatırıldığı bir panel ve
çalıştay düzenledi.
Eğitim ve sağlıkla ilgili çalışma yapan uluslararası kurumlar, iyileştirme, eğitim, gerekli imkânlar ve materyallerin
sağlanmasıyla işitme engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda işitme kaybıyla ilgili
farkındalığı artırma, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma, eğitim ortamlarının düzenlenmesi gibi faaliyetler önem arz
ediyor. Önlenemeyen işitme kayıplarının neden olduğu sorunların en başında ise işitme engellilerin diğer insanlarla iletişim
kurmakta yaşadığı sorunlar geliyor. Bu da işitme engelli bireylerin sosyal ve duygusal hayatlarına olumsuz yansıyor.

İşitme Engellilerin Eğitim İmkânlarının Geliştirilmesi
Gelişmekte olan ülkelerde işitme engelli çocukların önemli bir kısmı eğitim alamıyor. Bu nedenle bu gibi ülkelerde işitme
engelli bireylerin iş bulma olasılıkları da gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşük.  Oysa işitme engellilerin eğitim imkânlarının
geliştirilmesi ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanabilmesi bu bireylerin iş gücüne katılabilmesinin önünü
açacaktır.
İşitme engelli bireylerin işitme cihazı, ileri veya çok ileri derecede işitme kaybı yaşayanlar için geliştirilmiş elektronik
medikal cihaz olan koklear implant ve farklı aletlerin yanı sıra konuşma terapileri, işitsel rehabilitasyon gibi yöntemler
sayesinde yaşam kaliteleri yükselebiliyor. İşitme engellilere yazılı metinleri okuyabilmenin yanı sıra dudak okuma yetilerinin
geliştirilmesi ve işaret dilini öğrenmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesi önem arz ediyor.  Ayrıca içinde bulunulan iletişim
dünyasında çeşitli medya platformlarında işitme engelliler için altyazılar ve işaret dilinin kullanımının yaygınlaştırılması da
önemli.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda geleceğin işitme engellilerin eğitiminin şimdiden
planlanması ve işitme engellilerin sorunlarının yerinde tartışılması hedefiyle bir panel ve çalıştay düzenledi.  İl Millî Eğitim
Müdürlüğü Maarif Müfettişleri AR-GE Birimi ve Beyazay Derneğinin iş birliğindeki etkinlik Halıcıoğlu İşitme Engelliler
Ortaokulu’nda yapıldı.
İki gün süren etkinlikte işitme engellilerin ve sivil toplum temsilcilerinin görüşleri alınarak geleceğe ilişkin hedefler
üzerinde duruldu. Etkinliğe akademisyen ve eğitimcilerin yanı sıra işitme engelli araştırmacı, eğitmen ve sivil toplum
kuruluşu temsilcileri davet edildi.
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Çoklu İş Birlikleri ve Akademik Birikimden Yararlanmak
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzüm Maarif Müfettişleri Birimi AR-GE Çalışma Grubu ( Sayın Cemil Coşkun,  Sayın Nejla
Kınay,  Sayın Dr. Hasan Hüseyin Selvi) tarafından düzenlenen  programın ilk günkü açılışına Maarif Müfettişleri Başkanı  
Sayın Hastürk Yıldız, Başkan Yardımcıları  Sayın Şükrü Keskin,  Sayın Şerif Karanfil,  Sayın Bahattin Çıtak,  Sayın Ayşegül
Ekizceli, Beyoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü   Sayın Cemil Sarıcı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitimden Sorumlu Şube
Müdürümüz Sayın  Ömer Avcı katıldı.
Birinci günkü panelde Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Temsilcisi Sayın Hasan Dikyuva, Boğaziçi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. A. Sumru Özsoy,  Boğaziçi Üniversitesi’nden Sayın Dr. Öğretim Görevlisi Kadir Gökgöz, Çocuk
Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Cenker Ilıcalı, Boğaziçi Üniversitesi’nden Sayın Dr. Öğretim Görevlisi
Mine Göl Güven,  Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Hande Sart,  Sağırlar Konfederasyonu Başkanı Sayın
Orkun Utkusarcı, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Ercüment Tanrıverdi işitme engellilerin eğitimiyle ilgili kapsamlı
bir değerlendirme yaptılar.
İkinci gün başlayan çalıştayın açılışında konuşan İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Ömer Avcı,   özel eğitimin
çok geniş bir alan olduğunu, bu çalıştayla işitme engellilerin eğitimini 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda daha iyi bir
noktaya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda işitme engellilerin eğitimiyle ilgili farkındalığı artırma, eğitim
hizmetlerine erişimi kolaylaştırma gibi faaliyetlerin önem arz ettiğini belirten Avcı, mevzuat değişiklikleri teklifi başta olmak
üzere bir dizi çalışma yaptıklarını kaydetti.
İşitme engellilerin eğitim sorunlarına dikkat çekmenin başlı başına önemli olduğunun altını çizen Avcı mesele etrafındaki
ortak bilinci artırmak için yapılan çalıştaya katkı sunan herkese teşekkür etti.
İlimizdeki işitme engellilerle ilgili okulların durumuna dikkat
çeken Maarif Müfettişleri Birimi Koordinatör Yardımcısı Sayın
Ayşegül Ekizceli, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün işitme engelliler
okullarında çalışan öğretmenlerin yetkinliklerinin artırılması için
yapılacak çalışmaların önemli olduğunu söyledi.  
Çalıştayı işitme engellilerin sorunlarının çözüme ulaşması için
önemli bir imkân olarak gördüklerini belirten Ekizceli, amaçlarının
işitme engelli bireylerin eğitimle ilgili problemlerini çözebilmek
olduğunu kaydetti.

Çalıştayda Ele Alınan Konular
Kapsamlı bir içeriğe sahip çalıştayda, işitme engelliler
okullarında verilen eğitim, işitme engelli öğrencilere yönelik kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları, işaret diline yönelik
çalışmalar, sivil toplum kuruluşları ve yetişkin işitme engellilerin eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri, rehabilitasyon
merkezlerinin işitme engellilerin eğitimlerinde yaşadıkları sorunlar ve rehberlik araştırma merkezlerinde işitme engellilerin
tanılama, yerleştirme ve destek eğitim önermeye ilişkin sorunları, erken çocukluk eğitimi, işitme engellileri cihazlandırma
ile ilgili sorunlar değerlendirildi.
Çalıştayın raportörlüğünü ise Pendik Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Alaaddin Karacan, Maltepe Rehberlik
Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Serkan Azap, Özel Eğitim Öğretmeni Sayın Özlem Ölgüt, Biruni Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Sayın Hülya Osmanoğlu, Togemder Özel Eğitim Meslek Okulu Özel Eğitim Öğretmeni Sayın Fatih Adıyaman,
Halıcıoğlu İşitme Engelliler İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Sayın Ramazan Yanardağ yaptı.
İki gün süren çalışmada işitme engellilerin yalnız olmadıkları, Bakanlığımızın ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün
işitme engellilerin sorunlarını görmezden gelmeyeceği vurgulandı. Panel ve çalıştay çıktılarına göre öğretmenlere okulları
düzenleme, hizmet içi eğitim, program geliştirme, kaynak geliştirme, kitapçık oluşturma gibi eğitime yönelik gereksinimler
belirlenerek bir yol haritası oluşturuldu.
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Katılımcılar
Panelin ve çalıştayın katılımcıları ise şöyleydi: Ercüment
Tanrıverdi, Muammer Ay, Orkun Utkusarcı, Yakup Ümit Kihtir,
Ali İsmet Öner, Tığral Makul, Ali Galip Durşen Viki Özromano,
Şebnem Şen, Aytan Tez, Doğan Özdemir, Samet Demirtaş,
Elvan Özparlak, Recep Koçur, Namık Topçu, Gül Köroğlu, Buket
Demirel, Neveda Öner, Koray Çivril, Onur Kayıhan, Yusuf Ermez,
S. Lamia Yücetay Akın, Nevzat Kırgıç, Fırat Kırmızıgül, Tarık Akay,
Mustafa Ölke, Selma Coşkan Battal Çelik, Belgin Birer Durşen,
Belgin Birer, Melih Yangın, Mustafa Karabucak, Servet Akın,
Murat Bayraktar, Hanefi Atayeter, Kenan Kasarcı, Ali Yalçın, Mesut
Öztürk, Adnan Etci, Hakan Erdoğan, Orkan Çalbıyık, Erdoğan
Kasapoğlu, Emine Ovacık, Üzeyir Bilgin, Ümran Koç Tuncer, Memnune Erkan, Ayşe Tekincan, Ayşen Aysuna Gökşen, Aslı
Günaydın ve Yasemin Sağlam.
Çalıştaya ayrıca Okan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden  Cihat Türkel, Mustafa Enes Balcı,
Merve Gören, Aleyna Acar, Onur Çelik ve Selen Yiğit katıldı. Seda Karakaşoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği etkinliklerin
işaret dili tercümanlığını ise Neslihan Kurt ve Ayça Aybüke Kurt yaptı.

Desteklemek ve Paylaşmak
İşitme engellilerin yaşadıkları sorunlar, sahip oldukları haklar, erişilebilirlik, işitme engellilere yönelik teknolojiler başta
olmak üzere pek çok hususun ele alındığı çalıştayın kapanışında bir konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız
Sayın Menderes Kaya,   ise ilimizdeki altı işitme engelliler okulunun bu çalıştayın çıktılarından yararlanacağını ifade
etti. Desteklemek, paylaşmak için çoklu iş birliklerini hayata geçirdiklerini belirten Kaya, dezavantajlı öğrencilerimizin
sorunlarının çözüldüğü eğitim ortamları oluşturmak üzerine çabaladıklarını vurguladı.   Engellilere yönelik yapılacak
düzenlemelerin onların hayatlarını kolaylaştırması yönünden çok önemli olduğunun altını çizen Kaya, iki gün süren
çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür etti.
Akademisyen, yönetici, öğretmen, sivil toplum ve işitme engelli katılımcılarla birlikte düzenlenen etkinlik, katılımcı
görüşleri literatür ve mevzuat ile ilişkilendirilerek yazılan raporla sona erdi.
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23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile İstanbul’da ilk tören Taksim Meydanı’nda yapıldı. Cumhuriyet
Anıtı’na çelenk kondu. Ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, makamında çocukları kabul etti. Koltuğunu bir süreliğine
devretti.
İstanbul’daki resmî kutlama alanı ise Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi’ydi. Çocuklar sabahın erken
saatlerinde ellerinde Türk bayrakları ile geldiler alana.  Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki program, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı.
Etkinlikte konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, tüm çocukların bayramını kutlayarak Atatürk, silah
arkadaşları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle yâd ettiklerini söyledi.
Türkiye, KKTC, Pakistan, Kuzey Makedonya, Rusya,
Hindistan, Meksika ve Estonya’dan çocukların katıldığı Halk
Oyunları Festivali, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne
oldu. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları, yüzlerinde kocaman
gülüşlerle günlerini kutladılar. Şiirler okundu, şarkılar söylendi.
Ama kutlamaların en dikkat çeken anı “7 Bölge Anadolu 7
Tepe İstanbul” isimli halk gösterisi oldu. Minikler sergiledikleri
performansla büyük beğeni topladı.
Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.   Birinci, ikinci ve
üçüncü sırayı alan öğrenciler, ödüllerini İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’den
aldı.
Etkinlikte görev alan tüm öğrenciler ile protokol üyeleri,
programın sonunda sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.  Orman
Bölge Müdürlüğü de etkinlik sonrası, öğrencilere çam fidanı
hediye etti.
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OKUL ÖNCESI EĞITIM

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği arasında eğitimin niteliğinin
artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, 2023 Vizyonu doğrultusunda eğitimin niteliği ile ilgili çeşitli alanlarda planlı çalışmalar
yürüterek, özellikle öğrencilerimizin başarı seviyelerini yükseltmek için önemli projeler yürütüyor. Bu sayede çocuklarımızın
eğitim hayatlarında mutlu olmaları daha kolay olacak. Bu anlamda, çocuklarımızı yarına daha yetkin, daha özgüvenli, daha
başarılı ve fiziksel ve zihinsel anlamda daha sağlıklı biçimde hazırlamak, onların mutlu birer insan olmalarına yardımcı
olmak projelerimizin temel felsefesini oluşturuyor.

Nitelikli Eğitim Yolculuğu
Bu perspektifle öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleri ile artırılması ve ailelerin sosyal, kültürel ve
mesleki gelişimlerine destek olunması amacıyla çoklu iş birlikleri süreci devam ediyor. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği arasında, eğitimciler ve akademisyenlerin katkılarını da içeren bir iş birliği protokolü
imzalanması bunun adımlarından biri.  
Protokolü İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Sayın Sevgi
Şahbaz imzaladı. İmza törenine ayrıca TRT Çocuk Genel Müdürü Sayın Hatice Tülün, Türk Gençlik Vakfı Başkanı Sayın
Yasemin Sezgin, Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürümüz Sayın Timur Tuğral da  katıldı.

Projeler ve Çok Boyutlu Çalışmalar
Çocukları geleceğe hazırlarken geleceğin yetkinlikler ve beceriler anlamında çok farklı bir dünya olacağı gerçeğini
dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla bu dünyayı bugünden anlayabilmek ve çocuklarımızı geleceğin gerçeklerine göre
yönlendirmek çok ama çok önem kazanıyor. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği ile yapılan iş birliği protokolü ile
eğitim-öğretim, eğitim yönetimi, oyun, gezi, yarışma ve sosyal kültürel etkinlikler, projeler sağlık ve beslenme alanlarında
çalışmalar yapılacak. Bunun için durum analizi, problem tespiti, çözüm yollarının belirlenmesi, uygulama, izleme,
değerlendirme, eğitim ve paylaşım süreçleri işletilecek.
Çocuğunuzun hem bilişsel hem de sosyal özelliklerinin şekillenmesine destek sunacak olan iş birliği çerçevesinde
eğitim ve öğretimin niteliğini artırmaya dönük çeşitli alanlarda uzman, eğitimci ve akademisyenler belirlenen okullarda
eğitim seminerleri verecek, atölye çalışmaları düzenlenecek. Şehrimizin  tarihi boyutu, kültürel öğeleri, sanatsal içerikleri,
sosyolojik unsurları, folklorik içeriği ve coğrafi özellikleri hakkında  uzmanlardan ve akademisyenlerden içerik ve uygulama
bağlamında destek alınacak.
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Drama ve atölye uygulamaları yapılacak. Müze eğitimlerinde tarihi kültür aktarımı ile müzede öğrenmenin çeşitli
imkânlarından yararlanılcak. Öğrencilerin gönüllü katılımları ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitimler
yapılacak, etkinlik ve seminerler düzenlenecek.

Veli Eğitimleri
Ailelerin, çocuklarının eğitiminde daha fazla söz sahibi olması ve sorumluluk üstlenmesi, ancak eğitim konusunda
yeterli ve sağlıklı bilgilenmeleri ile mümkündür. Öğretme-öğrenme süreçlerinde benimsenen yeni yöntemlerin ve eğitim
kurumlarında öğrenciler için geçerli olan yeni şartlar, ailelere uzman eğitimciler ve akademisyenler tarafından seminerler
ve rehberlik çalışmaları ile aktarılır.
İmzalanan protokol kapsamında Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği’nin organizasyonu ile bir dizi çalışma yapıldı.
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HASTANEDE MASAL VAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hastanelerde tedavi gören çocuklarımız masallarla
buluştu.
Çocuğun temel yararı doğrultusunda gelişme hakkının gerçekleşmesi nitelikli eğitimle mümkündür. Bebeklik
döneminden başlayarak çocukluğun bütün evrelerinde dil, bilişsel, kişilik gelişimi yanında sosyal, kültürel ve toplumsal
gelişimi biçimlendiren temel beslenme kaynağı ise hiç kuşkusuz edebiyat ve sanat değeri olan masallardır.
Bu yüzden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün Kütüphanelerde Hayat Var Projesinin önemli bir ayağını masal
okulu oluşturuyor. Çeşitli etkinliklerle öne çıkan masal okulumuzun öğretmenleri bu defa hastanede masal var dedi ve 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hastanelerde tedavi gören çocuklarımızı ziyaret etti.
Masalcı öğretmenlerimiz, çocukların sağlık durumlarına göre hastane sınıflarında veyahut odalarda yatak başında
masallar anlatarak onlara moral oldular. Onkoloji bölümündeki çocuklarımızın masallarla yüzü gülerken sevinçlerini göz
kırparak gösterdiler.
Pendik Eğitim Araştırma, Halkalı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma, Bahçelievler İstanbul Fizik Tedavi
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, masalcı öğretmenlerimizden Sema Yaylı Küçük Prens, Ümit Yaşar
Konar Baykuşların Ötüşü ile İsimsiz Taşın Masalı, Elif Özkan Konar Taşlangoz ile Dünyayı İçen Kurbağa, Betül Köse Limon
Kız masalını anlatarak bir nebze de olsa masallarla şifa dağıtmaya çalıştılar.
Masalları yalnızca çocuklar değil, onlara refakat eden yakınları da büyük bir ilgi ile dinlerken çok mutlu olduklarını
belirterek teşekkür ettiler. Ayrıca masal anlatımının yalnızca  çocuk bayramıyla sınırlı kalmamasını rica ederek tekrarını
istediler.
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ÖĞRENCİ YETİŞTİRME PROGRAMI

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri
ve Teknolojileri arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.
Teknolojik değişimlerin hızına ayak uydurabilecek kabiliyet ve yeteneklere sahip gençlerin daha lise çağlarında ufuklarına
ışık tutabilmek, sağlıklı bir şekilde gelişmelerini temin etmek gerekiyor. Bu bağlamda Yıldız Teknik Üniversitesinde bir
öğrenci yetiştirme programını yürütmek için temel prensipleri ve tarafların sorumluluklarını ortaya koyan iş birliği için
önemli bir adım atıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
A.Ş arasındaki iş birliği protokolü kapsamında, liseli gençler, kod yazmadan robot yapımına kadar birçok konuda
akademisyenlerden ve iş dünyasındaki tecrübeli isimlerden eğitim alacak.
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük binasındaki imza törenine, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Bahri
Şahin, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Mesut Güner, Uyumsoft
AŞ Başkanı Sayın Mehmet Önder, Uyumsoft AŞ Genel Müdürü Sayın Hüseyin Şahin ve ilgili kurumlardan yetkililer katıldı.
Proje kapsamında, teknolojik değişimlerin hızına ayak uydurabilecek kabiliyet ve yeteneklere sahip gençlerin, daha
lise çağlarında ellerinden tutularak yetiştirilmesi hedefleniyor. Seçici kurul tarafından seçilecek liseli gençler, 10 kişilik
laboratuvar sınıflarda kod yazmadan robot yapımına kadar birçok konuda akademisyenlerden ve iş dünyasındaki tecrübeli
isimlerden eğitim alacak.

Meslek Seçimlerine Katkı
Kamu ve özel sektör kurumlarıyla iş birliği yapmanın önemine değinen Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr.
Bahri Şahin, “Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için her alanda işbirliğini geliştireceğiz. Bu alandaki çalışmalarımız
kapsamında ilk defa lise öğrencileri için yaz okulu açtık. Gelecekteki meslek seçimlerine katkıda bulunacak olan bu yaz
okulunda, liseli gençler yazılımdan elektroniğe, makineden kimyaya, enerjiden gıdaya kadar birçok sektör hakkında bilgi
sahibi oluyor. Bunun dışında disiplinlerarası çalışmaya imkân sunan Sosyopark ve Sanat ve Tasarım Parkı kurduk. Sosyopark
göç, mobbing gibi sosyal konulara çözüm üretirken, Sanat ve Tasarım Parkı, teknopark şirketlerinde patenti alınmış
olan ürünlerin görsel tasarımlarını gerçekleştiriyor. Böylece, disiplinlerarası çalışarak, hem iyi projelerin çıkışına altyapı
oluşturuyoruz, hem de kaynak israfının önüne geçiyoruz.” dedi.
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Çocuklarımızın Zihinlerini Geliştirmek
Eğitime destek olabilecek tüm kurumlarla iş birliği
yaptıklarını ifade eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın
Levent Yazıcı, şunları kaydetti: “Yerel yönetimler, üniversiteler,
meslek örgütleri gibi eğitime destek olabilecek tüm yapılarla
iş birliği yapıyoruz. Çocuklarımızı, tek boyutlu yetiştirmemeye
gayret ediyoruz. Onları bilişimle yazılımla teknolojiyle
yetiştirirken; sanatı kültürü de unutmuyoruz. Çocuklarımızı
akıl ve ruh birlikteliğini sağlayacak şekilde geliştiriyoruz.
Amacımız, bugünün ve geleceğinin becerileri ile donanmış,
bu becerilerini de insanın faydasına kullanabilen, hem
bilime sevdalı, hem kültüre sanata duyarlı ve meraklı, aynı
zamanda ahlaklı ve nitelikli çocuklar yetiştirmek. Öğrenci
yetiştirme programını yürütmek için temel prensipleri ve
tarafların sorumluluklarını ortaya koyan bu iş birliğine katkı
sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.”

Ekosistemlerin Gücü
Teknopark’taki kuluçka firmaları dâhil bütün firmalar ile yönetim olarak iç içe olduklarını ifade eden Yıldız Teknopark
Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Mesut Güner,  “Yazılım, donanım, enerji, savunma sanayi, kimya, ilaç, elektronik gibi farklı
sektörlerde faaliyet gösteren 430 firmada 7 bin 500’ün üzerindeki AR-GE personeline ev sahipliği yapıyoruz. Yönetim
olarak, teknoparkımızdaki firmalar Teknoloji Transfer Ofisimiz vasıtasıyla üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştiriyoruz.
Bugünün ve geleceğin dünyasında, kuracağımız ekosistemler ne kadar nitelikli olursa, bizler de ülke olarak, şirketler olarak
o kadar güçlü oluruz. Gençlerimizi, geleceğe hazırlamak için kamu ve özel sektör kurumlarıyla her alanda işbirliği yapmaya
devam edeceğiz.” dedi.

Teknolojik Zekânın Canlı Tutulması
Gençlerin, küçük yaşlardan itibaren yeteneklerinin gelişmesinin önemini anlatan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve
Teknolojileri AŞ Başkanı Sayın Mehmet Önder, şunları söyledi: “Gençlerimizin, küçük yaşlardan itibaren yeteneklerinin
gelişmesi önemli. Bu nedenle onları geleceğe bugünden hazırlamayız. Öğrenciler, okullarda sınav yarışına girdiklerinde
diğer alanlardaki motivasyonlarını kaybedebiliyor, teknolojik zekâ başta olmak üzere birçok konuda yaklaşım ve istekleri
körelebiliyor. Bu proje ile öğrencilerin teknolojik zekâlarının, eğitim süreleri boyunca azalmadan canlı tutulmasını
sağlamayı hedefliyoruz.”
Dijital değişim ve dönüşümün hızla gerçekleşmeye devam ettiğini kaydeden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
AŞ Genel Müdürü Sayın Hüseyin Şahin, “Bilişim sektörü, bu değişimin ve dönüşümün itici gücü. Ülkemizin geleceğin
dünyasında yarışta olması için yetkin bireylerin yetişmesi önemli. Gelecekte yeni meslekler doğacak ve bu mesleklerin
temelinde teknolojik gelişmeler de olacak. Uyumsoft olarak, bu sürece öncülük ederek destek vermekten gurur duyuyoruz.”
dedi.  

Gençlerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknoparkında imzalanan iş birliğine göre yürütülecek programın hedefleri arasında:  
  Yeni yetişen gençlerin, teknolojik imkânlar ve değişime hızlı ayak uydurabilmelerinin sağlanması;
Gençlerin, kendi yeteneklerini ürün ve sistemlere dönüştürmesine destek verilmesi;
İleri düzeyde yüksek teknolojik zekâya sahip ve potansiyel yetenek deposu olan gençlerin yeteneklerinin körelmesinin
önlenmesi;
Gençlerin sahip oldukları yetenekler ile değişim ve dönüşümün bulundukları alanlarda en etkili şekilde yaşanmasına
destek verilmesi;
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YUNUS EMRE’DE DIRILMEK

Yurdumun Değerleri Projesi kapsamında “Yunus Emre’de Dirilmek”  hakkında konuşuldu.
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda öğrenim hayatını yatılı olarak devam ettiren öğrencilerimiz
için değerlerimizin öğrenilmesi ve kişiliklerinde bunların yer alması hayati derecede önem arz etmektedir. Yurdumun
Değerleri Projesi, yatılı olarak öğrenimlerine devam eden öğrencilerimize ulaşmayı, onlara bu anlamda katkıda bulunmayı
amaçlıyor.
Bu çerçevede Gaziosmanpaşa Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdunda “Yunus Emre’de Dirilmek”
temalı bir sohbet programı gerçekleştirildi. Program öğrencilerimizle birlikte yenilen akşam yemeği ile başladı.

Okullar ve Değerlerimiz
İl Müdür Yardımcımız Levent Özil programda bir konuşma yaptı.  Özil, öğrenim hayatlarını yatılı olarak devam ettiren
ortaöğretim öğrencilerine yönelik özgün ve özendirici etkinlikler çerçevesinde Yunus Emre’nin kültürel mirasımızdaki
yerine değindi.
Proje kapsamında yürütülen faaliyetlere dikkat çeken Özil, “Değerler sonradan kazanılan davranışlardır. Aile, okul ve
toplumun değer kazanımında önemli görevleri bulunmaktadır. Okul çağına kadar aile, çocuklar için hangi değerlerin
kazanılacağı konusunda temel kurumdur. Okullardaki eğitim ise istenen değerlerin kazandırılmasında merkezi bir role
sahiptir. Bu sebeple hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir.” dedi.
Ardından AR-GE Kültür Biriminden Hüseyin Akın ile Cengizhan Orakçı Yunus Emre’de dirilmenin manası üzerine
öğrencilerle serbest nazım birer sunum yaptılar.
Yunus’un değerini vurgulayan Hüseyin Akın, “Yunus Emre’siz bir Türk edebiyatı, Yunus Emre’siz bir Türk kültürü
düşünülemez. Üzerinde yaşadığımız şu Anadolu coğrafyasında Yunus ilahilerinin terennüm edilmediği, söylenmediği tek
karış toprak gösterilemez. Sadece Anadolu değil Balkanlarda da Yunus’un nefesi eser dalga dalga. Yunus Emre’den bir ilahi
bilmeyen, ondan ezbere en az bir dörtlük okuyamayan insanımız yoktur. Benim de evde babamın kitapları arasında bulup
okuduğum ilk kitap Yunus Emre Divanıydı.” dedi.
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Türkçenin Kurucusu
Cengizhan Orakçı da konuşmasında Yunus’un Türk diline yaptığı katkıları anımsatarak onun Türkçemize kattığı zenginliği
ifade etti. Yunus’a dönmenin kendimize dönmek olduğuna dikkat çeken Orakçı, “Kimliğimizin ve kültürümüzün en önemli
anahtarlarından biri, belki de en başta geleni olan Yunus Emre’ye Türk toplumunun bugün büyük bir ihtiyacı vardır. Yunus
Emre, üzerinde yaşadığımız topraklarda kurulan Türk-İslâm medeniyetinin önde gelen manevi mimarlarındandır. Bugün
konuştuğumuz Türkçenin temellerini o atmıştır. 13. yüzyılda Anadolu’da Türkçenin bir edebiyat dili olması yolunda ilk ve
en önemli çaba Yunus’a aittir. Yunus, denebilir ki, Türkçenin kurucusudur. O, bu topraklar üzerinde dilden bir mimari yapı
oluşturmuştur. Süleymaniye taştan bir anıtsa, Yunus’un ilahileri de sesten bir anıttır. Bilelim veya bilmeyelim, biz milletçe
bu sesten anıtın içinde yaşıyoruz, onun altında soluk alıp veriyoruz. Yunus, Türk diline ruhunun derinliklerinden öylesine
üflenmiştir ve onu canlandırmıştır ki, Türkçe kıyamete kadar diri kalacak bir enerjiyle yüklenmiştir.”  ifadelerini kullandı.
Programa ayrıca İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürümüz Mustafa Akhan, Gaziosmanpaşa İlçe Millî Eğitim
Müdürümüz Mehmet Usta ve şube müdürleri, Okul müdürü Rasim Aktürk, okul idarecileri ile öğretmenler de iştirak ettiler.
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YURTTA HASBIHAL

Yurdumun Değerleri Projesi kapsamında, şehir, şiir ve İstanbul üzerine konuşuldu.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Yurdumun Değerleri Projesi kapsamında her hafta bir öğrenci yurdumuzda
öğrencilerimizin kültürel dünyasını geliştiren etkinlikler düzenleniyor. Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip
Lisesi yurdundaki program İstanbul’u yeniden tanımaya, keşfetmeye, keyfini çıkarmaya,  burada yaşamayı bir sanat hâline
getirmeye katkı sunmayı hedefliyordu. Bu bağlamda “Şehir, Şiir, İstanbul” teması işlendi.

Kendisi Şiir Şehir
Programda şair Cengizhan Orakçı, “İstanbul nadide bir şehirdir. Kendisi en güzel şiir olan şehir İstanbul’a bugüne kadar
nice şiirler yazıldı, yazılmaya devam ediyor. Dünyada belki de adına en çok şiir yazılan şehirdir İstanbul. Bunun bir örneği
olarak henüz yeni yayımlanan Ömer Erdem’in İstanbul’a kitabı örnek olarak gösterilebilir.” ifadeleri kıllandı.
Sonra öğrencilere İstanbul’a kitabından “Eğer dünyaya gelseydim/ ya da gök gürlemesi kuşu” adlı şiiri okudu. Konuşmasının
devamında İstanbul’un kültür tarihimizdeki yerini anlatan Orakçı, “Ancak İstanbul’u en iyi şekilde anlamak için bu şehrin
sokaklarında yürümek, boğazı temaşa etmek ve özellikle Suriçi bölgesinde doyasıya gezmek gerekir. Atalarımızın bir manevi
vecd içinde inşa ettikleri İstanbul’u öğrenmek bizim için aziz bir görevdir. İçinde yaşadığımız bu şehre başka başka illerden
gelmiş olabiliriz ama mademki artık İstanbul’da yaşıyoruz, o hâlde İstanbullu olmalıyız. Evet, İstanbullu olmamız gerekiyor.
Ancak İstanbul’u öğrenerek, okuyarak İstanbullu olunabilir. İstanbul için yazılmış güzel ve önemli kitapları okumak bize bu
yolda kılavuzluk yapacaktır. Yahya Kemal’i, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, Abdulhak Şinasi Hisar’ı,  Samiha Ayverdi’yi, Ahmet
Yüksel Özemre’yi, Nihat Sami Banarlı’yı okumak İstanbul’u okumaktır.”  şeklinde konuştu.

İstanbul’u Yaşamak
Şiir ve şehir ilişkisini çeşitli boyutlarıyla anlatan şair Hüseyin Akın ise, “İstanbul’u yaşamak zevktir, sanattır ve her insana
nasip olmayacak bir şeydir. İstanbul’u anlamak için İstanbul’un tıpkı kitaplar gibi okunması gerektiğini ve İstanbul’u anlatan
kitaplardan, yazarlardan yararlanmak gerektiğini, bu anlamda özellikle Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi
yazarların eserleri mutlaka okunmalı.” dedi.
Programda ayrıca öğrencilerden bir kısmı şiir okudu ve türkü söyledi.
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HALK EĞITIM MERKEZLERIMIZ ÜRETIYOR

Okuma yazmadan üniversite hazırlığa, meslek eğitimden ilkyardıma kadar onlarca alanda kurslar veren
Halk Eğitim Merkezlerimizden bir kurabiye markası çıktı.
Halk Eğitimi Merkezlerimiz bireylerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel
gelişmelerini 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. İstanbul Erenköy Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi’ndeki öğretmenlerimizin ürettiği kurabiyenin  
“Zihnipaşa kurabiyesi” adıyla patent alarak marka olması bunun bir göstergesi.
Halk Eğitim Merkezi’nin Müdürü Neriman Tokatlıoğlu Zihnipaşa kurabiyesinin hikâyesini anlatırken şu hususlara dikkat
çekti: “2014’te göreve başladığım merkezimizde yiyecek içecek hizmetleri atölyesinde üretilen ürünlerden ilk dikkatimi
çeken çayın yanında yediğim ama daha önce hiç tatmadığım bir kurabiye oldu. Tadı, hafifliği ve farklılığı ile dikkatimi çeken
bu kurabiyeyi öğretmenimize sordum. ‘Bu kurabiyenin adı nedir?’ dedim. Öğretmenimiz bir adının olmadığını gelen çoğu
tariflerden kendi tasarrufu ile karışık yeni ürünler denediğini belirtti. ‘O zaman bu bizim kurabiyemiz olsun. Adını Zihnipaşa
kurabiyesi koyalım ve her gün üretip satışını yapalım’ dedim.”
Çeşitli ziyaretlerinde çikolata ve tatlı yerine hep Zihnipaşa kurabiyesini götürdüğünü belirten Tokatlıoğlu, “Herkes çok
sevdi. Siparişler almaya başladık. Onlarca kutu kurabiye satışı yaptık. Baktım ki sevilip tutuldu o zaman markalaşalım diye
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YAHYA KEMAL’IN İSTANBUL’U

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Kâğıthane Çeliktepe Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesinde Yahya Kemal’in
İstanbul’unu anlattı.
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul’u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var Projeleri çerçevesinde, liseli
öğrenciler ile yazarları halk kütüphanelerinde buluşturma faaliyetleri ikinci dönemde devam etti.
Şair Hüsrev Hatemi, Kâğıthane Çeliktepe Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesinde yirminci yüzyılın Türk şairleri arasında
ilgi çekici özellikleriyle farklılaşan Yahya Kemal’in İstanbul’unu anlattı.  Konferansa Kâğıthane’deki liseli öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimiz katıldı.
Hüsrev Hatemi, Yahya Kemal’in İstanbul’unu, İstanbul sevgisini, tutkusunu ve müdafaasını şiirlerden örnek okumalarla
aktardı. Hatemi, yitirilen İstanbul ve semtlerinin Yahya Kemal şiirleri ile hafızadaki yerini koruduğunu, İstanbul ruhunu
gelecek kuşaklara taşıdığını ifade etti. Aktardığı bilgilerin ortaya çıkardığı gerçek şu ki Hatemi’nin hafızası Türk şiirinin,
şairlerinin sicil kaydı gibiydi.
Kendi çocukluk ve gençlik yıllarının İstanbul semtlerinden örnekler veren Hatemi, hatıralarını tazeledi. Programın
sonlarına doğru öğrencilerin şiire, hatıralarına ve İstanbul’a dair sorularını cevaplandırdı. Ayrıca Hatemi öğrencileri
kırmayarak kendi şiirlerinden de bir örnek okudu.
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Levent Özil’in teşekkür konuşmasının ardından hediye takdimi ile program sona erdi.
Programa Çeliktepe Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi çalışanları da yoğun ilgi gösterdi.
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DÖRT DÖRTLÜK TAKIM

İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi robot takımı WRO 5. Türkiye Turnuvası’nda 4 kupa ile turnuvanın en çok
kupa kazanan takımı olmayı başardı.
İzmir’de yapılan WRO Dünya Robot Olimpiyatı 5. Türkiye Turnuvası’nda İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Robot Takımı,
wedo kurallı klasman kategorisinde Türkiye birincisi oldu.  Aynı yarışmanın kurallı gençler kategorisinde ise Robistim takımı
ikincilik elde etti.  Bu derecelerle iki takım da 1-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Danimarka’da yapılacak WRO Dünya Robot
Olimpiyatı Friendship Invitational turnuvasında katılma hakkı kazandı.
Futbol kategorisinde ise Robistim FC takımı üçüncü sıradaydı. Diğer wedo takımı olan Muhteşem Üçlü ise bu kategoride
İstanbul BİLSEM’in kupa kazanan dördüncü takımı oldu. İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi robot takımı 4 kupa ile turnuvanın
en çok kupa kazanan takımı unvanını elde etti.

WRO Dünya Robot Olimpiyatları
2004 yılında birkaç Asya ülkesinde başlayan, 15 yılda dünyada 65’in üzerinde ülkede 70 binin üzerinde öğrencinin
katılımıyla küresel bir oluşuma dönüşen Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad - WRO) dünyanın dört bir
yanından çocuk ve genci bu yıl ‘akıllı şehirler’ teması altında birleştiriyor.
WRO Dünya Robot Olimpiyatları ilkokuldan üniversiteye dünyanın her yerinde tüm öğrencilerin fikir üretme ve problem
çözme gibi yeteneklerini “düşündürücü ve eğitici robot turnuvaları ve aktiviteleri” düzenleyerek geliştirmeyi hedeflemekte.
Türkiye’de beşinci kez düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı’na ülkemizin 24 şehrinden 206 takım ve 579 öğrenci
katıldı. Öğrenciler, proje temelli olan ‘açık’ klasmanında ‘akıllı şehirler’ teması kapsamında geliştirdikleri robotik çözüm
önerilerini sunarken, diğer genç bilim kahramanları kurallı klasmanda masa üzerinde kendilerine verilen hedeflere çözüm
geliştirebilecek robotlar tasarlayıp programladılar. ‘Futbol’ klasmanında ise kendi tasarladıkları otonom robotlarına futbol
oynatmanın heyecanını yaşadılar.
İstanbul BİLSEM robot takımı Robistim, WRO Türkiye Turnuvalarında önceki yıllarda 3 yıl üst üste Türkiye birincisi olarak
ülkemizi Katar, Hindistan ve Kostarika’da yapılan WRO Dünya Robot Olimpiyatı finallerinde temsil etmişti.
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TASARIM İÇIN FARKLI BIR ATÖLYE

Çamur Atölyesinde öğrencilerimiz eğlenerek el becerisi çalışmaları yapıyor; hem eğleniyor hem öğreniyor.
Çamur harika bir iletkendir! Kendimizi, özümüzü, tarihimizi, rengimizi hatırlatan en doğal iletişim aracıdır. Her şeyi
içinde barındıran, bizden bir malzemedir. İçimizde devamlı devinen o kalabalık gürültüyü çeker alır sanki. Her şey netleşir,
bize öz “ben” ile karşılaşmak kalır. İçerideki ses şekle bürünüp adeta bizi bize anlatır.
Bu düşünceden yola çıkan Eyüp Feridun Tümer İlkokulu Çamur Atölyesi ile öğrencilerin fiziksel, bilişsel ve ruhsal
gelişimine katkıda bulunmak, sanatsal gelişimini desteklemek, çamurun insan psikolojisine yaptığı olumlu etkilerden
yararlanmak amaçlanıyor.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde de uygulanan atölye odaklı projede çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak,
çocukların sınıf dışında farklı öğrenme ortamlarında eğitim görmelerini sağlamak ön planda tutuluyor. Çocukların
etkinlikler yapılırken heyecanlı ve istekli olduğu bunun da öğrenmeyi kolaylaştırdığı görülüyor. Ayrıca fiziksel, ruhsal ve
akademik olarak çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

Hayal Gücünü Geliştirmek
Çamur Atölyesinin kurulmasındaki gerekçeler, çocuklar arasında yaşanan çatışma ortamını önleyerek şiddete engel
olmak, öğrencilerin tasarım ve yaratıcılık gücünü geliştirmek için uygulama imkânı sunmak. Dolayısıyla doğal ortamdan
uzaklaşan öğrencilerde biriken statik elektriğin boşalmasını sağlamak, psikolojik rahatlama sağlayarak öğrencilerin ruh
sağlığına hizmet etmek, ince ve kalın motor kaslarını geliştirmek, fiziki gelişime katkı sunmak, öğrencilerin hayal gücünü
geliştirmektir.
Atölyenin görsel sanatlar, matematik, sosyal bilgiler ve diğer
derslerde soyut olarak anlatılan konuların somutlaştırılması,
yaparak yaşayarak öğrenmenin sağlanması açısından ders
içi etkinliklerde kullanıldığı ve faydalı sonuçlar ortaya çıktığı
görüldü. Örneğin Matematik dersinde bütün yarım kavramını
anlatan öğretmen atölyede dersi işleyerek çocuklara yaptırdığı
şekillerle bütün-yarım kavramını anlattı. Sosyal Bilgiler dersinde
çocuklar tarihi eserler yaptı. Bunların yanı sıra çocukların
özgün çalışmalar yaparak bir ürün ortaya çıkarmanın verdiği
mutlulukla özgüvenlerinin arttığı okuldaki kavgaların azaldığı
fark edildi.

AR-GE B LTENİ ’19

249

Dört Ana Tema
Proje öğrencinin fiziksel gelişimini desteklemek, öğrenciler arasındaki şiddetin önlenmesi, sanatsal gelişimi
desteklemek, akademik gelişime katkıda bulunmak şeklinde dört ana tema üzerine kurulu.
Öğrencinin Fiziksel Gelişiminin Desteklemesi: Çamurun yoğrulması ve şekillendirilmesi esnasında çocuğun ince motor
kas- kalın motor kas gelişimini sağlıyor. El göz koordinasyonunun sağlanmasına katkıda bulunur.
Öğrenciler Arasındaki Şiddetin Önlenmesi: Atölye, kentsel yaşamın getirmiş olduğu aşırı stres ve kaygı duygularının
giderilerek öğrencinin rahatlamasını sağlıyor. Vücuttaki statik elektriğin boşalması bu bağlamda en önemli nokta…
Başarma duygusunu geliştirerek ve bir eser ortaya koyma hazzını yaşayarak mutluluk hormonunun salgılanması sonucu
öğrenci mutlu olur.
Sanatsal Gelişimi Desteklemek: Öğrenciler çeşitli figürler mesela üç boyutlu çalışmalar yapıyor. Onların şekil verme,
hayal etme ve hayal ettiği şekli yaparak somutlaştırma becerisi gelişiyor. Böylelikle tasarım gücünün gelişmesine katkı
sağlanıyor.
Akademik Gelişime Katkıda Bulunmak: Özelikle Matematik ve Sosyal Bilgiler dersinde materyal olarak kullanılması
söz konusu. Kolay şekillenmesi ve somut bir nesne olması nedeniyle soyut kavramların daha çabuk öğrenilmesine katkı
sağlanıyor.

Özgün Uygulamalar
Sunuş, buluş, yaparak yaşayarak öğrenme yöntemleri kullanılan projeye katılan öğrencilerin kalem tutma, yazı yazma
becerilerinin gelişirken okula uyumları kolaylaşıyor. Şiddet eğilimi olan kendisini ifade etmekte zorlanan çocukların
yaptıkları eserler ile kendilerini ortaya koydukları, arkadaşlarına ve çevreye karşı olumlu tutum geliştirdikleri gözlemlendi.
Projeyle, sanatsal açıdan öğrencilerin başlangıçta basit düzeyde eserler ortaya koyarken zamanla çalışmalarını
geliştirdikleri orijinal eserler ortaya koydukları görüldü. Öğrencilerin tasarım yeteneklerinin geliştiği, kendilerine
güvenlerinin arttığı farklı denemeler yapmaktan çekinmedikleri gözlemlendi. Ayrıca çocukların ve öğretmenlerin atölyeyi
keyifle kullandıkları, öğretmenlerin atölyeyi derslerle bütünleştirerek konuları işledikleri de kaydedilmeli.
Proje derslerle ilişkilendirilerek çeşitli çalışmalar yapıldı. Tarihi eserler, matematiksel çalışmalar çocukların yaratıcılığının
gelişmesi için yapılan özgün uygulamalardan birkaçı.
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SÜRDÜRÜLEBILIR VE KALITELI KARIYER YOLCULUĞU

Türkiye’nin ilk ticaret meslek lisesi olan Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 21.
yüzyıl becerilerini içeren proje çerçevesinde bir dizi çalışma yaptı.
Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2019 arasında koordinatörlüğünü üstlendiği 5 ortaklı bir
Erasmus+ K202 Mesleki Eğitim Öğretimde Stratejik Ortaklıklar Projesine sahip.

Yüzyılın Becerilerini Öğretmek İçin
2017 yılında, Türk Ulusal Ajansı’nın desteklediği ve iki yıl boyunca Avrupa Birliği fonuyla devam eden Türkiye
önderliğindeki proje sürdürülebilir ve kaliteli kariyer gelişimine odaklanması bakımından önemli.  Bu kapsamda öğretmen
ve öğrencilere 21. yüzyıl anahtar becerileri öğretmede sürdürülebilir ve kaliteli bir kariyer imkânı sunmak üzere çalışmalar
yapılıyor.   Projeye Polonya, İtalya, Fransa’nın Reunion Adası, Litvanya ve Almanya ortak okullarıyla son sınıfta okuyan
öğrenciler katıldı.
       Öğrencilerimiz, bu projenin diğer ortak okullarıyla birlikte çalışarak günümüz iş dünyasında gerekli olan 21. yüzyıl
anahtar becerilerini ve özellikle de yumuşak becerilerin iş hayatında önemini kavramak üzere atölye çalışmaları yürütmekte.

Üç Farklı Ürün Ortaya Çıktı
     Okulumuzun ilk ürünü, enerji tasarrufuna ve doğayı korumaya farkındalık yaratmak amaçlı bir “Euro Model” maketidir.
Projenin ikinci ürünü ise akıllı telefonlarda kullanılabilecek bir IOS ve ANDROID uygulaması geliştirilmesi. Uygulamanın
içeriği 21. yüzyıl anahtar becerilerin edinimi ve kullanımı ile ilgili.  
Projenin son ürünü ise öğretmenlerin öğretim programlarında,
öğrencilerin ise bir başucu rehberi olarak yararlanabilecekleri
teknoloji içerikli karekodlu bir ders kitabıdır.
Projenin son atölye çalışması ve kapanış festivali ise
Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev
sahipliğinde 5 ülkeden 20 öğrenci ve 10 öğretmenin katılımı ile
yapıldı.
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EĞITIMIN İLK DÜĞMESI

İstanbul’da erken çocukluk eğitiminin yaygınlaşması için kaymakamlıklarca ilçeler ölçeğinde yapılan
çalışmalar ve gelecek vizyonu değerlendirildi.
Bilindiği üzere erken çocukluk eğitimi, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini azami düzeyde
destekleyen, yaşam boyu iyi olma hâline katkı sağlar. Bu dönemde sunulan deneyimlerle elde edilecek temel bilgi, beceri
ve tutumlar çocuğun sosyal yaşamına doğrudan etki eder. Ayrıca daha sonraki eğitim hayatını da biçimlendirdiğinden bu
dönemde sunulan nitelikli eğitim hizmeti, tüm eğitim sisteminin en önemli basamağıdır.
Toplumsal refahın artması ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilir kalkınması eğitim sistemin ilk önemli
adımı olan erken çocukluk eğitiminden başlamaktadır. Burada başta aile, okul ve çocuğun yakın çevresi olmak üzere tüm
paydaşların birbirleriyle olan etkileşimlerinin sağlanması son derece önemlidir.

Toplum Temelli Erken Çocukluk Eğitimi
Millî Eğitim Bakanlığımızın, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde ve Cumhurbaşkanlığımızın 2019 yıllık programında 5
yaşındaki bütün çocukların okullaşması hedefi yer alıyor.   Millî Eğitim Bakanlığımız farklı sebeplerden elverişsiz şartlara
sahip tüm çocukların eğitim hakkının sağlanması için bütünleşik bir stratejiye sahip. Bakanlığımız aile ve sosyal boyutlarıyla
bu bütünleşik stratejinin oluşturulmasında ağırlık merkezi olacak. Dolayısıyla toplum temelli bir erken çocukluk eğitimi öne
çıkarılacak.
Bu bağlamda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde kaymakamlıklarca İstanbul ölçeğinde ilçeler boyutundaki çalışmaları
değerlendirmek üzere bir toplantı yapıldı. İl Millî Eğitim
Müdür Yardımcımız İrfan Zeki Er başkanlığındaki toplantıya,
39 ilçemizin temel eğitimden sorumlu şube müdürleri
katıldı.
Toplantıda önce İstanbul’un erken çocukluk
eğitimindeki mevcut durumu erişilebilirlik açısından ele
alındı. Erken çocukluk eğitimine erişimin son yıllarda hızla
arttığı İstanbul’daki okullaşma oranının durumu Türkiye
ölçeğindeki durumla birlikte veri temelli olarak paylaşıldı.  
Daha sonra okullaşma sürecinde karşılaşılan sorunlar
ve bunlara yönelik çözüm önerileri 2023 Eğitim Vizyon
Belgemizdeki erken çocukluk eğitimi çerçevesinde tartışıldı.
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Çoklu İş Birlikleri Oluşturmak
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız İrfan Zeki Er, toplantıdaki konuşmasında, resmî ve özel, farklı kurumlarca yürütülen
her yaş grubundaki tüm erken çocukluk eğitim hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ortak
kalite standartlarının oluşturulacağını ifade etti. Çoklu iş birliklerinin erken çocukluk eğitiminde de hayata geçirileceğini
kaydeden Er, “Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimini üst düzeylere taşımak için 5 yaş okullaşmada hızlı bir ivme
oluşturmak şart. 2023 Eğitim Vizyonumuz 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınacağını ifade ediyor. Erken çocukluk
eğitimi bir bakıma gömleğin ilk düğmesidir ve nitelikli eğitim için bu ilk düğmenin doğru iliklenmesi gerekir. Erken çocukluk
eğitimi yaygınlaştırma çalışmalarına Bakanlığımızın verdiği öncelik bu dönemin öneminin farkına varılmasındandır. Erken
çocukluk eğitimine ilişkin toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla son yıllarda önemli gelişmeler yaşandı. Bu bakımdan
millet ödevimiz olan eğitim bağlamında çocukla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar harekete geçirilecek ve tamamlayıcı bir iş
birliği çerçevesi teşvik edilecek.” dedi.
Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını vurgulayan Er, bu çerçevede anne babalara yönelik
çocuk gelişimi ve psikolojisi odaklı eğitimlerin de verileceğini kaydetti.
İstanbul’daki erken çocukluk eğitimine ilişkin son durumu ve çözüm önerilerini ortaya koyan toplantı soru cevap kısmıyla
sona erdi.
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II. PDR ZIRVESI

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, bu yıl ikincisi düzenlenen Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Zirvesine katıldı.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen II.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zirvesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde ruh sağlığı uzmanlarını ortak
paydada buluşturdu.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zirvesi Okul Öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile özel eğitim
kurumlarında, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan profesyonelleri, ruh sağlığı alanında çalışan uzmanları,
üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerini ağırladı.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Önemi
Açılışta konuşan Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Engin
Deniz, şube olarak ikincisini düzenledikleri zirveye katılımlarından dolayı tüm konuşmacı ve misafirlere teşekkürlerini
iletti. Programda Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği olarak yapılan çalışmaları anlatan Şahin, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik çalışanlarının hakları konusunda kamu nezdinde yürüttükleri projeleri aktardı.  Değişen dünyanın
bireylerde fiziksel, zihinsel, psikolojik olarak olumsuzluklara yol açtığını anlatan Deniz, “Bireyler, kişisel-sosyal-kariyer
gelişimi gibi konularda ve karar verme sürecinde zorluklar yaşıyor, çözüm yolları arıyorlar. Bu kapsamda, ruh sağlığı alanı
ve özellikle geniş bir kitleye hitap eden psikolojik danışma ve rehberliğe duyulan ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Sağlıklı
nesillerin yetiştirilmesinde özellikle okullarımızda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
gerekiyor.” dedi. Deniz, 21. yüzyılda psikolojik danışma ve rehberlik alanının öneminin tüm kitleler tarafından anlaşılması
için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Bahri Şahin ise eğitim camiasında psikolojik danışmanlık ve rehberlik
çalışanlarının gerekliliğine değindi. Açılış programındaki konuşmasında katılımcılara teşekkür eden İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ise dünyamızın her geçen gün daha hızlı geliştiğini ve değiştiğini, bireylerin bu gelişim ve
değişime adaptasyonunun ise kolay olmadığını belirtti.
Konularının çeşitliliği ve zengin içerikleri ile dikkat çeken zirvede, 32 konferans, 35 atölye çalışması yer aldı. Türkiye’nin
farklı illerinden 1980 katılımcının ağırlandığı programda travma, bağlanma problemleri, kendine şefkat, adli psikoloji, spor
psikolojisi, kariyer danışmanlığı, kanserle mücadelede psikolojik danışmanlık ve rehberliğin önemi, özel eğitim alanında
psikolojik danışmanlık ve rehberlik, farkındalık eğitimi, çocuklarla ve aileler ile yapılan çalışmalarda uygulanan yöntemler
gibi konularda alan uzmanları paylaşımda bulundular.
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Ödüller
Alanın profesyonellerinin ağırlandığı zirve konferansları ve atölye
çalışmalarından oluşan programda Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Derneği’nin Kurucu Başkanı olan Prof. Dr. İbrahim Ethem Özgüven anısına
verilen ödüller de zirve programında sahiplerini buldu. Resmî/Özel Okul
Öncesi kategorisinde Psikolojik Danışman Bedil Demir, İlkokul kategorisinde
psikolojik Danışman Semanur Akçevik, Ortaokul kategorisinde Psikolojik
Danışman Hatice Atmaca ve Sibel Heray, Lise kategorisinde Psikolojik
Danışman Hatice Çağlar ve Ebru Bekaroğlu ve Üniversite Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik kulüpleri kategorisinde İstanbul Sebahattin Zaim
Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü ortaya koydukları
orijinal projeleri dolayısıyla ödüllendirildi.
Büyük ilgi gören etkinliği, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim kurumları,
rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan profesyoneller ile
üniversitelerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik kulübü öğrencilerinin de
aralarında yer aldığı geniş bir kitle takip etti.
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MESLEKI VE TEKNIK EĞITIMIN SANAYI ILE BÜTÜNLEŞMESI

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz SAHA ile birlikte Mesleki ve Teknik Eğitimin Sanayi ile Bütünleşmesi konulu
çalıştay düzenledi.
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) iş birliğinde
İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde “Mesleki ve Teknik Eğitimin Sanayi ile
Bütünleşmesinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı” yapıldı.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın oturumlarına katıldığı çalıştaya, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Bayraktar, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Serkan Gür, yöneticiler, üye firmaların temsilcileri, görevliler ve
eğitimciler katıldı.
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar çalıştayda yaptığı konuşmada “SAHA İstanbul’un kuruluş amacı
savunma sanayiindeki millî teknoloji hamlesine ortak olmak, destek olmak. Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi
olarak durumdan vazife çıkardık.” dedi.

Pek Çok Başarı Hikâyesi Var
SAHA İstanbul’un 11’i üniversite olmak üzere 342 üyesi ile binlerce çalışanı istihdam ettiğine dikkat çeken Bayraktar
şöyle devam etti: “2002 yılında savunma sanayiinde %80 yurtdışına bağımlıydık. Bu alanda millî sistemler üretme iradesi
konuldu ve projeler Türk firmalarına verilmeye başlandı. Savunma sanayii teknolojik anlamda en çok derinleştiğimiz sektör.
Millîlik kriteri ön planda bu sektörde bir cıvatanın dahi satışı izinlere tabi... 15 sene önce İHA’lar konusunda yurtdışına
bağımlıydık. Bugün 75 İHA ve SİHA TSK’da, emniyette çeşitli
güvenlik birimlerinde kullanılıyor. Bugün dünyada SİHA
üretebilen sayılı ülkelerden biriyiz. SAHA İstanbul üyeleri
içinde böyle pek çok başarı hikâyesi var.”
Nuri Demirağ’ın geçmişte yaptığı uçakları ihraç etmek
isteyince “Yakarız da sattırmayız” denilerek önünün kesildiği
günlerden bugün havacılıkta belli konularda ileri seviyede
olan Ukrayna’ya İHA ihraç edilir hâle geldiğine dikkat çeken
Bayraktar “Savunma sanayiindeki başarı hikâyelerinin
diğer sektörlerde yayılması için insan kaynağı çok önemli.
Dolayısıyla da mesleki ve teknik eğitim de önemli.” ifadelerini
kullandı.
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Yarışmalara Takım Hâlinde Katılmanın Önemi
Türkiye Teknoloji Takımı olarak geçen yıl gerçekleştirdikleri TEKNOFEST’in 550 bin katılımcıyla dünyanın en büyük ikinci
havacılık etkinliği olduğunu belirten Bayraktar “Önemli olan projenin doğru kurgulanması, organize edilmesi. Sonrasında
toplumumuzda bu tür faaliyetlere tahminlerinizin ötesinde ilgi ve merak söz konusu… Mesleki ve teknik eğitimde de tüm
Türkiye’de model olacak bir çalışma başlatacağız.” dedi.
Bayraktar, gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu: “Mesleki ve teknik eğitim alan gençlere en önemli tavsiyemiz,
ilgilendikleri alanlarda iş yapan şirketlerde, AR-GE Merkezlerinde, teknoparklarda ve savunma sanayinde ileri ve yüksek
teknolojiyle iş yapan firmalarda staj, yarı zamanlı çalışma yapsınlar. Bu firmalarda üretilen projelere entegre olmaları ve
projelere katkı sunmaları gençlerimizin gelecekleri açısından önemli katkı sunacaktır. Ayrıca TEKNOFEST gibi ulusal veya
uluslararası yarışmalara takımlar oluşturarak katılsınlar. Gelişimleri açısından ufuk açıcı olacaktır.”

Güçlü Mesleki Eğitim, Güçlü Türkiye
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Serkan Gür  “Millî eğitim millî üretim” sloganı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın önemli
projeleri hayata geçirdiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Sanayicilerin eğitimcilerin ve öğrencilerin bir araya geldiği
çalıştayı Bakanlık olarak çok önemsediklerini belirten Gür, “Bu bizim için bir hayaldi.” dedi.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Mesleki ve Teknik Eğitim hedefleri hakkında bilgi veren Gür, “Millî eğitim, millî üretim
sloganı ile Millî Eğitim Bakanlığımız önemli projeleri hayata geçirdi. Özellikle savunma ve havacılık konusunda yetenekli, bu
alanda gelişmeye destek verecek, bilimi takip eden, millî teknoloji hamlesinin beyni olabilecek gençler yetiştirmek istiyoruz.
SAHA İstanbul ile yapılan iş birliğinin bu alanda önemli bir başlangıç olduğunu ifade etmek istiyorum. Güçlü mesleki eğitim,
güçlü Türkiye demek. Mesleki eğitim güçlenirse, Türkiye güçlenir.” şeklinde konuştu.

Tespitler, Öneriler ve Mevcut İyi Örnekler
250 kişinin katıldığı çalıştayda, ülkemizdeki savunma, havacılık ve uzay projeleri için ana sistem, alt sistem, bileşen üretimi
için teknoloji ve hizmetler geliştiren kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için yapılması gerekenler
ele alındı. Bu çerçevede mesleki ve teknik eğitimin toplumsal algısının yükseltilmesi, öğrenci niteliklerinin arttırılması,
öğretmen yeterlikleri ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarının desteklenmesi, teknolojik altyapı ve donanım eksikliklerin
giderilmesi ile alanında istihdamın yükseltilmesi için tespitler, ihtiyaçlar, öneriler ve mevcut iyi örnekler üzerinde duruldu.
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ÖĞRENCİLERİMİZ MASALLARLA BULUŞTU

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul’u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var Projeleri kapsamında
masalcı öğretmenlerimiz öğrencilerimizle bir araya geldiler.
Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusundaki her iki projemiz de, bir okuma kültürü inşası projesidir. Bu anlamda
masalcı öğretmenlerimiz temel eğitimdeki öğrencilerimizin okuma kültürü, hayal gücü gelişimi, dil kıvraklığı ve anlatma
yeteneklerine katkıda bulunabilmek, okul kütüphanelerine canlılık kazandırmak amacıyla öğrencilerimizi çeşitli masallarla
buluşturdular.  Öğrenciler, sesten ayrılması imkânsız masalları dinlerken söylenen şarkılara eşlik ettiler. Masalların sonunda
okul kütüphanelerinde bulunan masal kitapları üzerine konuştular.

Sözün Gücü
Bir çocuğa masal anlatmak her şeyden önce onunla birlikte hoşça ve verimli vakit geçirmek, demektir. Uykudan önce
çocuklara masal anlatılması onlarda güven duygusunu geliştirir. Çünkü çocuklar sizin varlığınızı yanlarında hissettiklerinden
güven içinde uykuya dalarlar. Ayrıca çocukların dikkat dağınıklığına iyi gelir, onların kelime dağarcığını geliştirir. Çocukların
yaptığı hataları düzeltmek ve onlara olumlu mesaj vermek için uygun bir dille masallar anlatılır.
Bu bağlamda masalcı öğretmenlerimizden Sema Yaylı Kadıköy İnönü
İlkokulu, Elif Konar Özkan Üsküdar Esatpaşa Ali Nihat Tarlan İlkokulu,
Ümit Yaşar Özkan Pendik Fuat Köprülü İlkokulu, Betül Mazlum Sancaktepe
İbnisina İlkokulu - Çekmeköy Ayşe Nezahat Kurukahveci ilkokulu, Şöhret
Ela Kaya Sancaktepe Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Necibe Gümüşkaya
Bozkurt Maltepe İBB Mahmut Bayram İmam Hatip Ortaokulu, Songül
Dinç Esenyurt Feyyaz Berker İlkokulu’nda Nihat Delibalta İlkokulu Misafir,
Şüheda Şahin Kartal Yıldız İsçimenler İlkokulu, Yurdanur Ay Paşa Avcılar
Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu, Emel Korkut Şeker Beylikdüzü Neşe
Sever İlkokulu / Büyükçekmece Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Sevil Zekiye
Uygun Sultanbeyli-Zübeyde Hanım İlkokulu, Elif Sami Bağcılar Arif Nihat
Asya İlkokulu, Özlem Yılmaz Ümraniye-Zübeyde Hanım İlkokulu, Dilara
Köktürk Erden Fatih Cevri Kalfa İlkokulu, Özgür Aras Tüfek Kartal Yıldız
İsçimenler İlkokulunda dünya ve Türk edebiyatından sözün gücünü ortaya
koyan örneklerle öğrencilerimizi buluşturdular.
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Masal Evreni
15 Masalcı 15 İlçede etkinliği ile ilgili açıklama yapan AR-GE Kültür Birimi Koordinatörü Cengizhan Orakçı: “Masallarda,
sunduğu evreni inandırıcı kılma gibi bir kaygı söz konusu değildir. Çoğu hayal ürünüdür. Başlangıçta bir kişinin malı olan
masallar, yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur ve anonimleşirler. Evrensel esaslara
dayandıklarından içlerinde bazı ana karakterler ve sembolize ettiği değerleri taşırlar. Mesela Keloğlan - şans ve zekâ; üvey
anne- zulüm; üvey kız kardeş – kıskançlık; en küçük kardeş - iyilik, başarı, zekâ; yaşlı adam - iyilik, yardım; Köse - hainlik,
kötülük gibi. Buna göre iyilik - kötülük, doğruluk - haksızlık, adalet - zulüm, alçakgönüllülük - kibir... gibi zıt durumların
temsilcisi kişilerin mücadelelerinden söz edilir.” dedi.

Masalların Kendine Özgü Yapısı
Genellikle bir eğitim amacı saklı olan masalların, dolaylı olarak öğretici nitelik taşıdığını kaydeden Orakçı,  “Masallarda
yer ve zaman kavramları belirsizdir; mekânların uzaklığını ya da ulaşılmazlığını ifade etmek için Çin, Maçin, Hint, Yemen, Kaf
Dağı gibi yer adları kullanılır. Masal kişileri her tabakadan seçildiği gibi cinler, periler, ejderhalar, devler de önemli rol oynar.
Soyut olanları çocuklara anlatmanın ve onlara kabul ettirmenin en güzel yollarından biridir bu. Kendine özgü bir yapısı ve
belli bir akışı olan masallar döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur. Çoğu “bir varmış, bir yokmuş” ya
da “evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” gibi ifadelerle başlar. Bunlara tekerleme ya da döşeme denir. Tekerlemeden
sonra olay(düğüm, çözüm) ve dilek bölümleri gelir. Türk masallarında dilek bölümü ‘Onlar ermiş muradına…’ ya da  ‘gökten
üç elma düştü.’  biçiminde başlayarak tamamlanır.” şeklinde konuştu.

Kültürel Mirasımızın Çok Önemli Bir Parçası
Orakçı, ağırlıklı olarak düzyazı biçiminde olan masalların manzum örneklerine dikkat çekti; masallarda anlatımı
güzelleştirmek ve canlı kılmak için secilere yer verildiğini söyledi. Türk masallarının, sembolik açıdan zengin olduğunu ve
günümüzde de başka materyallerle zenginleştirildiğini belirten Orakçı, “Günümüzde pop kültürün ve özellikle televizyon,
tablet ve bilgisayarların hayatımızın içine karışmasıyla göz ardı edilen masallarımızı tekrar hayatımıza sokmak, çocuklarımızı
bu güzelliklerden mahrum bırakmamak gerekir. Kültürümüzün nadide türlerinden biri olan masallarla çocuklarımıza pek
çok olumlu davranış benimsetilebilir. Çünkü masallar sayesinde çocuklarımıza hayatın gerçekleri, iyi ve kötü ayrımı, doğru
yanlış, güzel ve çirkin anlatılabilir. Bu düşüncelerle bu çoklu etkinliği gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var Projelerimiz kapsamında, 15 Masalcı 15 İlçede farklı okulların
kütüphanelerinde özellikle ilkokul öğrencileri için hazırlanmış resimli masal kitaplarının yanında, ortaokul öğrencilerine
yönelik masalı anlatmanın haricinde birçok kitaptan hikâyeler de okundu. Bu çoklu etkinlik, birçok okulda yeni oluşturulan
kütüphanelerde öğrencilere kitap sevgisi kazandırmak ve onların kitaba olan ilgilerini arttırmak amacıyla yapıldı.
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KUR’AN-I KERIM-I GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışmasının İstanbul Bölge Finali yapıldı.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda İmam Hatip okullarında okuyan
öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmak, öğrencilerimizin özgüven duygusunu geliştirmek, onların sosyalleşmelerine
katkıda bulunmak hedefleniyor.
Bu çerçevedeki Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışmasının İstanbul Bölge Finali, İstanbul Ticaret Odası
Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde Marmara İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.
İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arası Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması geniş
katılımla gerçekleştirildi. Yarışmaya İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Marmara İlahiyat Fakültesi Dekanı
Sayın Prof. Dr. Ali Köse, Üsküdar Müftüsü Sayın Ali Çakmak, Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Sinan Aydın, İl
Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Mustafa Akhan ve Üsküdar İlçe Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Erdoğan Kaba,
öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz katıldı.
Yarışmada Anadolu imam hatip lisesi ve ortaokul öğrencileri okudukları Kur’an-ı Kerim’le hem kulakların pasını sildi,
hem de bölge birincisi olmak için yarıştı. Okuyacakları Kur’an-ı Kerim ayetlerini çektikleri kura ile belirledikten sonra ayetleri
birbirlerinden daha güzel okumak için yarışan öğrencilerimiz, daha sonra okuma kurallarına göre seçici kurul tarafından
puana tabi tutuldu. Ortaokul ve liselerin ayrı kategorilerde değerlendirildiği yarışma sonucunda lise kategorisinde Kâğıthane
Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Alperen Alsan, ortaokul kategorisinde Beşiktaş İsmail Tarman İmam
hatip Ortaokulu öğrencisi Emre Başkurt birinci oldu.
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EĞITIMDE MÜZECILIĞIN ROLÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Marmara Üniversitesi’nde
“Eğitimde Müzeciliğin Rolü” hakkında konuştu.  
Müzeler, kültür ve bilim tarihine ait eserleri toplayıp, koruma, sergileme işlevini yerine getirirken; yayınları, hazırladıkları
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, serbest 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 eğitimin
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 düzenlenecek.
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 “Eğitimde
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
kavuşacağını 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.”

Gençlerin Ufkunu Genişletmek
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 genişletmek 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 kağıt üzerinde bırakılmaması gerektiğini söyledi.
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MESLEĞIM HAYATIM PORTALI TANITIMI

Mesleğim Hayatım portalının etkin kullanımı mesleki gelişim açısından önemli.
Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonuna yansıyan mesleki ve teknik eğitime bakış açısı Türkiye ekonomisi ve
eğitimini birbiriyle ilişkilendirerek çok daha güçlü bir eğitim sistemi ortaya çıkarmaktır. Bunun için de dünyadaki bütün
sektörel gelişmelerle, Türkiye’nin ekonomisi ve üretim sistematiğiyle bağlantılı olarak mesleki ve teknik eğitimi yeniden
yapılandırmak ve daha da zenginleştirmek gerekiyor.

Zamanın Ruhunu Okumak
Dışarıdaki sosyal, ekonomik ve fiziksel yapıların sürekli değiştiği dikkate alınırsa, eğitim sisteminin de bu gelişmelerle
eş güdümlü bir şekilde dönüşmesinin gerektiği kendiliğinden anlaşılır. Bakanlığımız, zamanın ruhunu okuyan bir yaklaşım
doğrultusunda eğitim sisteminin güçlendirilmesine paralel olarak ekonomik sistemin de güçleneceği inancıyla bir dizi proje
geliştirdi ve bunları kademeli bir şekilde hayata geçirildi.
Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan “Mesleğim Hayatım” portalı, iş dünyasının
ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı vermek, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmak
ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların önemli
bir ayağını oluşturuyor.

Çok Sayıda Paydaş ve Yeni İmkânlar
Öğrenciler için yol gösterici olacak portal ile öğrenci, öğretmen, aile, işverenler, iş arayanlar ve ilgili kurumlar gibi çok
sayıda paydaş ortak bir noktada buluşma imkânını yakalayacak. Portalda, mesleki ve teknik öğretim okullarına tanıtım
ve yönlendirme, e-devlet entegrasyonu ile ustalık-kalfalık belgelerini sorgulayabilme, mesleki ve teknik eğitim mezunu
öğrencilerin iş ilanlarına erişmesi, okuldaki öğrencilerin de staj konusunda bilgi edinmesi, mesleki ve teknik eğitim öğrencileri
için yurt dışı eğitim imkânları, yurt/burs imkânları, mesleki okul ve kurslara erişim, öğretmenlerin aradıkları belgelere
portaldan ulaşabilmesi, mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin projeleri ve başarı hikâyeleri gibi birçok özellik bulunuyor.
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Eğitim, Üretim ve İstihdamı Bir Arada
Ayrıca, Türkiye’deki bütün AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri, dijital dönüşüm ile mesleki ve teknik eğitimin
Endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması amacıyla oluşturulan mesleki eğitim haritası da yer alıyor.
Bu bakımdan “Mesleğim Hayatım” portalı, eğitim, üretim, istihdamı bir araya getiren çok önemli bir adım. Mesleki ve
teknik eğitimdeki öğrencilerimizle sektör temsilcilerimizi buluşturacak olan bu portal aynı zamanda mezunlarımızın da
rehberi olacak. “Mesleğim Hayatım” portalının tanıtımı ve etkin kullanımı İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün aylık İlçe Millî
Eğitim Müdürleri toplantısının ilk gündem maddesiydi. 39 ilçemizin İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin katılımıyla yapılan
toplantıya İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı başkanlık etti.
Toplantıda İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,  Millî Eğitim Bakanlığımızın mesleki ve teknik eğitimin zamanın
ruhuna uygun olarak dönüştürülmesi için ortaya koyduğu çalışmaların önemine vurgu yaptı. Portal sayesinde iş hayatıyla
eğitim dünyasını buluşturma imkanının doğacağını dile getiren Yazıcı, “Mesleğim Hayatım” portalı ile bu çalışmaları etkili
bir şekilde yürütebilmek için gerekli olan iletişim konusunda mesafe kat edilmesinin amaçlandığını kaydetti.  

Mesleki Rehberliğin Önemi
Yazıcı,   portalı,   eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerimizin biliyor olmasının yeterli olmadığını, bilakis ortamın tüm
mesleki ve teknik okullarımıza ulaştırmak ve öğrencilerimizin bu içeriklerle karşılaşmasını sağlamak gerektiğini hatırlattı.
Ancak bu sayede ortaya çıkacak etkileşimle de sahayı daha da zenginleştirebileceğimizi ifade etti.
Daha önce yapılmamış bir şeyi kaliteli bir biçimde nasıl yapılabileceğinin arayışı içinde olmak gerektiğini belirten Yazıcı,
“Son derece idealist bir yaklaşımla işe koyulan birçok öğrencimiz lise sona geldiği hâlde hangi alanda çalışması ya da
okuması, nereye yönelmesi gerektiği konusunda ciddi tereddüt yaşıyorlar. Bu da mesleklerin yeterince tanınmamasından
kaynaklanıyor. Bu da bizim onlara günden güne karmaşıklaşan mesleki gelişim ve kariyer açısından çok güçlü bir rehberlik
hizmeti vermek yükümlülüğüyle karşı karşıya bırakıyor.  Altını çizmek isterim ki, böylesi bir rehberlik hizmetinin en önemli
boyutu, mesleki ve teknik eğitim.  Zira memleket meselemiz olarak mesleki ve teknik eğitim doğrudan doğruya hayatla ilgili.
Bu yüzden çocuklarımızın kendilerine uygun mesleği seçebilmeleri için biraz bilgilendirilmeye ihtiyaçları var. Unutmayalım
ki, büyük işler başarmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmekten geçer.”
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Büyük Düşünceler İçin Yöntemli Hareket
Geleceği inşa edebilmek için büyük düşünmeyle küçük adımların birbiriyle eş-zamanlı olmasının önemini ifade
eden Yazıcı, “ Gelecekte meslekler daha çok değişecek bunun için de bizim öğrencilerimizin meslek algılarının sınırlarını
genişletmemiz lazım. Mesleki ve teknik eğitim alanında heyecan uyandıran gelişmeler için ‘Mesleğim Hayatım’ portalını
Bunu da oldukça işlevsel şekilde kullanmanın önemini öğrencilerimize hissettirmemiz lazım.   Öğrencilerimiz inanılmaz
derecede aktif olan bu portalla mesleki gelişimleri sağlayacaklar. Böylece mesleki ve teknik eğitim alanının toplum ve iş
dünyasıyla ilişkilerinin geliştirilmesine, nitelikli iş gücü istihdamının sağlanmasına katkıda bulunmuş olacağız.” ifadelerini
kullandı.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Yazıcı,   2023 Eğitim Vizyonuyla mesleki ve teknik eğitimle ilgili birçok adımın üst üste
atıldığını belirterek, “Önemli olan öğrencilerimize gerekli araçları vermektir; onlara inanmaktır. Bu sayede onlar harika
işler başaracaklardır. İnanıyorum ki, Mesleğim Hayatım portalıyla öğrencilerimizin mesleki bilgileri artacak. Biliyorsunuz,
yöntem hepimizi daha verimli kılar.  Mesleki ve teknik eğitimde ilerlediğimiz istikameti biliyorsunuz. Bunun temel sebebi
şu; mesleki ve teknik eğitim, eğitim sistemimizin, Türkiye’nin ekonomisinin, toplumsal hayatın içinde çok önemli bir parça.
Biz bu parçayı geliştirdiğimizde aslında toplumun tümünün dönüşeceğini, gelişeceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.” diye
konuştu.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Yazıcı, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak için “Mesleğim Hayatım” portalının
öğrencilerimize ulaşması için çaba gösteren,  emek harcayan herkese teşekkür etti. “Mesleğim Hayatım” portalının mesleki
ve teknik eğitime katkı sağlaması için takipte olacaklarını vurguladı.

Mesleki Tanıtım Videoları
Mesleğim Hayatım portalında, öğrencilerimize alan seçimlerinde rehberlik etmesi için 52 alana yönelik tanıtım videoları
bulunuyor. Ayrıca yurt dışı eğitimlerden eğitimcilerin eğitimine, kariyer imkânlarından mülakat tekniklerine, ülkemizin
mesleki ve teknik eğitime dair yaptığı atılım haberleri yer alıyor. Böylece geleceğin mesleklerine ilişkin akıllara gelebilecek her
türlü soruya çözüm arayan bir portal oluşturulmuş oldu. Ülkemizde iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturması açısından
büyük önem taşıyan “Mesleğim Hayatım” portalı, mesleki ve teknik eğitim alanında öğrenim gören nitelikli mezunlarımızın
işletmesine uygun bir çalışan arayan işverenlerin de buluşma adresi hâline geldi.
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ÇOCUKLUĞA YENİDEN BAKIŞ ÇALIŞTAYI

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, çocukla ilgili bakış açısının yeniden bir tanım çerçevesine
oturtulması gerektiğini söyledi.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Sabancı Öğretmenevi’ndeki Çocukluğa Yeniden Bakış Çalıştayına katıldı.
Selçuk,   ister sosyolojik, ister antropolojik, ister biyolojik açıdan olsun çocukluk ve çocuk kavramının savrukluk içinde
olduğunu, ortak bir çocuk kavramı bulunmadığını ifade etti. İnsanın ontolojisinden yola çıkan çocuk ve çocukluk
kavramının yerini daha ziyade güncel, popüler olan, piyasa ekonomisi içerisinde değerlendirilen ve daha çok haz merkezli
bir bakış açısının yer aldığını dile getirdi. Selçuk, çocuk kavramı konusundaki algının toplumdaki karşılığına bakıldığında
çocukluğun ve çocuğun ayrıldığını, bunların ne demek olduğu konusunda belirli bir disiplinde derinlemesine çalışmaların
çok da fazla yapılmadığını vurguladı.

Çocuk Kavramını Yeniden Ele Almak
İnsanların çocuklarını çok sevdikleri ama çocuk sevip sevmedikleri konusunda bir ayrımsama olduğunu belirten Selçuk,
şöyle devam etti: “Eğer biz çocuklarımızın bugünkü dünya içerinde bir tüketim öznesi, hatta bir tüketim nesnesi hâline
gelmesinin farkındaysak ve bunun oluşturduğu atmosferin ne kadar toksik olduğunun bilincindeysek, Türkiye´de çocuk
kavramını yeniden ele almak ve bunu belirli bir disiplin üzerinden değil de disiplinlerarası, hatta transdisipliner bir bakış
açısıyla ontolojik, epistemolojik bir etik çerçeve kurarak yapma ihtiyacımız var. Türkiye´de anne babaların gerek şehirleşme,
gerek göç, gerek nüfus eğilimleri açısından bakıldığında çocuk kavramını anlamakta ve algılamakta zorlandıklarını
fark ediyoruz. Artık tüketimin nesnesi hâline gelen öznelerin, kendilikleriyle ilgili de birtakım çıkmazları olduğunu fark
ediyoruz. Eskiden yaşlı olurdu, ergenler ergen olurdu, çocuklar da çocuk olurdu. Çeşitli profil fotoğraflarına, günlük
yaşamdaki giysilere, beğenilere baktığımızda yaşlılar yaşlı gibi davranmamaya çalışıyor, çocuklar çocuk gibi davranmamaya
çalışıyor, ergenler farklı olmaya çalışıyor. İşin doğal seyrinden söz etmiyorum, manipülasyondan söz ediyorum. Bugünkü
bebeklerin bir kaç sene sonra neyi tüketeceği, neyi beğeneceği, neyi giyeceği, neyi yiyeceği ticari olarak çalışılıyor. 5-6 sene
sonra ergenlerin neyi tüketeceği konusunda da çalışmalar yapılıyor. Elbette kuşaklar arası farkların olması oldukça güzel,
tabii bir şey. Ama bunun manipüle edilmesinde sıkıntı var. O yüzden çocuk kavramı konusunda hepimizin yeniden kendi
branşları üzerinden bir yorumsama yapması, yeni bir tarif ortaya koyması ve bunu başka disiplinlerle de ilişkilendirmesini
çok önemsiyoruz.”
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Çalıştay Niçin Önemli?
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, disiplinlerden ya da literatürden giderek tarif yapmanın çocuğa haksızlık olacağını dile
getirerek, çocuğa çocuktan gidilerek disiplinlerden yararlanılan bir yol haritası düşünülebileceğini anlattı. Çocukla ilgili
bakış açısının yeniden bir tanım çerçevesine oturtulması gerektiğini belirten Selçuk, çocukların içinde bulunduğu durum ve
onları nasıl bir geleceğin beklediği konusunda hem küresel hem de ulusal düzeyde bir çalışma ortaya konulması açısından
bu çalıştayın bir başlangıç olduğunu dile getirdi. “Türkiye´de çocukluk konusundaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin
artması, bu konudaki araştırmaların desteklenmesi ve Türkiye´nin kendi çocuk ve çocukluk sosyolojisini, antropolojisini
yapması konusunda ciddi bir birikime, enerjiye ihtiyaç var.” diyen Selçuk, bu kapsamda çalıştayın önemli olduğunu
vurguladı. Selçuk, kadın ve erkeğin, anne ve babaların çocuk ne demek konusunda ayrıntılı bir izaha ihtiyacı olduğunu
belirterek, bilgiyle ilişkinin bir kova suyu çocuğa dökmek olarak görüldüğünü, oysa çocuğun bilgiyi, yudum yudum suyu
içip hücrelerine intikal ettirir gibi içselleştirmesi gerektiğini anlattı.
Bilgiyi çocuğa bir kovayla vermenin sadece propaganda, sloganlardan ibaret bir yaklaşım olabileceğini belirten Selçuk,
“Çocuğa karşı yaptığımız iş ve işlemleri gözden geçirmek için referans çerçevesine ihtiyacımız var. Çocuk ne demek, yetişkin
ne demek, bunların sınırlarının zorlandığını görüyoruz. Bu sınırları zorlamamak için öncelikle bizim bir referans çerçevesi
oluşturmamız gerekiyor. Bu çok da kolay bir şey değil. Belki bin yıllık bir çerçeveyi alıp onun etrafında dolanıp yeniden bir
atmosfer oluşturmaya ihtiyacımız var. Bu adımla beraber bunu yapıp, Türkiye´nin birikimini devreye sokabilirsek eminim
çocuk ve çocukluk kavramı konusunda toplumumuzda daha belirgin bir unsur olabilir.” diye konuştu.

Terkibin Gerekliliği
Eskiden çocuğun emanet olarak ifade edildiğini dile getiren Selçuk, “Şu anda çocuk nedir denildiğinde insanların bütün
hayatlarını adayabildikleri, ya da bir çocuğun gözüne beş çocuk gibi bakılabilen, ilgi zehirlenmesine doğru gidebilen, saygı
ve sevginin sınırlarının aşılması söz konusu olabilen durumlardan söz ediyoruz. Bunları ister çocuğun beslenmesiyle, ister
sağlığıyla ilgili olsun hepsinde ayrıştırıp çözümleyip, yeniden bir entegrasyona tabi tutup bir tertip ve terkip içerisinde ele
alma ihtiyacımız var.” dedi.
Selçuk, bu meselenin uzun soluklu bir iş olduğunu ifade ederek, “Toplumda çocuk algısı, çocuğun anlamı ve çocukla
ilişkimiz üzerinden yeni bir referans çerçevesi kurabiliriz belki. Birçok kurum bunlarla ilgili çalışıyor fakat genelde disiplin
odaklı ya da kişilerin kendi öz geçmişiyle sınırlı yapılıyor. Bunu Türkiye´nin birikimini bir araya getirip de ortak bir düşünce
alanı oluşturabilirsek sanki daha başarılı olabilirmiş gibi geliyor.” şeklinde konuştu.

Çocukları Nasıl Yetiştirmeli?
Çocuk ve ergen psikoloğu Doğan Cüceloğlu da, çocuğun potansiyelinin sınırının bilinmediğini ifade ederek, farkına
varılmayan bu potansiyelin kolayca yok olabildiğini söyledi. Çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı ile eğitildiği sınıf ortamının
Türkiye´nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Cüceloğlu, şöyle devam etti: “Bu ortamlardaki bilgiden çok daha
önemli bir şey var. Bu ortamlarda yaşayan değerler var. Yaşayan değerler, konuşulan, bilinen değerlerden farklı. ´Mış´ gibi
değerlerle uygar bir toplum oluşturamayız. Ailede hangi değerlerin yaşadığı meselesini çok önemsememiz lazım. Çocuk
bir değer mi, çocuğun potansiyeli bir değer mi? Annelik, babalık yapmak ile anne ve baba olmak arasındaki farkı biliyor
muyuz? Çocuğun merak etmesi mi, yoksa bilmesi mi bir değer? Öğretmenlik yapmakla, öğretmen olma arasındaki farkı
biliyor muyuz? Biz çocuklarımızı hayatta kalmak üzere mi
yetiştirmeye çalışıyoruz, yoksa hayatını anlamlı, coşkulu,
güçlü bir şekilde yaşamak üzere mi yetiştirmeye çalışıyoruz?”
Çalıştaya, çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten psikolog,
eğitimci, sosyolog, adli tıp uzmanı, iletişimci, antropolog,
akademisyen, çocuk edebiyatçısı, yazar, şair, çizer ve hukukçu
gibi farklı alanlardan uzmanlar katıldı.
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SIFIR ATIK BILINCI İÇIN YARIŞTILAR
Sıfır Atık Projesi kapsamında İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüzün düzenlediği yarışmanın sonuçları
açıklandı.  
Sıfır Atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli
kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını,
etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri
dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı şeklinde
tanımlanan bir hedeftir.   Atıkların geri dönüşüm ve geri
kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertaraf edilmesi
hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları
yaşanmasına neden olmaktadır.

Sıfır Atık Yaklaşımı
Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken
tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve
bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak
dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan
ihtiyaçlara yetişememektedir.
Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların
verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık
uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal düzeyde
yaygınlaşmaktadır.
Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak
avantajlar arasında verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı
olarak performansın artması, israfın önüne geçildiğinden
maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azalmasının sağlanması, çevre koruma bilincinin kurumlar bünyesinde gelişmesine
katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması sayılabilir.

Resim, Tasarım ve Kompozisyon
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın
himayesinde uygulanan Sıfır Atık Projesi kapsamında ülkemiz genelinde bir dizi çalışma hayata geçirildi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ise kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, etkin ve verimli bir şekilde
uygulanması, izlenmesinden, bilgi akışının sağlanması, raporlama yapılması başta olmak üzere önemli çalışmalar yapıyor.
Tüm toplum katmanlarında bu bilincin oluşmasının en önemli kaynağı ise okullarımızdır. Bu bağlamda çeşitli yarışmalarla
da farkındalık oluşturuluyor.  Resim, tasarım ve kompozisyon kategorilerinden oluşan yarışma bunun önemli adımlarından
biriydi.
Türkiye genelinde pek çok kamu kurum ve kuruluşu tarafından da uygulanan Sıfır Atık Projesi’nde, düzenlenen yarışma
ile yeni fikir ve projelere destek verildi. Öğrencilerimizin farklı kategorilerde yarıştığı yarışmada Sıfır Atık konusunda
farkındalık oluşturmak amaçlandı. Bu doğrultuda yaptığımız yarışma ve benzeri faaliyetlerin öneminin farkında olarak
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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REHBERLIK HIZMETLERI YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile rehberlik hizmetlerinin ihtiyaçlara yönelik
olarak yapılandırılması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, rehberlik hizmetlerine yönelik her türlü çalışma hakkında görüş, öneri ve sorunların
tartışıldığı oldukça verimli sunumların yapıldığı bir toplantı yaptı ve çalıştay düzenledi.
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü’nün görevleri
arasında “İl veya ilçe genelinde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine ilişkin yılda en az üç araştırma yapılmasını sağlayarak
hazırlanan raporu ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir” bulunmaktadır. Bu doğrultuda Rehberlik ve Araştırma
Merkezleri, tarafından hazırlanan araştırmalar İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki bir  komisyonca değerlendirildi
ve bildiri hâline getirilip sunumları yapıldı.
Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ndeki toplantıda ergenlik sorunlarından risk grubundaki öğrencilere, özel eğitime gereksinim
duyan çocuklarımızdan rehberlik öğretmenlerinin duygu durumlarına, kaygı hâlinden öfke yönetimine, siber zorbalıktan
dijital bağımlılıklara uzanan çeşitli sorunlara odaklanan sunumlar öğretmenlerimizle paylaşıldaı.

Rehberlik Hizmetlerinin Önemi
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı rehberlik hizmetleri yürütme kurulu toplantısı ise iki farklı oturum şeklinde yapıldı.
Çemberlitaş Anadolu Lisesi’ndeki toplantıda konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, rehberlik hizmetlerinin
geliştirilmesi için yapılacaklar üzerinde durdu
Öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarına değinen Yazıcı, Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi
doğrultusunda rehberlik hizmetlerine verdiği önemin giderek arttığını ve bu yönde kapasite geliştirme çalışmalarının hız
kazandığına dikkat çekerek sağlanan imkânların etkin ve verimli kullanımından herkesin sorumlu olduğunu belirtti.
Yazıcı, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tüm eğitim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna ilişkin
tüm paydaşlara anlayış kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı.
Yürütülen rehberlik hizmetlerinin çağın gelişmelerine ayak uyduracak şekilde sürekli yenilenmesi gerektiğini belirten
Yazıcı, okul türü, kademesi, okul büyüklüğü, okulun bulunduğu bölge, öğrenci sayıları, öğrenci-okul profili özelliklerine
uygun olarak rehberlik uygulamalarında farklılıkların görülmesinin tabii olduğunu kaydetti.   
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Rehberlik hizmetleri yürütme kurulu toplantısının İlk
oturumda gündem maddeleri tartışılırken ikinci oturum
çalıştay şeklinde düzenlendi. İlk oturumda gündem
maddelerinin tartışılmasının öncesinde Sayın Cavit Yeşildağ
mesleki rehberlik ve ihmal istismar ile ilgili bir sunum
yaptı. Ardından e-rehberlik modül sunumu ve gündem
maddelerinin konuşulması sağlandı. Oturumlara Özel Eğitim
ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürümüz Sayın Ömer Avcı
başkanlık etti.

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik
Çalıştay sürecinde okullarda ve rehberlik ve araştırma
merkezlerinde yürütülen rehberlik hizmetleri farklı bakış
açıları ile değerlendirildi. Millî Eğitim Bakanlığımızın yeni uygulama ve içeriklerine ilişkin bilgilendirmeler yapılarak
alandaki uygulayıcıların önerileri alındı.
E-rehberlik modülü tanıtımı, tercih danışmanlığı, BİLSEM öğrenci seçme süreci üzerinde duruldu. Çalıştayda ise kariyer
danışmanlığı, ihmal ve istismar, kapsayıcı eğitim, teknoloji bağımlılığı, etkili öğrenme yöntemleri ve motivasyon, okul
başarısını artırma, öz-disiplin geliştirme, çatışma çözme becerileri ve akran zorbalığı konuları ele alındı. Gruplar çalışma
konuları üzerine hazırladıkları raporları oturumun sonunda sundular.
İhtiyaç odaklı, hayattan literatüre anlayışı ile konuların müzakere edildiği çalıştayda aynı zamanda üniversiteler ve okul/
kurumlar arasındaki iş birliklerine ilişkin öneriler de değerlendirildi.
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ROBOT YARIŞMASINDA BÜYÜK BAŞARI

Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Amerika Birleşik Devletlerinde
katıldıkları Robot yarışmasından prestij ödülü aldı.
Son yıllarda robot teknolojisinin gelişmesiyle beraber yarışmaların sayısı da artıyor.   Yenilikler yapmayı kendisine hedef
koyan gençlere her türlü imkânı sunan yarışmalar öğrencilerin proje yapmalarını ve hayallerini gerçekleştirmeni için önemli
bir fırsat.   Yılmadan, azimle çalışan öğrencilerimizin, bu tür yarışmalarda ödüller almaması için hiçbir neden yok. Yeter
ki öğrenmeyi aşkla, şevkle yapmayı sürdürsünler.  Elbette bu süreçte en önemli husus, onların kendilerine güvenmeleri,
araştırmacı olmaları, sorgulamaları ama aynı zamanda üretmeleri, bunu girişimcilikle de dünyaya açmaları.
Bu bilinçle hareket eden okullarımızdan Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
önemli bir başarıya imza attı. Okulumuzun 6948 numaralı Eagles Robot Takımı, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan First
Robotics Competetion Del Mar 2019 Regional yarışmasında çok iyi bir performans göstererek 20 yıldan fazla geçmişi olan
takımları geride bıraktı.
Amerika, Havai, Meksika ve Şiili takımlarını arasından çıkarak yarı final oynayan Eagles Robot takımı General Motor
tarafından desteklenen çok prestijli bir ödül olan Industrial Design Award(En iyi Endüstriyel Tasarım Ödülü) aldı.
Yeniliklere açık, vizyon sahibi bir gençlik görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Okul Müdürümüz Sayın Ayhan
Malkoç,   öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi
bireyler olarak yetiştirilmesinin yanı sıra endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin
paylaşılması amacı taşıyan yarışmalara katılmalarının önemini vurguladı.
Malkoç, uluslararası bir yarışmada ödül almanın kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek şunları kaydetti: “Hepimiz
şunun farkındayız: Türkiye’de robot teknolojisi her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Dünya çapında ödüllerimiz var,   bu da
aslında 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ciddi adımların atıldığını gösteriyor. Birçok okulumuz güzel çalışmalar yapıyor,
öğretmenlerimizin güzel çalışmaları var. Bütün projelerin üst üste ve bir araya gelmesiyle çok daha büyük projelere imza
atacağımıza canı gönülden inanıyorum.”
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2. OKUL AILE BIRLIĞI ZIRVESI

2. Okul Aile Birliği Zirvesi, Kadıköy İmam Hatip Lisesinde düzenlendi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen zirve, okul-aile ve öğrenci gelişimi ve okul aile birliğinin eğitime
katkısı olmak üzere iki oturum şeklinde planlandı. Zirvenin amacı; “Okulların genel ve özel hedeflerini gerçekleştirmek
toplumun bugün ve gelecekte eğitimden beklentilerini karşılamak; veli, öğrenci ve öğretmenler arasında iş birliği sağlamak
mümkündür” şeklinde özetlenebilir.
Bu yıl ikincisi düzenlenen program, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Hafızı Mustafa Karahüseyinoğlu’nun Kur’an-ı
Kerim tilaveti ile başladı. Zirveye, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, Millî Eğitim Bakanlığı
Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın Nazif Yılmaz, Kadıköy Kaymakamı Sayın Mustafa Özarslan, Üsküdar Kaymakamı
Sayın Murat Sefa Demiryürek, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı, İstanbul İl Sağlık Müdürü Sayım Kemal
Memişoğlu, İstanbul İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sayın Arzu Gür, ÖNDER Genel Başkanı Sayın Halit Bekiroğlu ve
yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve dernek başkanları
katıldı.

Eğitimin İki Kanadı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, eğitimin ailede başladığını belirterek, “Okul
sıralarında olgunlaşıyor ve hayat boyu devam eden bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Huzurlu bir ev ortamı, çocuk için en
önemli okul. Çünkü biliyoruz ki biz okullardan çok önce ilk öğretmenlerimiz annelerimiz, babalarımız.” dedi.
Eğitim ve öğretim arasındaki farkın iyi kavranması gerektiğini ifade eden Bakan Selçuk, şöyle konuştu: “Bireyin öğretim
dönemi başta olmak üzere hayattaki tüm başarılarının, esasında fıtratının şekillenmesindeki en önemli kısmı da aile
oluşturuyor. Aileler de -ben üç S diyorum buna- ne kadar sevgi, saygı ve sorumluluk üzerine bina edilmişse çocuğun gelişimi
o kadar sağlıklı oluyor. Bu temeller sağlam bir şekilde yerli yerine oturmadığı takdirde, üzerine inşa edilecek her bir yapı
çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.”
Okul ve ailenin, adeta birbirinden bağımsız, etkileşimden uzak kurumlar olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden
Bakan Selçuk, okul ve aileyi bir kuşun iki kanadı gibi birbirini destekleyen, biri olmadan diğerinin işlevsiz kalacağı çok önemli
iki kavram olarak değerlendirdi.
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Okul İkliminin Önemi
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü
Nazif Yılmaz, öncelikle eğitim için var olması gereken şeyin
kültür olduğunu anlatarak, olumlu bir okul ortamını ve
iklimini, olumlu bir okul çevresini ve olumlu bir ülke iklimini
oluşturmanın önemini vurguladı.
Okullarda erdem, doğruluk, güven ve saygı gibi bütün
değerlerin çocuklara anlatıldığını kaydeden Yılmaz,
çocukların medyada, dizilerde, sosyal medyalarda ve
çevresinde görmüş olduğu şeylerin okullarda anlatılan
erdemlerden çok uzak olduğunu kaydetti.

Açık Bir Sistem Olarak Okul Aile Birlikleri
İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, konuşmasında, okul aile birliğine çizilen görev ve misyonun, okul ve aile arasındaki
iletişim ve iş birliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, okulda aile birliği ve velinin çok yakın bir iletişim içinde olması
gerektiğini söyledi.
Okul aile birliklerinin okullardaki birçok kurulda görevler üstlendiğini anlatan Yazıcı, “Okul çocuklarımızı geleceğe
hazırlama da çok özel bir çevre. Bu özel çevre kendi içerisinde çoklu iletişim ve etkileşime açık ama bu çevre içerisinde çok
açık bir sistem olarak doğal bir unsur olarak okul aile birliği var. Bu okul aile birliğini ne kadar formel hâle getirirsek getirelim
buna etki unsurunu katmazsak aslında okul aile birliği istediğimiz işlevi üstlenemiyor.” diye konuştu.
Yazıcı, okul aile birliklerinin yasal çerçevede kaldığı şekliyle bir ifade etmediğini ve uygulayıcı olması gerektiğine dikkati
çekerek, şöyle konuştu:
“Bu durumlar sorunun yetkiden çok etkide olduğunu gösteriyor. Okul aile birliklerinin etkilerini artırmak gerektiğini
düşünüyorum. Mevcut olan yetkileriyle birlikte eğitim sistemindeki yerini konuşurken etkinin oluşturulması gerekiyor.
Bu etkinin de aslında okuldaki var olan bütün eğitim ortamlarında, eğitimi geliştirme çalışmalarında okul aile birliğinin
okuldaki yönetim süreçlerinde olumlu ve pozitif etkisinin olması gerekiyor.”

Okul Aile Birliklerine Bakış
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da değişimlerin kolay benimsenip kabul edilmediğini
belirterek, toplum değerlerine uygun olmayan değişimleri olduğu gibi almanın da doğru olmadığını söyledi.
“Kopyala-yapıştır” mantığıyla olan değişimlerin bir fayda getirmeyeceğini vurgulayan Bekiroğlu, “Türkiye’nin
son iki yüzyılda yaşamış olduğu bir tür batılılaşma serüveninin en önemli zaaf noktası kendimize özgü modelleri
oluşturamamamız. Bu değişim bizim eğitim safhamızı da etkiliyor. Artık daha fazla apartmanlarda oturduğumuz için okul
mahalleyle bütünleşik olmaktan da çıkıyor. Şimdi bundan şikâyetçi olmak bizi bir noktaya götürmüyor. Burada çözümler
üretmemiz gerekiyor.” dedi.
Bekiroğlu, sivil toplum kuruluşlarının da bu anlamda en iyi çözümlerden biri olabileceğine inandığını kaydederek,
şunları anlattı:
“Okul aile birlikleri ailenin okula katılımının kurumsallaşmış karşılığıdır. Bunu da biz usulüne uygun, şık ve verimli bir
şekilde ortaya koyarsak okul, aileyi destekler, aile de okulu destekler. Kesinlikle okul aile birliklerinin salt maddi katkısı
olan organizasyonlar olarak değerlendirilmekten bir an önce çıkması gerekiyor. O okulun sosyal faaliyetlerine katkıda
bulunabilir okul aile birlikleri. Okulun ve eğitimin birçok safhasına katkıda bulunabilecek bir organizasyonu biz maddiyata
hapsedersek ya da bazı kötü uygulamalardan hareketle okul aile birliklerine ihtiyaç yok gibi bir yaklaşım içerisinde olursak
biz okullarımızı ve dolayısıyla eğitim süreçlerimizi zayıflatmış oluruz.”
İkinci oturum sonunda katılımcılara verilen plaketler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

AR-GE B LTENİ ’19

273

OKUL ÖNCESI EĞITIM İSTANBUL ÇALIŞTAYI

Okul Öncesi Eğitim İstanbul Çalıştayı 39 ilçemizde yapıldı.
Erken çocukluk döneminde alınan eğitimin okula hazır olma sürecinde olumlu etkileri vardır. Bu yüzden ülkemizde erken
çocukluk eğitiminde önemli gelişmeler yaşanmış ve konu eğitim politikalarında yer almaya başlamıştır. Erken çocukluk
eğitimi, Türkiye’nin insani, toplumsal ve ekonomik gelişimi için kritik önemdedir.  
Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi, kalite standartları ve toplum temelli modellerin geliştirilmesi için
katılımcı süreçler yürütülmesini ve önemli bir altyapı oluşturulmasını hedefliyor.  İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ise erken
çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması için verilere dayalı süreç odaklı bir çalışma yürütüyor.
Bu çerçevedeki Okul Öncesi Eğitim İstanbul Çalıştayının amacı, Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan 2023
Eğitim Vizyonu Belgesi’nde okul öncesi eğitimde yapılması planlanan çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2019-2023
Stratejik Planında yer alan amaçlar doğrultusunda okul öncesi eğitimin ihtiyaç duyduğu konuları masaya yatırmaktı.
Bu kapsamda uygulamadaki farklılıkların tespiti, riskler, ihtiyaçlar ve önerilerin ilçe bazlı belirlenmesi için 39 ilçemizde
çalıştay düzenlendi.  Çalıştaylara akademisyenler, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz yöneticileri, kaymakamlar, ilçe belediye
başkanları, ilçe millî eğitim müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitim gönüllüleri (gazeteci, yazar,
sanatçı, hayırsever vb.),öğretmenler, eğitim yöneticileri, maarif müfettişleri, okul aile birliği başkanları katıldı.
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OTIZMIN FARKINA VAR

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla “Otizmin Farkına Var” etkinliği düzenlendi.
Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa iş birliğiyle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla “Otizmin Farkına Var” etkinliği düzenlendi.
İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Levent Yazıcı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Sayın Oğuz Çetinkaya, İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Hülya Çalışkan, Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi
Koordinatörü Sayın Nehir Merinoslu, okul yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Birlikte Çözümler Üretmek
Programın açılış bölümünde konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz  Levent Yazıcı, Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim
Vizyonu’nda özel eğitimin de önemli bir yer kapladığını ifade ederek, bu alanda taramalar yapıp risk haritalarını ortaya
koyarak, rehberlik araştırma merkezlerini güçlendireceklerini belirtti.
Çocuklara, velilere, bu alanda çalışan öğretmenlere daha çok güven ilgi vererek çalışmalarına devam edeceklerini
vurgulayan Yazıcı, “Otizmin bir hastalık değil, bir insanlık hâli olduğunu bilerek, birlikte bütünleşerek daha fazla gayret
edeceğiz. Bunu sadece bugüne has değil, sürekli birlikte olacağımız, birlikte konuşup birlikte çözümler üreteceğimiz süreç
olmasını diliyorum.” şeklide konuştu.
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel
Eğitim Fakültesi Dekanı Çalışkan da program ev sahipliği
yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, sadece bir
gün değil bütün bir ömür kendilerini bu farkındalığa gayret
göstermeleri gerektiğini söyledi.

Gelişim Farklılığı
Otizmle ilgili sunum gerçekleştiren Tohum Otizm Vakfı
Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Merinoslu ise otizmin
belirtileri üç yaşına kadar ortaya çıkan nörogelişimsel farklılık
olarak tanımlandığını dile getirdi.
Merinoslu, otizme, genetik faktörlerin yol açtığını, bunun
yanı sıra uzmanların çevresel tetikleyicilerin de etkili olduğu
yönünde çalışmaları bulunduğunu bildirdi. Otizmli olan insanların fiziksel olarak diğer insanlardan farklı olmadığını ifade
eden Merinoslu, “Genelde otizmliler, ileri zekâ seviyesine sahip özel yetenekli kişiler olarak bilinirler fakat bu otizmlilerin
sadece yüzde 10’unu kapsıyor. Buna saman sendromu diyoruz. Daha özel yetenekli, daha üstün zekâlı kişiler.” ifadelerini
kullandı.
Otizmin belirtilerini sosyal iletişimsel yetersizlik ve takıntılı ilgi ve davranışlar olarak iki bölümde toplandığını bildiren
Merinoslu, belirtilerle ilgili şunları kaydetti:
“Biz belirtileri sekiz başlıkta toplasak da burada 2 artı 2 dört etmiyor. Her çocuk bireysel ve şahsına münhasırdır. Belirtiler
ise göz teması kurmama, ismi söylendiğinde bakmama, parmağıyla istediğini göstermeme, yaşıtlarının oyunlarına ilgi
duymama, sallanma, parmak ucunda yürüme, dönen nesnelere karşı ilgili olma, takıntılı davranışlar sergileme, konuşmada
geriliktir.”
Otizmin tek çaresinin erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim olduğunu belirten Merinoslu, Danimarka’da yapılan ve açıklanan
son araştırmaya göre aşıların otizme neden olmadığını ortaya koyduğunu kaydetti.
Otizmli öğrencilerden Ada Akgül sunduğu etkinlikte okul öğrencileri sahnede spor, halk oyunları, müzikal gösteriler
yaptı. Ayrıca öğrencilerden oluşan Gökkuşağının Rengi müzik grubu mini konser verdi. Ayrıca kültür ve kongre merkezinin
fuaye alanında öğrencilerin eserlerinden oluşan resim sergisi açıldı.
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ÖĞRENME YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar hizmet içi eğitimine katılan öğretmenlerimiz, Tasarım Beceri Atölyelerinde
uygulama örnekleri geliştirdiler.
Çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için
planlanan Tasarım Beceri Atölyeleri ilk etapta Türkiye genelindeki 30 okulda hayata geçti. Bu pilot uygulamanın ardından
atölyelerin üç yılda ülke genelindeki tüm okullarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.  
Tasarım Beceri Atölyeleri’nin İstanbul’daki ilk örneği Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulu’nda kuruldu.
Çocukların sahip olduğu yeteneklerin uygulama düzeyinde geliştirilmesi, el becerilerinin artırılması amacıyla kurulan
atölyeler, mesleklerle ilişkilendirilmiş şekilde hazırlandı. Türkiye’de ilk olan tasarım beceri atölyeleriyle öğrencilerin okulda
düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği ortamlar yaratılıyor.

Tasarım Beceri Atölyeleri
Çocuklarımızın azim, gayret, çaba, dirayet ve zekâyı doğayla barış içinde bir araya getirmelerini sağlamak için kurulan
Tasarım Beceri Atölyeleri, teori ve pratiği bir araya getirerek çocuğun elini daha fazla kullanacağı bir eğitim metodolojisini
esas almasıyla farklılaşıyor. Bu bağlamda, Yaşam Becerileri Atölyesi, Yazılım ve tasarlama Atölyesi, Ahşap ve Metal Atölyesi,
Drama ve Eleştirel Düşünme Atölyesi ve Müzik Atölyesi olmak üzere kurulan beş atölyedeki etkinlikler ‘sanat’, ‘bilim’, ‘kültür’,
‘spor’ ve ‘yaşam’ ana temalarıyla hayata geçirilecek.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyelerde
derse girecek olan öğretmenlerimizin katılacağı “Eğitimde
Yeni Yaklaşımlar” isimli bir etkinlik düzenledi.

Gelişim Süreklidir
Küçükçekmece
Halkalı
Cumhuriyet
İlkokulu
öğretmenlerinin katıldığı eğitimler 4 Nisan 2019’a kadar
devam edecek. Öğretmenlerimizle birlikte derslere katılan İl
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Tasarım Beceri
Atölyeleri’nde etkinlik yapmanın önemine dikkat çekti.
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Tasarım Beceri Atölyeleri’nin eğitim sistemindeki
anlayış değişikliği açısından son derece önemli olduğunu
hatırlatan Yazıcı, “Atölyelerimizde çocuklarımız, ilgi ve
mizaçları doğrultusunda hem yaşam becerileri kazanacak
hem de mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme
imkânı yakalayacak. Çocuklarımızın düşünsel, duygusal ve
fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde teori ve pratiği
bir araya getirecek atölyelerle, öğrencilerimiz ilkokul birinci
sınıftan itibaren elini daha fazla kullanacak. Tasarım Beceri
Atölyeleri’ndeki eğitim yolculuğunda öğrencilerimiz kadar
öğretmenlerimiz de farklı yeteneklerini keşfedecekler,
kendi öğrenme yolculuklarını sürdürerek gelişmeye devam
edecekler.” diye konuştu.
Dokuz gün süren eğitim etkinliklerinin sonunda
birbirlerine çalışmalarından bahseden öğretmenlerimiz, eğitim sürecinde düşünce, duygu ve eylem üçlemesini bütünsel
yaşamanın önemli olduğunu belirttiler.
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ÖĞRENCİ LİDERLERİMİZ ŞEHRİN ÖNCÜLERİYLE BULUŞUYOR PROJESİ

Öğrenci liderlerimiz İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Coşkun Yılmaz’la buluştu.
Günümüzde eğitimin niteliği yalnızca akademik başarıyla ölçülmüyor; nitelikli bir eğitimin, çocuğun/öğrencinin sosyal,
duygusal ve bilişsel tüm yönlerini desteklemesi gerekiyor. Bilindiği üzere gerek erken çocukluk döneminde gerekse ilk
gençlik yıllarında öğrenciler için rol-modeller oldukça önemlidir.

Şehrin Yönetim Ekosistemi
Öğrencilerin akademik olarak desteklenmesi yanında şehrin yöneticilerinin oluşturduğu ekosistemin farkına
varabilmeleri için gerekli ortam ve desteğin sağlanması gerekmektedir. Bu da ancak öğrencilerle/çocuklara yüz yüze
kurulacak ilişkilerle, aynı mekânı paylaşmayı gerektiren pedagoji ötesi etkinliklerle mümkün olabilir.
Bu çerçevede İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz Öğrenci Liderlerimiz Şehrin Öncüleriyle Buluşuyor Projesini hayata geçirdi.
Projenin amacı, öğrencilerimizin sadece eğitim hayatını değil üniversite hayatlarına ve mesleki kariyerlerine yön vermenin
yanında sosyal, kültürel ve manevi yönden gelişmelerine katkıda bulunmaktır.
Projemiz kapsamında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Coşkun Yılmaz öğrenci liderlerimizle buluştu.
Çemberlitaş Anadolu Lisesi’ndeki etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız
Sayın Levent Özil, Fatih İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın Mucip Kına,  proje koordinatörü Derviş Çelik ve 300 öğrenci liderimiz
katıldı.

İstanbul’un Kültürel İklimi
Hayat tecrübelerini aktararak konuşmasına başlayan Coşkun Yılmaz, bir insanın hayatındaki en önemi zenginliğin hayırla
hatırlanmak olduğunu söyledi. Hayatın sadelik üzerine bina edilmesinin önemini yaşantısı en çok da babası üzerinden
aktardı.  Öğretmenliğin çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, gelecek nesillere örnek olmak gerektiğini vurguladı.
Konuşmasını öğrencilerimizle diyalog içinde sürdüren Yılmaz, “İstanbul tarihi yolculuğunu sürdüren ve yüzyıllarca
başkentlik yapan bir şehir. Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan bu şehirdeki müsamaha
inanın başka hiçbir şehirde yok. Şehrimizde İslâm tarihi tecrübesinden süzülerek gelen birikim oldukça önemli.” dedi.
İstanbul’un kentsel kültürünü dünya kentleriyle karşılaştırmalı bir şekilde anlatan Yılmaz,   tarihi ve kültürel aidiyet
bakımından İstanbul’un çok renkli olduğunu kaydetti.  
Programın sonunda İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’a günün anısına
bir hediye takdim etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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OKUL DERGILERI VE KÜLTÜRÜ

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz Avrasya Kitap Festivali’nde “Okul Kültürü ve Okul Dergileri” adlı bir panel
düzenledi.
Avrasya Kitap Festivali’ndeki “Okul Kültürü ve Okul Dergileri” adlı panelin yöneticiliğini Kartal Anadolu İmam Hatip
Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sedat Cankılıç yaptı. Konuşmacılar ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri
Necip Fazıl Elmas, Mirza Kotil ve Helin Yaren Ekmen idi.
Türkiye’deki “ekol okul” tanımlamasını ve bu tanımlamayı elde eden okulların genel özelliklerine değinen Kartal Anadolu
İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf öğrencisi ve aynı zamanda İstanbul Öğrenci Meclisi Başkanı Necip Fazıl Elmas, bir okulun kendi
kültürünü oluşturmasının ne demek olduğunu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi özelinde anlattı. Daha sonra okulun
tarihinde geçirdiği zor süreçlerden ve öğrenciler üzerindeki etkilerinden bahseden Elmas, yatılılığın bir okulun kültürüne
katkısına vurgu yaparak, dünyada önemli okulların yatılılıklarından olumlu örnekler vererek konuşmasını bitirdi.

Okul Dergisi Nasıl Çıkarılır?
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Mirza Kotil, “Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Okul Dergisi Nasıl
Çıkarılır?” başlıklı konuşmasında şunları söyledi: “Bir dergi çıkartmak için öncelikle sağlam bir motivasyon ve gayretli ekip
arkadaşlarına ihtiyaç vardır. Motivasyon her işte olduğu gibi burada da öğrencilerin ellerinden gelenin en iyisini yapması
bakımından önemlidir. Şahsen bu motivasyonu bana ve ekip arkadaşlarıma veren şey, okulumuzda yıllardır süregelen
dergicilik kültürü oldu. Ekip arkadaşları olarak birbirimize vermiş olduğumuz destek sayesinde sürekli daha iyisini yapmaya
odaklandık ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştık. Ekibimizi oluşturup yapacağımız derginin konusunu ve
temasını belirledikten sonra ise birtakım süreçler izlememiz gerekti.”
Başlangıç aşamasında adil ve mantıklı bir görev dağılımı yaptıklarını belirten Kotil, bunun ardından herkesin bireysel
görevlerini yapmasını (yazıları yazması, röportaj yapması vs.) bekledikleri ifade etti. Derginin içerik kısmı bittikten sonra
dergi editörleri olarak yazıları toplayıp düzenlediklerini kaydeden Kotil, “Ardından tasarımla görevli olan arkadaşımla
beraber uzun bir süre pek çok dergi tasarımı yaptık, değiştirdik ve nihayet en beğendiğimiz tasarımda karar kıldık ve okul
idaresinin beğenisine sunduk. İdarenin gözümüzden kaçan hataları bize göstermesinin ardından dergiyi nihai hâline
ulaştıracak bir takım değişiklikler yapıldı ve artık tamamlanmış olan dergimiz basıma gönderildi. Burada önemli olan daha
önce pek çok dergi çıkartmış olan üst dönemlerimizin bizi bu süreçte yalnız bırakmaması ve her fırsatta yardımcı olmaya
çalışmasıydı. Bir grup insanın bir araya gelip dergi çıkartmasının çok ötesinde bir şey gerçekleşiyor Kartal Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nde bu etkinlik nesillere yayılıyor.” ifadelerini kullandı.
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ÖZEL EĞİTIMDE İSTIHDAM

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle İŞKUR özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki gelişim süreçlerini
güçlendirmek amacıyla ortak çalışmalar yürütüyor.
Millî Eğitim Bakanlığımızla İŞKUR, okullarda eğitim gören öğrencilere ve zorunlu eğitimini tamamlamış özel eğitim
ihtiyacı olan bireylere temelde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunarak,  bu öğrencilerin istihdam odaklı işe veya mesleğe
ve tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendirilmesine yönelik çalışmalar
yapıyor.

İş Birliği Protokolü
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkânlarını artırmaya yönelik iş birliği protokolü ile
öğrencilerin iş yerlerinde beceri eğitimi alarak hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal hayat içerisindeki
varlıklarını sürdürmeleri için özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde iş ve meslek danışmanlığı uygulaması başlatıldı.
Çalışma,  özel eğitim meslek okulu öğrencileri çerçevesinde, öğrencilerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma
uyumlarını sağlamak, onlara iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüzle İŞKUR arasında bir protokol imzalandı.  
Protokolün imza törenine İŞKUR Daire Başkanı Sayın Sinan Temur, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İŞKUR
İl Müdürü Sayın Yunus Yelmen, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Sayın Serkan Özmen ve meslek danışmanları katıldı.

Öğrenci Portföy Dosyası  
Protokole göre İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz,   öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin tespiti için çalışmalar yürütecek.
Öğrencilerin yeterlilikleri konusunda eğitim almış iş ve meslek danışmanları ile okul rehberlik öğretmenleri tarafından her
öğrenci için portföy dosyası hazırlandı. Öğrencilerin bilgileri öğrenci portfolyosuna yerleştirildi.
Ayrıca bireyin kendini ve meslekleri tanıması; yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve kişilik özellikleri doğrultusunda mesleğe
yönelik seçimler yaparak mesleğe hazırlanması, başlaması, mesleğini sürdürmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde
kendini geliştirmesi için birey ve ailesine yönelik hizmet sunması bağlamında gerekli iş ve işlemler yapıldı.
İŞKUR ise iş okullarda eğitim gören öğrencileri ve zorunlu eğitimini tamamlayan öğrencileri uygun iş yerlerine, iş başı
eğitim programına ve meslek eğitim kurslarına ya da girişimcilik eğitim programlarına yönlendirme çalışmalarını yürütüyor.
Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkânlarını artırmak, onlara iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak
amaçlı çalışmaları takip eden yürütme kurulu, Ocak ve Haziran ayının ilk haftasında toplantı yaptı.
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OKUYAN BIR NESIL İÇIN

Sancaktepe’deki Sarıgazi Peyami Safa İlkokulu’nun müdür odası öğrenciler için kütüphaneye
dönüştürüldü.
Sarıgazi Peyami Safa İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Nilgün Yıldız, İl Millî Eğitim Müdürlüğü’müzün
İstanbul’u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var Projelerini hayata geçirmek için girişimlerde bulundu.
Çalıştığı okula kütüphane kazandırmak için kolları sıvayan öğretmenimiz, kitapların konulabileceği mekân arayışına
girdi. Ancak okulda, kütüphane için uygun bir yer bulmaktan güçlük çekti. Bunun üzerine öğretmenimiz, okuldaki en uygun
mekânın okul müdürü Güler’in makam odası olduğunu karar verdi.
Durumu okul müdürümüz Yılmaz Güler’e aktaran öğretmenimiz, okuldaki makam odasının kütüphaneye
dönüştürülmesi teklifinde bulundu. Müdürümüz Güler de odasını boşaltarak kütüphaneye dönüştürmeyi kabul edince, 15
yılık okul, kütüphaneye kavuştu.
Yıldız, yaptığı açıklamada, İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün kütüphane projesi olduğunu duyunca hemen severek kabul
ettiğini söyledi.
Kütüphanenin yapımı için hemen çalışmalara başladığını belirten Yıldız, ‘”Bu kapsamda kendi emekleriyle oluşturulacak
bir kütüphane yapmak için yola çıktık. Okulumuzun en ferah ve geniş odası okul müdürünün odasıydı. Müdür beyden böyle
bir talepte bulununca da bizi kırmayıp kabul etti ve odasını verdi.” diye konuştu.

İmkânlar Oluşturmak
Yıldız, aynı okulda öğretmen olan eşinin de kendisine yardımıyla kütüphane çalışmaları yaptığını anlatarak, şöyle
devam etti:
“Başladığımızda elimizde hiçbir şey yoktu. 5 tane kırık-dökük bir rafımız vardı. Mahallemizin marangozuyla iletişime
geçip ustayla beraber raflarımızı kesip biçip duvarlarımıza yerleştirdik. Çocuklarla beraber kitap kampanyaları başlatıp
yayın evleriyle görüştük. Mahallemizin nalburunun yardımıyla farklı renkte boyaları karıştırarak kendi tarzımızı oluşturduk.
Eşimle beraber teneffüslerde koşarak buraya geldik, yemek yemedik burayı sulu boya fırçasıyla boyadık. Kitaplarımızı
öğrencilerimizle seçerek raflara yerleştirip yaş kategorilerine göre ayırdık.”
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Hep Beraber Çalışmak
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil ise
öğrencilerin kütüphanede bulunmasını önemsediklerini
belirtti. Bu kapsamda ciddi çalışmalarının olduğunu
dile getiren Özil, “‘Öğretmenlerimizin okuma kültürü
oluşturmak için çok nitelikli çalışmaları var. Burada
tamamen kendi imkânlarıyla mahalle muhtarı, çevredeki
esnaf, okul idarecileri birleşerek çok güzel bir mekân ortaya
çıkardılar. Bize düşen de bundan sonra bu tür çalışmalara
destek vermek. Öğretmenimizin burada yaptığı çalışma
takdire şayan.” ifadelerini kullandı.
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MEDENIYET BILINCI SEMINERLERI

Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Bekir Karlığa medeniyet
bilincini anlattı.
Dünyamız, bir taraftan son üç asırda insanlık tarihinde bilimden teknolojiye, kültürden sanata hemen hemen her alanda
ciddi gelişmelere sahne olurken, diğer taraftan da sömürü ve kapitalist tüketim sisteminin yaygınlaşmasıyla insanlık, telafisi
zor bir abluka altına alınmıştır. Modern kapitalist uygarlığın küreselleşmesi ve benzer sorunların her yerde baş göstermesi
farklı medeniyet paradigmalarını alternatif bir imkân olarak gündeme getirmektedir.

Günümüzde Medeniyetler
Bilindiği üzere insanlık tarihinde gelip geçmiş kırk medeniyet arasında yalnızca Çin Medeniyeti, Hint Medeniyeti, Batı
Medeniyeti, Ortodoks Medeniyeti ve İslâm Medeniyeti günümüzde hayatiyetini sürdürmektedir.
Soğuk Savaşın sona ermesi ve “tek kutuplu dünya”nın ortaya çıkışıyla beraber dünya gündemine getirilmeye çalışılan
“medeniyetler çatışması” teziyle başta bölgemiz olmak üzere tüm İslâm dünyası cendereye alınmak istenmiştir. Bu açıdan
medeniyet perspektifinin yeniden harekete geçirilmesi hayati derecede önem taşımaktadır.
Medeniyetle ilgili olarak ortaya konan çabaları önemseyen Millî Eğitim Bakanlığımız, İstanbul Uluslararası Medeniyet
Araştırma Merkezi arasında medeniyet bilinci odaklı bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu çerçevede Medeniyetler İttifakı
Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Bekir Karlığa tarafından medeniyet nehri, medeniyetler arası
etkileşim ve medeniyetler çatışmasından medeniyetler ittifakına konularını ele alan üç bölümlük medeniyet bilinci semineri
verildi.
Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
konferans salonundaki seminerlere Din Öğretimi Genel
Müdürümüz Sayın Nazif Öztürk, İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Levent Yazıcı ile İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz katıldı.
Ayrıca Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çamlıca
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve yöneticileriyle
Anadolu ve Avrupa yakasındaki İmam Hatip Lisesi okul
müdürleri de medeniyet bilinci seminerlerini takip ettiler.
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Görkemli Bir Nehir
Medeniyet perspektifinin önemini hatırlatan Bekir Karlığa, “Medeniyet, insanlığın başlangıcından bugüne kadar
akıp gelen görkemli bir nehirdir. Bu bakımdan tüm insanların katkı ve katılımlarıyla oluşan ve belirli özellikleri bulunan
medeniyet, ortak evrensel insanlık mirasıdır.” dedi. İnsanlığın başlangıcından bugüne kadar akıp gelen görkemli medeniyet
nehrinin seyrini gözler önüne seren Karlığa, indirgemeci bir medeniyet yaklaşımı yerine, küresel ölçekte kapsayıcı bir
uygarlık anlayışı sergilenmesini gerektiğini kaydetti.
Medeniyetin, tüm insanların katkı ve katılımlarıyla oluşan ve belirli özellikleri bulunan ortak evrensel insanlık mirası
olduğu ana fikrinden hareket eden Karlığa, “Yeryüzünde saf bir medeniyet bulunmadığı gibi tek bir medeniyet de yoktur.
Doğal olarak her medeniyet, kendinden öncekilerden bir şeyler alır, kendinden sonrakilere de bir şeyler verir. Günümüzde
bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak küreselleşen dünyada, bütün uygarlıkların ortak değerleri üzerinde
yükselen evrensel bir medeniyet konseptine doğru gidildiği bir gerçektir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca çağın gelişimine
uygun ve toplumların gelecek beklentileriyle uyumlu, herkes tarafından paylaşılabilecek ortak bir medeniyet konseptini ve
vizyonunu hayata geçirmenin önemine değindi.
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İSTANBUL CUMHURIYET EĞITIM TARIHI MÜZESI

İstanbul Cumhuriyet Eğitim Tarihi Müzesi, eğitim tarihimizin son yüz elli yıllık dönemine ait belge ve
eşyaları bir arada görme imkânı sunuyor.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüz koordinesinde mevzuat hükümleri doğrultusunda her
şehrimizde bir Eğitim Tarihi Müzesi oluşturulması planlandı. Müzelerle, öğrencilerimizin millî, manevi ve kültürel
değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler olmaları amaçlanıyor.
Ayrıca yeni nesillerin nesneler aracılığıyla tarihi ve kültürel mirasımız arasında bağlantı kurarak, gözlem, mantık, hayal
gücü ve beğeni duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.

Eğitim Tarihi Müzeleri
Bu çerçevede oluşturulan Eğitim Tarihi Müzeleri sayesinde ülke genelinde müzelerin önemi konusunda başta eğitim
camiamız olmak üzere toplumda farkındalık oluşturulması ve müzelerin okulların yaşayan bir birimi ve etkin bir öğrenme
ortamı hâline getirilmesi öngörüldü. Müze çalışmalarıyla il genelinde eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan; evrak,
doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, video film, film şeridi, dia, eğitim araç ve gereçleri, özellikle
geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri ile objeler İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okul veya
kurumlarda toplandı.
Bu çalışmaların neticesinde açılan İstanbul Cumhuriyet Eğitim Tarihi Müzesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı bir
müze olarak, Türkiye’de eğitim tarihi müzeciliğinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sunmaya devam ediyor. 1998
yılında faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Eğitim Müzesi, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesindeki
Tarihi Kılıçhane Binası’nda faaliyetine devam ederken yeniden düzenlendi. Müze, İstanbul Cumhuriyet Eğitim Tarihi
Müzesi adıyla 2017’de tekrar hizmete açıldı.

Oldukça Zengin Bir Koleksiyon
İstanbul Cumhuriyet Eğitim Tarihi Müzesi, ilimizdeki tarihi okullarımızın arşivleri taranarak eğitim tarihimizin son yüz
elli yıllık döneminde kullanılan ders araç, gereç ve malzemeleriyle çeşitli belge ve eşyaların titizlikle bir araya getirilmesiyle
oluştu. İlgi ve merak odağı olan oldukça zengin bir koleksiyona sahip olan müzemizi bu yıl 12.489 kişi ziyaret etti. Müzemizi
ziyaret konusunda İstanbul İlindeki tüm okullara ziyaret yazıları gönderildi. Müzemizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimize
ücretsiz rehberlik sağlandı.
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Müzemizde ilkokul, ortaokul ve liselerden gelen
ziyaretçilerimize   “müzede drama” etkinlikleri yapıldı.
Ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik “müzede
matematik”, lise ve dengi okullarımız için ise “müzede
geometrik cisimler” konulu çalışmalar yapıldı.

Birbirinden Güzel Etkinlikler
Öğretmenlerimize “Müze Öğretmen Eğitimleri” verildi
ve öğrencileriyle müzelerde yapılabilecek etkinlikler ve
çalışmalar 240 öğretmenimize program dâhilinde anlatıldı.
Mesleki ve teknik eğitim okullarımızın yapı bölümü
öğrencileriyle müzemizin tarihi ve kubbeli yapısı anlatılıp,
yapıların nasıl inşa edildiği hakkında bilgi verildi.
Ticaret meslek liselerimize ise baskı makineleri,
daktilo gibi makinelerle mesleki derslerindeki kazanımlar
müzemizde anlatıldı. Kız meslek lisesi öğrencilerimize müzemizde 19. yüzyıldan kalma dikiş makineleri ve dönemin
kıyafetleri gösterilerek tarihsel değişimi kavramaya dönük çalışmalar yapıldı.   Müzemizde bulunan kömür ve elektrikle
ve gaz yağıyla çalışan teknolojik makinelerin gelişim süreçleri anlatıldı. Güzel sanatlar liselerinden gelen ziyaretçilere
geçmişten kalma müzik aletleri anlatılarak günümüze nasıl ulaştığı belirtildi.
Müzemizde “Müzede Hikâye Okuyoruz” etkinlikleri kapsamında birçok ortaokul ve liselerle hikâye okumaları yapıldı.
“Müzede Tarih Öğreniyorum” etkinliği ile öğretmenlerimiz tarih derslerini müzemizde işlediler.  “Müzede Edebiyat” etkinliği
ile öğrencilere, dil ve edebiyat odaklı dersleri müzemizde işleme imkânları sunuldu.
Müzemizde haftada bir saat, çeşitli liseler davet edilerek “Müzede Şiir” etkinliği yapıldı. Üniversitelerle iş birlikleri yapıldı,
İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi müzecilik yüksek lisans dersleri müzemizde işlendi.
Edebiyat fakültesi öğrencileriyle müzemizde yazarlı atölyesi çalışmaları yapmaları sağlandı. İstanbul’daki özellikle
eğitim ve fen edebiyat fakülteleri müzemizi ziyaret ederek eğitim tarihi konusunda bilgilendirildi.  Üniversitelerin sanat
tarihi, sanat tasarımı, sanat yönetimi gibi bölümler derslerini uygulamalı olarak müzemizde işlediler.
Müzeler Haftasında müzede öğreniyoruz etkinlikleri ile ziyarete gelen öğrencilerimize eğitim ve kültürel tarihimiz
hakkında bilgilendirildi ama aynı zamanda kültürel hafızamızı oluşturan nesnelere sahip çıkma bilinci kazandırıldı.
Eğitim tarihi müzeciliğinin Türkiye’deki en değerli temsilcilerinden İstanbul Cumhuriyet Eğitim Tarihi Müzesi,
öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve diğer ziyaretçilere ilimizin eğitim tarihinin görsel hafızasını sunması bakımından
çok önemli. Nesneleri yakından inceleme fırsatı sunan müze, meslek odaklı müzeler içerisinde en çok ziyaretçisi olanların
başında geliyor. Eğitim tarihimize şahit olmak görmek isteyenler hafta içi her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz
olarak İstanbul Cumhuriyet Eğitim Tarihi Müzesi’ni ziyaret edebilirler.
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KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz çalışanları, Türk Kızılayı tarafından müdürlüğümüzde kurulan stantta
kan bağışında bulundu.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile Türk Kızılayı’nın iş birliğinde, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla
düzenlenen kampanya kapsamında, müdürlüğümüz çalışanları kan verdi.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,  İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde düzenlenen etkinlikte, kan bağışına
katkı sunan herkese duyarlılıkları için teşekkür ederek, eğitimcilerin kan bağışlamasının toplumda bu konuda farkındalık
oluşmasına katkı sağladığını belirtti.
Türk Kızlayı’nın Türkiye’nin çeşitli yerlerinde her gün kan bağışı aldığını belirten Yazıcı, kan bağışı kampanyalarının
kısa zamanda çok fazla bağış alınabilmesine imkân tanıdığına dikkati çekti. Yazıcı, kan bağışının hem hastaların sağlığına
kavuşması hem de donörlerin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemini vurguladı.
Bağışlanan kanın laboratuvarda işleme tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrılarak üç kişiye hayat verdiğine dikkati
çeken Yazıcı, özellikle kış aylarında kan bağışının öneminin bir kat daha arttığını belirterek tüm duyarlı kişileri kan vermeye
davet etti.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Türk Kızılayı’nın iş birliğiyle yapılan kampanya, personelimizin gönüllü ve yoğun
katılımıyla sürdü.
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AHŞAP OYUNCAK HER YERDE

Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Eğitim Günleri ve Özel Okullar Zirvesi’nde,
ahşap oyuncak montajı ve boyama etkinliği gerçekleştirdi.
Dünyada önemli bir pazar oluşturan ahşap oyuncak üretiminde ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu.
Bunun için Türkiye’nin hem üretime eğitimle destek vermesi hem de yerli üretim yapan sektörle iş birliği geliştirmesinin bu
alandaki rekabet gücünü artıracağı bir gerçek.  

Ahşap Oyuncak Eğitimi
Millî Eğitim Bakanlığımız, ülkede ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimi
ile ilgili önemli bir adım atarak mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında
ahşap oyuncak üretimi için ilk pilot uygulamayı başlatmıştı. Böylece ahşap oyuncak eğitimi öğretim programının
birlikte oluşturulması, sektör temsilcilerinin tecrübelerinin pilot okullara transferinin sağlanması, bu alanda eğitim
verecek öğretmenlerin işbaşı eğitimlerine sektörün destek vermesi, öğrencilerin eğitiminin gerçek üretim ortamlarında
yapılmasının sektör tarafından desteklenmesi gibi hususlarda önemli adımlar atıldı. Bu proje kapsamında, Bayrampaşa
İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pilot uygulama yapan okullarımız arasında yer alıyor.

İstanbul Eğitim Günleri
İstanbul Eğitim Günleri’nde özel okullar stantlarıyla yer alırken, veli ve öğrenciler hem özel okul stantlarından hem de
konferans, seminer ve atölyelerden merak ettikleri birbirinden farklı konuları uzman konuşmacılardan dinleme fırsatını
buldular.
Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Eğitim
Günleri’nde İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün standında ahşap oyuncak montajı ve boyama etkinliği yaptı. Öğrencilerimiz
ahşap oyuncağın okul öncesi eğitimdeçocukların gelişimini desteklediğini göstermek istediklerini kaydettiler.
Öğrencilerimizin çalışmalarını yerinde inceleyen Personel Genel Müdürümüz Sayın Hamza Aydoğdu,  Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürümüz Sayın Muammer Yıldız ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, ahşap oyuncak
üretimine her bakımdan destekledikleriniifade ettiler. Millî Eğitim Bakanlığımızın bu alanda Türkiye’nin rekabet gücünü
artırmak için hem üretime eğitimle destek verdiği hem de yerli üretim yapan sektörle iş birliği geliştirdiği vurgulandı.
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BIR FARKINDALIK PROJESI: DECSA

DECSA Projesi, öğrenme güçlüklerine ilişkin farkındalık oluşturulmasını ve öğrencilere güvenilir bir
eğitim sunmak için etkili baş etme stratejileri geliştirilmesini amaçlıyor.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatör olarak yer aldığı üç ülkeden dört kurumun iş birliği ile gerçekleştirilen
DECSA Projesi,  2018 yılında Erasmus + Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında Ulusal
Ajans tarafından kabul edildi. 128.000 Avro bütçeli olan proje, temelde farkındalık oluşturmayı hedefliyor
DECSA Projesi ile psikolojik bozukluklardan etkilenen öğrencilerle ilgilenen mesleki eğitim personelleri için
geliştirilecek bir el kitabı yoluyla psikolojik bozuklukların davranışsal özellikleri ve ilgili öğrenme güçlükleri hakkında
farkındalık yaratmak ve bu öğrencilere güvenilir bir eğitim sunmak için etkili baş etme stratejileri geliştirilmesi amaçlanıyor.  
Proje ayrıca psikolojik bozukluklardan etkilenen insanların mesleki eğitimlerinin iyileştirilmesine yönelik bir dizi politika
önerileri kılavuzunun da hazırlanmasını de içeriyor.
Projenin ulus ötesi başlangıç toplantısı 18-20 Şubat 2019 tarihleri arasında İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve proje ortağı
Kartaltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya dört farklı kurumdan sekiz kişi katıldı.
Toplantıda Proje Koordinatörü İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzü temsilen proje uzmanları Figen Sekin ve Ömer
Faruk Metin yer aldı. Toplantı açılış konuşması ve katılımcıların tanışmalarının ardından kurumların tanıtım sunuları ile
devam etti.
İki güne yayılan toplantılarda, projenin tüm aşamaları, ortakların proje önerisinde belirlenen görev ve sorumlulukları,
iş paketleri ve faaliyetlerin son tarihleri, tüm ortak ülkelerdeki mesleki eğitim okullarının en fazla karşılaştıkları ortak
sorunların tespitine yönelik ihtiyaç analizi çalışmasının süreçleri üzerinde duruldu. Ayrıca yaygınlaştırma faaliyetleri, proje
yönetimi ve finansal konular ile ilgili sunumlar ve beraberinde görüşmeler gerçekleştirildi.

Proje Ortakları:
1-

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Proje Koordinatörü)

2-

Kartaltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3-

National Association Of Professional Working With Disabled People  –Bulgaristan

4-

Universidad Complutense De Madrid İspanya
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ÇOCUK, ÇOCUK OLUNCA İYILEŞIR

Öğretmenim Elimi Tut Projesi kapsamında “Çocuk, Çocuk Olunca İyileşir” paneli düzenlendi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü Öğretmenim Elimi Tut Projesi kapsamında
“Çocuk, Çocuk Olunca İyileşir”  paneli düzenlendi. Panele çok sayıda akademisyen, uzman ve hasta yakını katıldı. Harbiye’deki
Cemal Reşit Rey Konferans Salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından
“Hastanede çocuk olmak” isimli kısa bir film gösterildi.

Empatinin Önemi
“Hastane Öğretmeni Eğitim Programı” ve “İdeal Hastane Eğitim Sınıfı Kriterleri” hazırlamayı amaçlayan panelin
açılışında konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu empati duygusunu geliştirerek her türlü
zorluğun üstesinde gelinebileceğine inandığını belirterek, “Bu empatiye geliştirecek olanlar ise gelecek nesilleri yetiştiren
öğretmenlerdir.” dedi.
Bir çocuğunu, temizliği, berraklığı ve kuvvetinin insanların hayal ettiklerinden çok fazla olduğunu aktaran Memişoğlu,
“Çocuğun o berraklığını, temizliğini ve kuvvetini geliştirecek ve bu topluma yararlı hâle getirecek olanlar öğretmenlerdir.
Çocuklarımız, esasımızda bizim geleceğimizdir. Geleceğimizi şekillendirmek için de her türlü çabayı göstermemiz gerekiyor.
Hastane ortamı gerçekten zor… Büyükler için de zor. Çocuklar, büyüklerden daha hızlı bir şekilde hastane ortamlarına adapte
olabiliyorlar. Ama o çocukların, çocukluklarını hastane ortamında da yaşatmamız gerekiyor. Çünkü çocuklukta olan açlıklar
ve eksiklikler büyüdükten sonra tamamlanmıyor. Onun için çocuğun empati duygusunu, bilgisini ve açlığını giderecek olan
bizleriz.” diye konuştu.
“Esasında çocukları hastalanmadan korumamız
gerekiyor” diyen Memişoğlu, şunları kaydetti: “Aşı
programlarını ret etme konusunda hâlâ maalesef
toplumumuzu eğitmiş değiliz. Tarama programlarımız
var. Bu tarama programlarımıza sahip çıkmayan anne ve
babalarımız var. Bunları eğitecek olanlar da öğretmenlerdir.
Bir çocuğun obezite sorunu varsa, bu çocuğun sorunu
değil. Çocuğun, çocuk olarak iyileşmesini sağlayacak biz
büyükleriz. Yeni hastanelerimizde çocuk kliniklerimizi farklı
dizayn etmeye başladık. Böyle bir farkındalığı oluşturmaya
çalışan ve bizlerle paydaş olan kurumlara teşekkür
ediyorum.”
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Bir Yürek Projesi
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ise çeşitli
projelerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Çocukların eğitimlerinin hastane ortamında da çok yönlü
devam etmesi gerektiğinin altını çizen Yazıcı, “Hayatın
karmaşıklığı içinde gözden kaçırdığımız birçok şey var.  
Duygu ve eylemi bir araya getiren bu projenin yarattığı
farkındalık çok değerli. Şurası çok net: Çocuk, anlaşıldıkça
çok daha iyi öğrenir. Oyun ve merak burada temel
önemdedir.  Hastane ortamlarında uzun süre tedavi gören
çocukların, şartlarının değiştirilip yeniden düzenlenmesi
şart. Eğitim ve hastanenin bir estetikte buluşmasını sağlayan
düzenlemelerle çocuklarımızın kaldığı ortamların eğitimle
bütünleştirilmesi gerekiyor. Küçük dokunuşlarla daha iyi öğrenmenin imkânları bulunacaktır. Biz bu noktada üzerimize
düşen ne varsa yapmaya hazırız. Aynı şekilde öğretmenlerimizle de gerekli planlamaları yapacağız. Şuna inanıyorum:
Bu en temelde bir yürek projesi… Çocuklarımızın öğrenme arzularını canlı tutabilirsek büyük bir adım atmış oluruz.
Çocuklarımızın eğitimle bağı kuruldukça umutları da güçlenecek. Çocuklarımızın eğitimle olan gönül bağını desteklersek
onların iyi oluş süreci de hızlanacak. Ortak platformlarla bu süreci etkin hâle getireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Programda,
amansız
hastalıkları
yenenlerle,
yakınları bu ölümcül hastalıklarla mücadele eden aileler
yaşadıklarını anlattı. Kronik hastalıklardan kurtulup
iyi oluş hâlini etkileyen sanatsal yaratıcı faaliyetlerin
deneyimlenmesi sağlandı. “Çocuk, Çocuk Olunca İyileşir”
paneli katılımcıları ayrıca ritim, drama, ebru ve seramik
etkinliklerini deneyimlediler.
Program, konuşmacıların birlikte hatıra fotoğrafı
çektirmeleriyle sona erdi.
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TÜRK BÖBREK VAKFI İŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile Türk Böbrek Vakfı arasında iş birliği protokolü  imzalandı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde düzenlenen protokol imza törenine, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,
Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Sayın Timur Erk, Şube Müdürümüz Sayın Timur Tuğral Türk Böbrek Vakfı Tekirdağ Diyaliz
Merkezi Koordinatörü Sayın Lütfi Kona katıldı.

Doğru Beslenme ve Yaşam Alışkanlıkları
Yaşam boyu sürdürecekleri alışkanlık edinmeye başlayan çocukların, önlenebilir bir hastalık kronik böbrek yetmezliği
hastalığına karşı bilgilendirmek ve gereken önlemleri almak için eğitmek üzere Türk Böbrek Vakfı’nın resmî senedinde
yazılı amaçları doğrultusunda bir proje oluşturuldu.
Her yıl % 8 oranında artan ve nüfusun % 17’sinin risk altında olduğu kronik böbrek hastalığı nedeniyle 70.000 hasta
diyaliz tedavisi görmekte, acil organ bekleyen 22.000 hastaya karşılık yapılan nakil sayısı bu oranın ancak % 10’unu
karşılayabilmekte ve her yıl pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. Hastalığın sosyoekonomik boyutu nedeniyle
eğitim ve istihdam kayıpları ortaya çıkmaktadır. Edinilen doğru beslenme ve yaşam alışkanlıklarının, hastalığın ilerlemesini
yavaşlatması ve ülke ekonomisine sağlayacağı yararın yanı sıra, daha sağlıklı nesillerin yetişmesine de vesile olacaktır. Bu
konuda ebeveynlerin/ velilerin de bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile Türk Böbrek Vakfı arasında iş birliğinin imzalanan protokol ile öğrencilerimize yönelik
eğitimlerin bu eğitim ve öğretim yılında da devam edeceğini söyleyen İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,
bu çerçevede ilk ve orta öğrenimde eğitim gören öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize eğitim verilmesinin
hedeflendiğini söyledi. Protokolün hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Yazıcı,
imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Farkındalık Kazanmanın Önemi
Vücudumuzda bulunan böbreğin insan sağlığı için önemine değinen Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Sayın Timur Erk,
öğrencilerimize verilecek eğitimlerle velilerimize de ulaşılacağının ve öğrencilerimiz vasıtasıyla velilerimizin de sağlıklı
beslenme konusunda farkındalık kazanmasının sağlanacağını söyledi. Erk, çocuklarda obezite oranının artmasının
tehlikelerine dikkat çektiği konuşmasında, bu tehlikeli durumla mücadelenin başında eğitimin geldiğini ifade etti. Birçok
ilde obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme konularında çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Erk, Türk Böbrek Vakfı olarak
çocuklarda obezite ile mücadelenin en öncelikli konularının başında geldiğini vurguladı. Aşırı tuz ve şeker kullanımının
insan sağlığına zararlarına değinen Erk, bilinçli tüketim konusunda farkındalık oluşturacak çalışmaların yapılmasının
gerekliliğinden bahsederek, imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olması dileklerinde bulundu.
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Protokol çerçevesinde Müdürlüğümüze bağlı bağlı tüm ilkokul ve ortaokullardaki öğretmenlere, öğrencilere,
ebeveynlere/velilere böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere, aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlına
zararları konularında konferanslar verildi. Ayrıca bu kapsamda aşırı tüketimin oluşturduğu şeker (diyabet) ve yüksek
tansiyon (hipertansiyon) gibi hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma, doğru beslenme, sağlıklı alışkanlıklar edinme,
sporun hayatımızdaki yeri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri sunuldu.
Okullarda,   Türk Böbrek Vakfı’nda görev yapan eğitmen ve böbrek hastalıkları konusunda uzmanlar eşliğinde
çocuklara, velilerine ve öğretmenlere aktarılacak bilgilerin pekiştirilmesi ile gerektiğinde çocukların ailelerine de bilgilerin
ulaştırılabilmesi için çalışmalar yürütüldü. Türk Böbrek Vakfı’nın hazırladığı broşür ve dokümanlar da okullarda ücretsiz
dağıtıldı.
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KORSAN KITABA HAYIR

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, “Korsan Kitaba Hayır” konulu resim yarışmasının ödül
törenine katıldı.
Korsan telif hakkı sahibinden izin alınmaksızın veya belirtilen izin koşulları aşılmak suretiyle eserin, icranın, yapımın,
yayının kullanılmasıdır. Hiç şüphesiz korsan yayıncılık, eser sahibinin yaratıcılığını köreltip, yeni eserler üretilmesini
engellemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının Telif Hakları Genel Müdürlüğünün öncülüğünde korsan yayınlarla
mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Bu konuda duyarlı olan İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ile korsanla mücadele
kapsamında telif bilincinin geliştirilmesi ve kitabın bir değer olduğunun fark edilmesi için “Korsan Kitaba Hayır” konulu bir
resim yarışması düzenledi.
Çoklu iş birliği ile düzenlenen resim yarışması kapsamında; kitap okumayı seven ve kitaba değer veren öğrenciler,
yaratıcı fikirler geliştirerek “Korsan Kitaba Hayır”   çerçevesinde resimler çizerek farklı bakış açılarını görsel olarak ifade
edebilme fırsatı buldu. Yarışmaya, edebiyata ve sanata ilgi duyan, toplumsal sorunların farkında olan ve bu sorunların
çözümüne katkı sağlama isteğine sahip öğrencilerimiz katıldı.

Telif Hakkı Bilinci
“Korsan Kitaba Hayır” resim yarışmasının Avrasya Kitap Festivali’ndeki ödül töreninde konuşan İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,   “Korsanla mücadele ve telif hakkı bilincinin geliştirilmesini amaçlayan yarışma
kapsamında, İstanbul’umuzun 39 ilçesindeki ortaokul ve lise öğrencilerimiz ülkemizin sürdürülebilir kültür ekonomisine
sahip olması için korsan kitabın yol açtığı zararların farkına vardılar.” dedi.
Kitapların hiçbir emek harcanmadan korsan yayın şeklindeki satışının suç olduğunu vurgulayan Levent Yazıcı, telif
hakkı bilincinin geliştirilmesi sürecinde İstanbul merkezli olarak uygulanan yarışmanın; korsan, fotokopi korsanı ve dijital
korsan türleri, bu korsanların nasıl tespit edilecekleri ve nasıl önlenebilecekleri konusunda ortaokul ve lise öğrencilerini
bilgi sahibi kıldığını belirtti.

Duyarlılık Oluşturulması Önemli
Proje kapsamında başvuru yapan, kitap okumayı seven ve kitaba değer veren öğrencilerimize teşekkür eden Yazıcı,
“Bir kitabın üretiminde yazarın yanında yayıncıların, editörlerin, redaktörlerin, musahhihlerin, çevirmenlerin, çizerlerin,
grafikerlerin, derleyenlerin danışmanların, vb. sayısız birçok emektarın alın teri var.
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Yarışmamız alın terine ve emeğe saygısı olan ve hatta
koruyan bir nesil oluşması için gereken duyarlılığın
oluşmasına katkı sunacaktır. Bunun için yarışmada
emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.
Yarışmada derece elde eden öğrencilerimizi kutluyorum.”
ifadelerini kullandı.
Resim yarışmasında ilk üçe giren öğrencilere ödüllerini
İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, TBYM Başkanı
Mustafa Doğru ve Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah
Kısakürek verdi.
Ödül alan resimlerin de sergilendiği tören hatıra
fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Törenin ardından İl Millî
Eğitim Müdürümüz ve beraberindekiler resim sergisini
gezdi.
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İSTANBUL MASAL ZİRVESİ

İstanbul Masal Zirvesi’ne birbirinden değerli konuşmacılar katıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Kütüphanede Hayat Var Projesi kapsamında İstanbul Masal Zirvesi düzenlendi.
Birbirinden değerli konuşmacıların katıldığı zirve iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. Zirvede masalın eğitimdeki önemi
çeşitli boyutlarıyla tartışıldı.
Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu’ndaki İstanbul Masal Zirvesi’nde önce AR-GE Kültür
Biriminden Özgür Aras Tüfek, programın akışı hakkında kısa bilgi verdi.  Ardından başlayan zirvenin açılış konuşmasını İl
Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil yaptı.

Projeler, Masallar ve Çocukların Dünyası
Proje tabanlı çalışmanın önemine değinen Özil konuşmasında İstanbul’u Okuyorum Projesi ile Kütüphanede Hayat Var
Projesinin nasıl ve hangi amaçla ortaya çıktığı üzerinde durdu. Özil, “Kütüphaneleri cazip hâle getirmek, canlı kılmak için
çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İstanbul her konuda Türkiye’ye rol model olan bir ilimiz. Projedeki gönüllü öğretmenlerimiz de
çok değerli, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Masal çocuğun hayal dünyasıdır. Çocuğun merak duygusunu güçlendirir,
öğretici nitelik taşır, hayata hazırlar.” şeklinde konuştu.
Daha sonra Özil, masal, masalın çocuğun dünyasındaki yeri ve eğitici yönüyle öğretmenlerin hayatında var olması
gerekliliği üzerinde durdu. Ayrıca ilimizdeki okul öncesi öğrencilerini masallarla buluşturup kişisel gelişimlerini
desteklemek ve okuma kültürünü yerleşik kılmak açısından çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Özil, zirveye katkıda
bulunan konuşmacılara, masal anlatıcılarına, müzisyenlere, zirveye katılan öğretmenlerimize ve zirveyi hazırlayanlara
teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Seyyar Masalcılar ve Birinci Oturum
Açılış konuşmasının ardından Seyyar Masalcılar Zeynep
Betül Akyıldız ile Raşit Karadağ katılımcılara zirve için özel
olarak hazırladıkları “Çinli Okçu” masalını müzik eşliğinde
anlattılar. Masal dinletisinden sonra zirvenin birinci
oturumuna geçildi. Konuşmacılar Nazlı Çevik Azazi, Prof. Dr.
Mim Kemal Öke ve Elif Konar Özkan sunumlarını yapmak
üzere sahneye davet edildiler.
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İlk konuşmacı hikâye anlatıcısı, eğitmen ve yazar
Nazlı Çevik Azazi, sözlerine “Masal anlatıcılığı sanatı”nın
ve masalların önemini açıklamak için, “Masallar bizi
birbirimize bağlayan en temel anlatılar” diyerek başladı.
Azazi, “Nörobiyolog Prof. Dr. Gerald Hüther’in “Masal
beyni güçlendiren bir besindir” sözünü hatırlatarak  “Masal
önemli. Bu denli öneme sahip masalı eğitimde neden
kullanmayalım. Masalın hikmet kazanması için anlatıcının
ruhunda demlenmesi gerekir. Eğitimin yarısı masaldaysa,
yarısı da anlatıcıdadır. Masal birlikte bir dünya yaratmak, bir
muhabbettir. Sevgisiz, şefkatsiz, merhametsiz insan olmaz.
Karanlık zamanlardan geçiyoruz, toplumda sevgi kalmadı.
Her şey satın alınabilir bir eşya hâline geldi. Masallar yaşam deneyimlerinin süzülmesidir.” ifadelerini kullandı.

Masal Bin Katmanlı Bir Yapıdır
Gün yüzüne çıkmayan bir dünya masalın bulunduğunu kaydeden Azazi, “Duyduklarımız en güçlüleri, en hislileri.
Masalcının bir kostüme, şık bir elbiseye, müziğe ihtiyacı yoktur. Bir dinleyicisi ve ruhunda demlediği masalı yeter. İnsanın
muhabbete ve birbirine ihtiyaç duyduğu bu çağda masalın içinde bu ihtiyacı karşılayacak çok önemli öğeler var. Bir masalcı
iki şeye ihtiyaç duyar. İlki kalbinde demlenen bir masal, ikincisi onu dinleyecek olan en az bir dinleyici. Masal bin katmanlı
bir yapıdır, bir saraydır. Ona hangi penceresinden bakarsanız size o yüzünü gösterir. Pedagojik gözle bakarsanız o yüzünü
gösterir, psikolojik gözle bakarsanız o yüzünü gösterir. Masal bunların bütünüdür. Her canlı bir iç bir de dıştan oluşur.
Masallar da öyledir. İçi oluşturan dış kabuk gibidir. Masalın kabuğu hayal edebildiğimiz her unsurudur. Ama masal bundan
çok daha aşkın bir şeydir. Bu da masalın bize verdiği adalet öğreticiliği, iyi-doğru algısı oluşturması, mutluluğu-sevgiyi
hissettirmesi, yani somut olarak algılanamayan, ancak bir insanın duygu ve düşünceleriyle somutlaşabilen mesajlardır.
Masalın en büyük büyüsü de budur. Masal dinleyen çocukların dinleme becerisinin yanı sıra anlatma becerici de gelişiyor.”  
şeklinde konuştu. Anlatıcının önemi üzerinde duran Azazi, masal anlatma etkinliği açısından masal muhabbetinin anlatıcı
aracılığıyla dinleyiciye geçtiğini söyledi. Teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Masallar, Hayat ve Hayaller
İkinci konuşmacı Prof. Dr. Mim Kemal Öke, dinleyicilere doğrudan açıklamalar yapma yerine ben size “Bir varmış bir
yokmuş, pîr varmış pîr yokmuş” diyerek başlayan bir masal anlatmak istiyorum dedi. Ve masalını anlatmaya başladı.  İçinde
masal olmayan bir dünyanın, kötülükleri daha çok barındıracağını vurguladı. Anlattığı masal aslında kendi masalıydı.
Masallarla yaralı ceylanların hayatlarına nasıl dokunabileceğinden, nasıl dokunduğundan bahsetti. Mim Kemal Öke, kendi
çocukluğunu ve hayat hikâyesini içine yerleştirdiği masalını anlatarak, dinleyicilere duygu dolu dakikalar yaşattı.
Üçüncü konuşmacı Elif Konar Özkan ise, yazmaya, halk edebiyatıyla ve masallarla uğraşmaya üniversite yıllarında
başladığını, 2007’de yazdığı bir makaleden hareketle sunumunu gerçekleştireceğini söyledi. Bunun sebebi ise şöyle
açıkladı: “O yıllarda yazdığım bu makale daha genç yaştaki bir Elif’in masallara nasıl baktığını anlatması yönüyle ayrı bir
önemi var.”  Özkan, makaleye Bahtiyar Vahapzade’nin bir şiiri ile başladığını Dede Korkut’un duası ile bitirdiğini, gelişme
bölümünü ise Anadolu masallarının önemi ve özellikleri ile işlediğini belirtti. Özkan, “Kurulan ortak hayallerin hummalı
çalışmaların ardından gerçekleşmesi adına bugün büyük bir
adım atıldı.” dedi.
Masalların olmadığı, unutulduğu, ötelendiği için
dünyanın bugün daha zor yaşanılır bir hâlde olduğunu
söyleyen Özkan, ancak masalların dünyayı kurtarabileceğini
belirtti. Özkan, “Arkadaşlarımızla kafelerde buluşarak, bir
dayanışma içinde, bu sürecin gelişmesi ve masal zirvesinin
gerçekleşmesi için günlerce çalıştık. Bir hayal kurduk. Bu
hayalimizi gerçekleştirdik. Hayallerimizi de İstanbul İl Millî
Eğitim Müdürlüğü sayesinde gerçekleştirme fırsatı bulduk.”
dedi.
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Elif Konar Özkan’ın konuşmasıyla birinci oturum tamamlandı. Hemen akabinde konuşmacılara ve masal anlatımlarını
gerçekleştirenlere ödüllerini vermek üzere, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil, yine İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcımız Sayın İrfan Zeki Er ve Maltepe İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Faik Kaptan sahneye davet edildi. Hediyeler
takdim edildi. Hatıra fotoğrafı alındıktan sonra yarım saat ara verilerek salonun girişindeki ikram yerine geçildi.

Masallar ve Köklerimiz
Yarım saatlik aradan sonra ikinci oturum başladı. Oturum konuşmacıları Ankara’dan gelen Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel
ile Antalya’dan gelen Öykü Uyar Tekşen ve ona eşlik eden müzisyen arkadaşı Onur Tekşen sahneye davet edildiler.
İlk sunuma Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel başladı. Özünel,  ikinci oturuma başlarken verilen aradan dolayı dinleyicileri
masalların dünyasına çekebilmek için önce bir etkinlikle başlamak istediğini ifade etti. Bütün katılımcıların ayağa
kalkmalarını istedi ve herkesin yanındaki arkadaşına ilk masalını nerede dinlediğini anlatmalarını istedi. Bir dakika süre
verdi. Herkes birbirine ilk masalını nerede dinlediğini anlattıktan sonra sunumunu yapmaya başladı. Masalların köklerimizle
ve geçmişimizle aramızdaki bir köprü vazifesi gören miras olduğunu söyledi. Bu mirasın ancak farkındalıkla aktarılması
sonucunda etkileyiciliği artırabileceğini belirtti. Bu mirasın kişiye verdiği en güzel şeyin kimlik ve aidiyet olduğunu söyledi.
Masala dair önemli bilgiler verdi. Bize bizi anlatan Özünel, “Turist olmak mı seyyah olmak mı?” sorusunu “Bir öğretmen
olarak turist gibi etrafa boş gözlerle bakınmak mı yoksa bir seyyah olup masal dünyalarına dalmak mı önemlidir?” şeklinde
tekrarlayarak, öğretmenleri bu soru ile baş başa bıraktı.

Düşlerini Unutma
Ardından oturumun ikinci konuşmacısı Öykü Uyar Tekşen önce öğrenciliği, öğretmenleri ve kendi öğretmenliğinden
bahsetti. Sonra eşi ile birlikte kendisinin yazdığı müzikli masalı anlattı. Saksağan kuşunun masalı ardından, masaldaki
kuşun şarkısını  “Karanlık göğün altında/ Uçarım aydınlığa/ Yüreğimde umutla/ Başlarım ben şarkıma. / Sen de söyle şarkını/
Çatlat karanlığı/ Unutma ki düşlerin/ Doğurur aydınlığı.” salondaki katılımcılarla beraber seslendirdi.
Programın moderatörü Özgür Aras Tüfek, Kütüphanede Hayat Var Projesi kapsamında gerçekleştirilen zirvenin
sonuna gelindiğini bir masal okulunun oluşturulacağını ve zirveye katılan 800 öğretmenimiz arasından seçilecek 50
öğretmenimize masal okulunda eğitim verileceğini söyledi. Eğitimin ardından bu öğretmenlerimiz kendi okullarındaki
öğrencilere masallar anlatacak, dedi. Tüm katılımcılara teşekkür etti.
Masal Zirvesinin ikinci oturumuna katılan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, masalların çocukların
dünyasında önemli bir yere sahip olduğuna, kütüphanelere hayat veren Kütüphanede Hayat Var Projesi kapsamında
gerçekleşen bu zirvenin güzel bir örneklik teşkil ettiğine vurgu yaptı. Programda emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara,
dinleyicilere teşekkür ederek konuşmasına son verdi.
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KARİYER, EĞİTİM VE MESLEKİ TANITIM FUARI

Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesindeki İstanbul Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı’na 37
üniversite katıldı.
Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen İstanbul Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı (KARMES),
öğrencilerimizin farklı ve profesyonel bakış açılarından faydalanabilmesi, yaşamlarına mesleki anlamda yön verebilmesi
amacıyla yapıldı.
Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı ve 37 üniversitenin stant açtığı Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım
Fuarı’nın açılışına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ümraniye Kaymakamı Sayın Suat
Dervişoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Başkanı Sayın Abdulhalik
Baş, Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Menderes Kaya, Ümraniye
İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Süleyman Gökçimen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Zengin Hayallerin Peşinde
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Cevdet Erdöl, birçok şeyin hayal etmekle başladığını ve hayallerin
büyük olması gerektiğini anlatan bir şiirle başladı. Divan şiirimizin önemli isimlerinden Hayalî’den hareketle “Hayalleriniz
büyük olsun.” dedi. Köyünde Osmanlı’dan kalma eski bir medrese olduğunu ve medresede tecvid, kıraat okuduğuna
değinen Erdöl, köyden şehir merkezine ya bir kamyon kasasında ya da yürüyerek gidildiğini belirtti. Bu şartlar altında tıp
ilmini okumak için dua ettiğini anlatan Erdöl, aile, sülale, köyü ve çevresinde, ilk tıp eğitimi alan kişi olduğunu dile getirdi.
İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlığı alanında eğitimler gördüğünü ve profesör olduğunu belirten Erdöl, şöyle devam
etti: “Allah’a hamdolsun hayat boyunca ummadığım çok ama çok şeyler kazandım. 61 yaşındayım. 50 yıl içerisinde ülkemizin
geldiği yeri işaret etmek için söylüyorum. Bir köylü çocuğu, belli yerlere gelebiliyor. Bu imkânımız var. Kaldı ki siz dünyanın
en güzide şehri, en güzel şehri, iki kıtayı birleştiren bir şehir olan Osmanlı’nın başkentliğini en uzun süre yapmış olan şehri
İstanbul’un, en güzel mekânlarının birinde eğitim görüyorsunuz. Ne mutlu sizlere! Dolayısıyla siz bu imkânı, bu duyguyu,
benim gibi yaşayamazsınız. Yani imkânınız çok. Biz yokluk içinde okuduk. Kışın (okulda) soğukta yakacağımız sobanın
odunlarını biz köyden sırtımızda götürürdük. Siz bu dönemin kıymetini bilin. Dolayısıyla zorluk içerisinde azmedince
olabilecek olan şeyleri tahayyül etmeye gayret edin.”
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Geçmişle bağı koparmamak, geçmişle birlikte
geleceğe yürümek gerektiğini ifade eden Erdöl, “Kariyer
planlamanızda hangi mesleği seçerseniz seçin, mutlaka
bir spor dalıyla profesyonel değil ama amatörce ilgilenin.
Spordan kopmayın. Bir müzik enstrümanını, aletini mutlaka
icra etmeyi öğrenin ama en az iki lisan bilmeniz lazım. Bu
sizin hayat prensibiniz olsun.” ifadelerini kullandı.

Gençlerimize Değer Veriyoruz
Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım yaptığı
konuşmada, “Öğrencilerimizin farklı ve profesyonel bakış
açılarından faydalanabilmesi, yaşamlarına mesleki anlamda
yön verebilmesi adına düzenlenen Kariyer, Eğitim ve
Mesleki Tanıtım fuarımız hayırlı uğurlu olsun. Düzenlenen
bu fuar, inanıyorum ki sizlerin ileride hangi mesleğe yöneleceğiniz konusunda yardımcı olacaktır. Geleceğimize sizler yön
vereceksiniz. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır.” şekllinde konuştu.

Doğru Kariyer Planlaması
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Başkanı Sayın Abdulhalik Baş,
öğrencilerin üniversitelerle bir araya gelerek kariyerlerini belirleme yolunda önemli katkılar elde ettiği Kariyer, Eğitim ve
Mesleki Tanıtım Fuarı’nın hayırlı olmasını diledi. Meslek seçimi odaklı etkinliğin gençlerimizin önünü açtığını kaydeden Baş,
“Gelecek adına çok güzel çalışmalar yapılıyor. İnşallah öğrencilerimiz geleceği yönlendirecekler. Fuarlar öğrencilerimize ve
bizlere büyük bir motivasyon kaynağı da oluyor. Kariyer planlamasını doğru yapan bireylerin, kaynak ve zaman israfı gibi
dezavantajlardan etkilenmeden ülke kalkınmasına ve ilerlemesine çok önemli katkı sağlayacağının farkında olmalıyız. Hep
beraber ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız.” dedi.

Kendi Kariyerine Yön Vermek
Meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin bilgi ve ilgi düzeylerini artırmanın önemine
değinen İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Menderes Kaya, Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı’na katkı sunan
herkese teşekkür etti. Meslek seçiminde ve kariyer planlamada rehberliğin önemli olduğunu hatırlatan Kaya, “Öğrencilerimiz
mutlu olacağı bir mesleği seçmeli. Bunun için kişinin kendini tanımasına, yeteneklerini daha etkin kullanarak kendini
gerçekleştirmesine, özgür ve üretken birey olmasına katkı sağlamak gerekiyor. Fuarla hem öğrencilerin meslek ve çalışma
hayatıyla ilgili bilgi eksiklerinin giderilmesi hem de meslek seçimi aşamasında destek verilmesi sağlanacak. Stantlarda
meslekler, mesleki eğitim imkânları ve bir üst eğitim-öğretim seçenekleri hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Bu fuarda
öğrencilerimiz çeşitli görüşmeler yapacak ve neyi arzu ediyorlarsa bu kapsamda kendi kariyerlerine yön verecek.” ifadelerini
kullandı.

Doğru Kararlar Verebilmek
Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sayın Dr. Yunus Kurtuluş ise meslek edinmenin ve kariyer sahibi
olmanın güç ve önemli olduğunu söyledi. Programın, gençlerin hayallerine kavuşmalarını sağlamak, gelecek kaygılarını ve
kararsızlıklarını hafifletmek adına yapıldığını aktaran Kurtuluş, “Gençlerimizin doğru kararlar verebilmelerini desteklemek
ve zorlu yolculuklarında seçenekleri ile tanışabilmeleri için fuarda birçok üniversitemizi bir araya getirdik. İsteğimiz
gençlerimizin sadece eğitimlerine devam etmeleri değil, onların severek yapacakları meslekleri seçmelerine yardımcı
olabilmek, kendilerine en uygun kariyer planlamalarını yapabilmelerine destek olabilmektir.” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından 37 üniversitenin stant açtığı Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı, öğrencilerimize
üniversite, hayat,  sınav kaygısı ve motivasyon,  deneyimler, sosyal ve fen bilimleri alanı, meslek seçimi aşamasında Avrupa
standartlarında özgeçmiş hazırlama, 21. yüzyılda aranan beceriler, teknolojik bağımlılık konularında yardımcı olurken,
aynı zamanda velilere de çocuklarıyla iletişim yolları, çocuğun meslek seçiminde ve kendini tanımasında ailenin önemi
konularında yol gösterici oldu.
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6. BILIM VE FIKIR FESTIVALI ÖDÜL TÖRENI

6. Bilim ve Fikir Festivali’nde, ödüller sahiplerini buldu.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği liseli gençlerin projelerinin yarıştığı
6. Bilim ve Fikir Festivali’nde ödüller, sahiplerini buldu. Üsküdar Üniversitesinin çarşı yerleşkesinde düzenlenen tören, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla yapıldı.

Proje Disiplini ve Kültürü
Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu gibi etkinliklerde insanın yarışırken
birçok şey öğrendiğini belirterek, festivalin ilkinin 2013’te yapıldığını hatırlattı.
Uzun vadede geleceğin sahibi olarak gençlerin yaşam farkındalığını üretken bir yapı içinde ülke ve toplumun geleceğine
fayda sağlayıcı niteliğe ulaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Tarhan, şunları kaydetti: “Bu festivalde öğrenciler yarışıyorlar,
aynı zamanda proje disiplinini, kültürünü öğreniyorlar, hayatın bir proje olduğunu öğreniyorlar. Biz küçük yaşlarda
onların içlerindeki o güzelliklerin ortaya çıkmasına ve geleceklerini kazanmasına katkı sağlamış oluyoruz. Artık bu proje
kurumsallaştı. İnşallah devam ettirmeye çalışacağız. Millî Eğitimimizin burada çok katkısı oldu. Bunu yaparken tabii bir
tarafta da gençlerin kendileriyle ilgili projeleri var ama gençlerin yaşadığı toplumla gelecekle hayatla ilgili de projeleri
olmalı. Bunun için biz sadece mühendislik ya da fen projeleri değil de aile, sağlık ve sosyal bilimler projeleri de dâhil ettik.”
Tarhan, bu tarz çalışmaların devam etmesinin faydalı olacağına işaret ederek, “Bir gencin hayat projesi olması lazım…
Gençlere proje odaklı hayata bakışı öğretmemiz gerekiyor. Gençlere uğrunda çile çekilecek, mücadele edilecek, yaşam
amacı seçilecek idealler vermemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Yarışmada Kaybeden Yok
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil, yarışmada çok nitelikli çalışmalar ortaya çıktığını belirterek,
kazanan ya da kaybedenin olmadığını düşündüklerini ifade etti. Özil, tüm liselerde yapılan duyurular sonucunda
yarışmaya 335 başvuru yapıldığını, projelerin hepsinin birbirinden değerli, kaliteli ve nitelikli olduğunu anlatarak, “Burada
amaç yarışmaktan daha çok, çocuklarımızın bilimsel düşüncelerini ateşleme, onların proje tabanlı çalışmaları, bu
kapsamda yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi ve bu sürece katkıda bulunmalarıydı. Ben gerçekten öğrencilerimize
ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada kazanan, kaybeden olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ilerleyen
zamanlarda sizler gibi gençlerin proje tabanlı çalışmalarına, araştırmalarına çok ihtiyaç var. Bu kapsamda çok güzel ürünler
geliştirildi. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.
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Öğrenciler Üç Kategoride Yarıştı
İstanbul genelinde 122 okuldan 335 proje başvuru yaptı.
Bu okulların 45 tanesi Anadolu Yakası, 77 tanesi Avrupa
Yakasındadır, başvuran okulların 84 tanesi devlet, 38 tanesi
özel okuldur.
Başvuru yapan projeler Fen ve Teknoloji, Sağlık
Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç kategoride
değerlendirildi. Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri
ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzden görevlendirilen
öğretmenlerimizden oluşan jüri oluşturulan paneller ile
başvuru yapan projeleri değerlendirdi. Sonuçta 129 proje ön
değerlendirmeyi geçti. Ön değerlendirmeyi geçen projelerin
47’si Sözlü Sunuma; 82’si Poster Sunuma davet edildi.
Gençleri gözlemlemeye, düşünmeye, araştırmaya ve proje
üretmeye yönlendirmeyi amaçlayan festivalde, aynı zamanda birçok etkinlik de gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesinde
düzenlenen törende projede başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Festivalde bu yıl öğrenciler, Sağlık, Sosyal, Fen ve Teknoloji bilimleri olmak üzere üç kategoride yarıştı. Her üç kategoride
birincilere 6 bin, ikincilere 4 bin lira, üçüncülere de 2 bin lira ödül verilirken 4 -14 arası dereceye girenlere ise 500 liralık
“Başarılı Proje Ödülü” takdim edildi. Dereceye giren projelerin danışman öğretmenlerine de para ödülü sunuldu.
Sağlık Bilimleri kategorisinde, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Batuhan Samet Doğan ve Salih
Hamza Suyun, öğretmenleri Şebnem Avşar danışmanlığında hazırladıkları “Diyabet Hastaları İçin Nefes Yolu İle Yüksek
Şeker Ölçen Uyarı Cihazının Yapılması” projesi ile birinci oldu.
Sosyal Bilimler kategorisinde, Cengizhan Anadolu Lisesi’nden Muhammet Talha Ökte ve Umut Çakar, öğretmenleri
Ömer Muştu danışmanlığında hazırladıkları “Sosyal Kitap Ağı” projesi ile Fen ve Teknoloji Bilimleri kategorisinde de Ahmet
Rasim Anadolu Lisesi’nden Abdulkadir Özbek, öğretmeni Aysun Oduncu danışmanlığında hazırladığı “Asistan Gözlük”
projesi ile birincilik ödülünün sahibi oldu.
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SANA ÜSKÜDAR’DAN BAKTIK AZIZ İSTANBUL

İl Fotoğrafçılık Kulübündeki öğretmenlerimiz, Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projemiz kapsamında
önemli çalışmalar yaptı.
Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projemiz, hem yaşadığımız, hem de öğretmenlik mesleğini icra ettiğimiz İstanbul’un
çeşitli kültürel özelliklerini ve sanatsal iklimini tanımayı içeren faaliyetler yürütüyor. Hiç şüphesiz proje kapsamında
sürdürülen çalışmalar arasında fotoğrafçılığın ayrı bir yeri var. Hatta diğerlerine nazaran bir adım önde. Zira şehrin
sokaklarını adımlıyorlar, labirenti andıran kurmaca bir metni hep beraber okurcasına.   
Öğretmenlerimiz şimdiye kadar şehrin sokaklarında pek çok fotoğraf çekti. Fotoğrafçılığını konuşturan öğretmenlerimiz,
gözlerinin önündeki manzarayı kaydetme tutkusuyla şekillenen bir çalışmayla, Boğaz’ın, Karaköy’ün,  Haliç’in, Marmara
Denizi’nin, gemilerin, insanların, kuşların, sonsuz bir ışık ve ortam etkisiyle çerçevelendiği yoğun bir panoramik manzara
oluşturmayı başardılar.
Fotoğrafçılık tutkusunu İstanbul’un gözlerimizin önünde akıp giden güzelliğine tanıklık etmekle açıklayan
öğretmenlerimiz şehrin sürekli değişen hatlarını belirginleştirmekten hayli memnunlar.  Aslında şehrin fotoğraflarını hep
aynı noktadan, aynı mekândan değil çok farklı yerlerden heyecanla ve inançla çektiler. Böylece İstanbul’u tamamen başka
bir bakışla ve başka hikâyelerle yeniden kurdular.
Hâlâ sürekli fotoğraf çekme çalışmalarını sürdüren öğretmenlerimiz, Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde insanı
sükûnete ve içe bakmaya davet eden “İstanbul’un Fethini Gören Üsküdar”ın incelikli manzarasının güzelliklerini fotoğrafladı.  
Ardından bir öyküyü ve romanı andıran Beylerbeyi Sarayı’nı gezerek aynı zamanda tarifi zor derin ânlar yaşadılar.
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ERKEN ÇOCUKLUK EĞITIMI

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması çalışmalarının izleme ve
değerlendirme süreci devam ediyor.
Erken çocukluk eğitimi, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini azami düzeyde destekleyen, hayat
boyu iyi olma hâline katkı sağlayan bir eğitim kademesidir.  Bunun için 2023 Eğitim Vizyon Belgesi, toplum temelli erken
çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulması da dâhil olmak
üzere bir dizi stratejiyi içeriyor.
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın İrfan Zeki Er, İstanbul’da 5 yaş okullaşmaya yönelik ilçe çalışmalarını izlemek ve
değerlendirmek üzere ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.  
İlçelerde yapılan toplantılarda ilçelerin erken çocuk eğitimi gelişim durumu değerlendirildi. Toplantılarda erken
çocukluk eğitiminin verilere dayalı bir şekilde izleneceği üzerinde duruldu.   İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız İrfan Zeki Er,  
“Erken çocukluk eğitimi alan çocuk kendisine verilen olanakları en iyi şekilde kullanarak karşılaştığı sorunları daha pratik
bir şekilde çözer.” dedi.
Görüşmeler neticesinde ilçelerimizdeki idareci ve öğretmenlerimizin erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması için
çaba sarf ettikleri gözlendi.
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ÇOCUKLAR MASAL İÇINDE

Avrasya Kitap Festivalinde öğrencilerimiz, birbirinden eğlenceli masallarla hayal dünyasına kanatlandılar.  
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Eğitin Vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği İstanbul’u Okuyorum ve
Kütüphanede Hayat Var Projeleri kapsamında Avrasya Kitap Festivalinde ilkokul öğrencilerine yönelik müzikli masal
etkinliği düzenlendi.

Ses ve Söz Bir Arada
Etkinlikte çocuklar, kendi kültürümüzün masallarını profesyonel iki masal anlatıcısından dinlediler. Ayrıca masallara bir
müzisyen ritimleri ile eşlik etti. Çocuklar müzikle masalın buluştuğu bu etkinlikte çeşitli semboller, eşyalar, sihirli sözler ve
kahramanların esrarengiz hâlleriyle karşılaştılar. Masalların anlatımından büyük bir keyif alan çocuklar bir ân kendilerini
masal dünyası içinde buldular, şaşırdılar, güldüler, heyecanlandılar, itiraz ettiler.
Masal etkinliği İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün standında düzenlendi. Çocuklarla buluşan masalcı öğretmenimiz
Yurdanur Ay Paşa, Fatih Cevri Kalfa İlkokulundan gelen 2. ve 3.sınıf öğrencilerine “Limon Kız” masalını anlattı. Anlatımına
yer yer çocukların eşlik ettiği masal oldukça ilgi çekti. Onları, unutamayacakları bir hayal yolculuğa çıkardı. Etkinliğin
sonunda masal kitabı yazar ve masal anlatıcısı Yurdanur Ay Paşa tarafından imzalanarak kitaplar öğrencilere hediye edildi.

Dünyaya Masal Penceresinden Bakmak
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın teşrifleriyle başlayan ikinci masal etkinliğinde masalcı öğretmenimiz
Sevil Zekiye Uygun, Fatih Cevri Kalfa İlkokulundan gelen 1. sınıf öğrencilerine Keloğlan masalını müzik eşliğinde anlattı.
Minik izleyicilerini Keloğlan’la eşsiz bir masal yolculuğuna çıkaran Uygun, çocuklara unutamayacakları bir ân yaşattı.
Doğruluk değerini işlediği masal anlatımı esnasında çeşitli materyaller de kullandı. Etkinlik sonunda çocuklara hediyeler
verildi.
Etkinliği düzenleyen öğretmenlerimize teşekkür eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,   hepimizin
mutlaka Keloğlan masallarını çokça dinlemiş, okumuş olduğumuzu ifade etti. Sözlü kültürümüzün ve çocuk edebiyatımızın
önemine değinen Yazıcı, “Denir ya masallar zamanı süsler. İçimizi aydınlatır, düşlerimizi gökkuşağına yaklaştırır… Keloğlan’ın
maceralarında mizah, ortalığı karıştırma ve zor olanı mümkün kılma vardır. Bu yönüyle bizi etkilemiş, güldürmüş,
şaşırtmıştır muhakkak. Her Keloğlan masalı ayrı bir duyguya hitap eder, dinleyeni ve okuyanı farklı bir yönden yakalar. Tabii
ki gerçek bir kalem ustasından okunuyorsa masalın tadı her yeri kuşatır.” dedi.
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İSTANBUL MÜZIK AKADEMISI TRT İSTANBUL RADYOSU’NDA

Müzik Akademisi, ülkemizin en saygın keman virtüözlerinden Prof. Cihat Aşkın’ın sunumuyla TRT
İstanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosu’ndaki konsere katıldı.
Böylece seçkin operaların şarkı, napolitan, aryaları ve halk ozanlarımızın eserlerinin armonik düzenlemelerinin yer
aldığı eşsiz bir repertuar ile hazırlanmış konser programı seyircisine ulaşmış oldu. Üç opera sanatçısı, bir piyanist ve Cihat
Aşkın’ın keman performansı müziğin enerjisi ile izleyicileri buluşturdu.
İstanbul doğumlu Cihat Aşkın, hem doğu, hem de batı dünyasına hâkim olan ve ayakları dünyanın iki kıtasına basan
bir kültür insanı… Bu çerçevede şekillenen kimliği ile Türk keman okulunun uluslararası temsilcisidir. Sahne icralarının
yanı sıra sayısız radyo ve televizyon kayıtları, eğitim, konferans ve atölye çalışmaları için davet alan Aşkın, aynı zamanda
kurumsallaştırdığı eğitim ve sanat kurumları ile çok yönlü ve uluslararası bir sanatçıdır.
Cihat Aşkın, Türkiye’nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen yetenekli çocukların eğitimini ve gelişimini destelemek
için keman ustalık sınıfları ve konserler düzenliyor. Ayrıca okullardaki müzik eğitiminin mahiyeti üzerine de tecrübelerinden
hareketle dikkat çekici yorumları var. Aşkın, konserde çocukların erken yaşta müzik ile buluşmaları ve erken keşfin virtüöz
yetişmesinde önemine değindi.
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SANAT HER YERDE

Silivri Halk Eğitim Merkezi, Silivri Devlet Hastanesinin çocuk poliklinik ve servisinin duvarlarını
güzelleştiriyor.
Silivri Halk Eğitim Merkezi, ileri yaş grubundaki kursiyerlerin kendilerini tekrar faydalı ve üretken hissetmelerini, genç
kursiyerlerinse kendilerine yeni iş kapıları ve istihdam sağlayacak alanlar hakkında tecrübe sahibi olmalarını önemsiyor.
En önemlisi de karşılıksız hizmet vermenin, farklı kişileri mutlu etmenin, gülen yüzler ve gözler yaratmanın hazzını
yaşamalarını öne çıkaran bir anlayışla hareket ediyor.
Bu çerçevede, Silivri Devlet Hastanesinin çocuk poliklinik ve servisinin duvar resimlerini tamamlayarak sanatın her
yerde olabileceğini gösterdi.   Her şeyden önce gözlerinin önündeki duvarları renklendirme arzusuyla şekillenen bu
çalışma, yoğun bir panoramik manzara oluşturuyor.  Etkinliğe sadece kursiyerleriyle başladığını belirten Emel Köleoğlu,
süreçte çocukların da bir şekilde etkinliğe katıldıklarını görmenin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini vurguladı.

Sanat Atölyelerle Sınırlı Değil
Merkezin öğretmen ve öğrencileri resimlerini yaparken hasta çocukların ve yakınlarının yüzündeki tedirginliği
renklerle şifaya bürümeye çalıştı. Birilerinin onları düşündüğünün onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak için çaba
sarf ettiğinin farkındalığını yaratmak için sanat her yerde anlayışı oldukça önemli. Böylece sanat sadece atölyelerde sınırlı
kalmayacak. Belki hiç fırsat, imkân bulamayanlar için de renk olabilecek.
Silivri Halk Eğitim Merkezinin yaptıkları daha şimdiden hastane duvarlarını boyamanın ötesine geçti.  Zira çocuklar,  
çalışmalara kollarında serumlarıyla dâhil oldu. Yüksek yaş grubundaki kişilerin duvar resmi yapması diğer yetişkinlere
örnek olurken çocukları da teşvik etti.   Projeyi yürüten Emel Köleoğlu, “Resimlerle en azından hastane duvarlarının
görsel olarak hoş mekânlar olmasını sağlayacak bir çalışma yaptık. Bundan sonra burayı daha da güzelleştireceğiz. Esas
olan mekân ve orada vakit geçirmek ve çalışmak… Biz, mutlu ediyor renklerle şifa oluyoruz sanırken, bizler şifa bulduk
tanımadığımız insanlarla bütünleştik. Ufak dokunuşlarla harika şeyler yapabiliriz.” diyerek duygularını dile getirdi.

İnsanların Yaşamlarına Dokunabilmek
  Duvar resimleri vesilesiyle pek çok kişiden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Köleoğlu, sanatı her yere taşımaya
farklı insanlarla sanatı buluşturmaya ve farkındalık yaratmaya devam edeceklerini ifade etti.
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KITAPSIZ OLMAZ!

Beş yazarımız Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kütüphanesi’nde öğrencilerimizle buluştu.
Beşi bir yerde idi, beş yazarımız Sıddık Ertaş, Prof. Dr. Cüneyt Issı, Hüseyin Akın, Arzu Kadumi ve Şule köklü bir kütüphanede
öğrencilerimizle bir araya geldi. Çocukluk ve öğrencilik yıllarını nasıl renklendirdiler? Neler okudular, kimleri okudular, nasıl
yazdılar? Bu soruların cevabını aradılar Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kütüphanesinde. Çeşitli liselerden gelen gençlere önce
kendilerini anlattılar, sonra gençlerle sohbet ettiler. Hem bizi hem de öğrencilerimizi keyifli bir kitap yolculuğuna çıkardılar.

İnsan Kitapsız Yapamaz
Beş yazarımız beşten fazla şeyden konuştular öğrencilerimize:  paçalarında eve taşıdıkları kumdan dinledikleri suyun
sesine, aşındırdıkları kütüphane kapılarından kitaplara, çocukluktan şiire, hikâyeden romana, yazmanın dinamiklerinden
kurgunun büyüsüne. Daha neler, neler... ne de olsa kitapsız olmaz. İnsan kitapsız yapamaz. Kütüphanemin adı da çok
güzel: Mustafa Kutlu Kütüphanesi!
Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Kültür Biriminin düzenlediği “Önce Okudular Sonra
Okur-Yazar Oldular” programın açılışını şair yazar Hüseyin Akın yaptı. Akın, okumanın hayatı anlamlandırmamız için
gerekli olduğunu, sadece boş zamanlarımızda yapacağımız bir etkinlik değil bilinçli bir uğraşı gerektiğini belirtti.
Akın, yazarlarımıza şu soruyu yöneltti: “Bu kütüphanedeki bu yaştaki gençlerin yaşındayken sizin kitaplarla aranız
nasıldı? Oradan yazmaya nasıl kıvrıldınız, yani nasıl okur-yazar oldunuz?”

Hikâye ile Başlamak Romanla Devam Etmek
İlk önce yazar Şule Köklü konuştu.  Okuma serüvenini anlatan Köklü, “İlkokul 4. sınıftan beri kütüphanenin kocaman iki
kanatlı kapısına her gün gider, bir kitap alırdım. Sabahın ilk saatlerinde aldığım kitabı akşamüzeri iade eder, akşam vaktini
de kitapla geçireyim diye yeni bir kitap isterdim. Bazen ikinci kitabı alamazdım, o zaman doğayla baş başa kalırdım. Suyun
kaç sesi var, onu dinler; rüzgâr nasıl eser onu merak ederdim. Tommiks, Teksas serileriyle başlayıp geçen yıllar boyunca
çok kitap okudum. Daha ilk yıllarda mesela Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun kitaplarıyla tanıştım. Hiç yüzünü görmeden
tanıdığım yazarın vefat ettiği gün yas tuttum. Sizlerin yaşındayken sevgili gençler, birçok yazarla mektuplaştım. O dönemde
ben Sivas’ta yaşarken İstanbul’da yaşayan bir yazar mektubunda martıyı anlatmıştı bana. Bizim oralarda en çok serçe
gördüğüm için ben de ona serçeyi anlattım. Daha sonra öğrendim ki serçe her yerde varmış. Bu mektuplaşmalar sayesinde
yazarların farklı dünyalarıyla tanıştım.   Ben sizin yerinizde olsaydım, mutlaka kitaplara dokunurdum. Büyüklerimden
masal anlatmasını ister, hikâyeyle başlar, romanla devam ederdim.”  diyerek tamamladı.
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Tekrar Tekrar Okumanın İmkânları
Oturumun ikinci konuşmacısı Prof. Dr. Ahmet Cüneyt Issı şunları söyledi: “Kendimi yani çocukluğumu ilkokul 3. sınıftan
beri çok iyi hatırlıyorum. O sıralar en sevdiğim şey oyun oynamaktı. Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir köyde bir çocuğun
istediği her şeyi yaptım, bol bol oyun oynadım. Oyuna doymuş bir çocukluğum var. Abim Tommiks Teksas’ları okurken ben
de yanında okumaya başladım. Fındık Mehmet diye bir kitap vardı mesela, onu tekrar tekrar okurdum. Unutamadığım
bir kitap. Köyde çok kitap olmadığından belki, elimdeki kitapları tekrar okuyordum. Bu alışkanlık bende daha sonra da
devam etti. Şu an bile okuduğum birçok kitabı tekrar tekrar okurum. Ben okumanın dışında başka bir şey yapmayı hayal
etmedim, sanki üzerimde bir mesuliyet gibi taşıdım. Gençlik zamanlarımda da Siyasal Bilgiler tahsiline devam eden abimin
kitaplarını okuyordum. O yıllarda okuduklarımı idrak edebildim mi, o zaman bilemiyordum ama şimdiki bazı fikirlerimin
ortaya çıkışını o yıllarda okumalarımdan kaynaklandığını hissediyorum.”

Yazmak İçin Okumak Gerekir
Üçüncü konuşmacı yazar Arzu Kadumi de, “Çocukluğumda yaşadığım bir olay okumaya ve yazmaya ilgimi artırdı.
Balıkesir’de gezici hayvanat bahçesi vardı. Ben o zamana kadar hiç hayvanat bahçesi görmemiştim. Ansiklopedilerde
gördüğünüz hayvanları göreceğiz diye seviniyorduk. Oraya bir arkadaşımla gittiğimizde birkaç hayvan çeşidinden oluşan
hayvanat bahçesinin durumunun çok kötü olduğunu gördük. Kel bir maymun inliyordu. Biz de hayvanlar için bir şeyler
yapmak istedik. Ege bölgesinin en büyük gazetesine bir haber yazısı yazabilirdik. Bir muhabiriyle görüştük. Gazetede çıkacak
yazımızın getireceği şöhret hayali, hayvanlara olan acıma duygumuzun önüne geçmişti. Üzerimizdeki okul formaları
varken hayvanlarla fotoğraf çekilip gazetede o dönemki belediyenin bu konudaki ilgisizliğini eleştiren bir yazı yayınlanınca
okulda kendimizi o güne kadar hiç girmediğimiz müdür beyin odasında bulduk. Soruşturma geçirdik. Bu olay, gazetecilik
yapma hayalinin oluşmasını da körükledi. Yazarlık acı bir olay ya da durum karşısında sessiz kalmayıp olayları yeniden
kurgulamak demektir. Bu olay yazmam için beni teşvik edici bir durum olmuştu. Yazmaya başladım ve hâlâ yazıyorum.
Ben sizin yerinizde olsaydım hemen eve gidip kitap okurdum. Her okuyan yazmak zorunda değil, ama her yazan okumak
zorunda.”

Her Kitap Bir Yolculuktur
Son konuşmacı Sıddık Ertaş ise, “Aslında ben kitapsız bir evde doğdum. Kur’an-ı Kerim dışında iki kitap vardı. Biri
kalın bir dua kitabı, bir de Kanlı Gömlek diye bir kitap. İlk okuduğum kitap bunlar. Lise sona kadar başarısız bir öğrencilik
geçirdim. Biz Kars’ın bir ucunda oturuyorduk, lise diğer ucundaydı. Bir arkadaşım kütüphanede ücretsiz kitap alıp geri
verebileceğimizi söyledi. Kütüphaneye gitmeye başladım. Bir kitap beni bir başka kitaba, o da bir diğerine götürdü. Böyle
böyle birçok kitap okudum. Sonra İstanbul, ilahiyat eğitimi, kitaplar, dergiler birbirini kovaladı. Şiirler yazdım, halkçı şiirler.
Mesela kitabımın adı Şartlı Tahliye… Bu ad bile ne tür şiirler yazdığıma dair bir fikir verebilir size.
Oturumun yöneticisi şair Hüseyin Akın, “Kitap okumak üzerine çok konuşmaktansa kitap okumak daha iyidir. Aslında
burada beş yazar değil beş artı iki yazar daha var. Onlara da bir dakikalık süre vereceğim ve “Ben sizin yerinizde olsaydım”
cümlesini tamamlamalarını isteyeceğim.” dedikten sonra mikrofonu şair Cengizhan Orakçı, “Ben sizin yerinizde olsaydım
kütüphaneye gelip sadece üniversiteye hazırlık kitaplarını değil, hikâye, şiir ve roman okurdum.” Şair İsmail Karakurt ise
“Ben sizin yerinizde olsaydım hani öğrenciler bazen okuldan kaçar ya, okuldan kaçıp bu muhteşem kütüphaneye gelirdim.”
dedi.
Öğrencilerin merak ettiklerine, yazmak isteyip istememesine, sorularına geçildi. Sorulara güzel cevaplar verenlere
yazarların kitaplarından ve dergiler hediye edildi.
Yazarlarımıza hediye takdiminden sonra oturum yöneticisi şair Hüseyin Akın, Yunus Emre’den okuduğu nefis bir şiirle
programı kapattı.
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SAĞLIKLI NESIL SAĞLIKLI GELECEK

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasının ödül töreni Yeşilay Genel Merkezi’nde yapıldı.
Öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri
ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması 2011 yılından beri her yıl düzenli olarak
yapılmaktadır.

Farklı Bir Yarışma
Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışması Millî Eğitim Bakanlığımız ve Yeşilay iş birliğinde düzenleniyor.  Bağımlılık
konulu eserlerin değerlendirildiği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması, 2011-2016 yılları arasında ilkokul, ortaokul ve
liseler arasında afiş, resim, karikatür, kompozisyon ve şiir alanlarında düzenlenmiştir. 2017 yılından itibaren yarışmanın
formatında değişikliğe gidilerek edebi ve görsel kategori olarak 2 ana dalda ilkokul, ortaokul ve liseler arasında toplam 18
ödül belirlenmiştir. Türkiye’deki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamaya geçirilen yarışmada, bağımlılık temalı görsel
ve edebi kategorideki eserler ödüllendiriliyor.  
Yarışmanın ödül töreni Yeşilay Genel Merkezi’nde yapıldı. Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından Sağlıklı Nesil
Sağlıklı Gelecek projesi kapsamında her yıl ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen bağımlılık konulu yarışmada
birinciler ödüllerine kavuştu.

Farkındalık Yaratmak Önemli
Yeşilay’ın ev sahipliğinde bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen yetenek yarışmasının ödül törenine, görsel ve edebi
alanda dereceye giren öğrenciler, öğretmenleri ve velileri eşliğinde katıldı. Dereceye giren eserler Yeşilay Genel Merkezi’nde
sergilendi.
Ödül törenindeki konuşmasında Yeşilay ile birlikte gerçekleştirilen çalışmanın önemine dikkat çeken İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, “Bu kaybedeni olmayan, çocuklarımızı kazanacağımız bir yarışma. Sağlıklı Nesil Sağlıklı
Gelecek yarışmasının en üst düzeyde duyurulmasına ve katılım sağlanması için gayret ediyoruz. Bağımlılık konusunda
sağladığımız farkındalığı toplumun tüm katmanlarına yayarken, özel çalışmaların karşılık bulması için daha çok gayret
edeceğiz.” sözleri ile Yeşilay’ın topluma öncülük eden çok önemli bir kurum olduğunun altını çizdi.
Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasının kazananı ya da kaybedeni olmadığını belirten Yeşilay Genel Müdürü
Sayın Sultan Işık, Yeşilay’ın farkındalık yaratan ve duyarlılık oluşturan faaliyetlerinin artarak süreceğinin mesajını verdi.
İstanbul’da yaklaşık 13 bin öğrencinin eserleri ile yarışmaya katıldığını hatırlatan Işık, geleceğimizin teminatı olan değerli
gençlerimizin Yeşilay ile aynı mücadele ruhunu taşımasının, geleceğe umutla bakılmasını sağladığının altını çizdi.  
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Ortak Hareket Edilmeli
Bağımlılık farkındalığına dikkat çeken Işık, “Sadece
İstanbul değil, 81 ilden ilkokul, ortaokul ve liseler arasında
gerçekleştirdiğimiz yarışmamızla gençlerimiz hem
bağımlılıkların insan hayatına olumsuz etkilerini öğreniyor
hem de bu vesileyle mücadelemize destek veriyor. Bu
sayede farkındalığı artan gençlerimiz bağımlılıkların
zararlarına karşı daha bilinçli oluyor. Herkesi bağımlılıklar
ile mücadele konusunda üretmeye ve birlik olmaya davet
ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Bu yarışmanın kaybedeni olmadığını, asıl olanın
çocukların hayatına girebilmek olduğunu belirten Işık,
“Çocukların bugün hayatına girmek, onların gündemini
oluşturabilmek, bağımlılıklarla ilgili herhangi bir
şey düşünmelerini veya yazmalarını sağlayabilmek,
yarışmamızın en büyük kazanımı.” sözleri ile sağlıklı yaşamın ne olduğu, bağımlılığın ne anlama geldiğine dair çocukların
dünyasında yer almanın çok önemli olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından edebi ve görsel kategorilerde dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri
Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık ve İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı takdim etti.

Türkiye Finali Ödül Töreni
Yeşilay tarafından bu yıl 9. düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışması ilkokul, ortaokul ve liseler
arasında; görsel (afiş, resim, karikatür veya kısa video) ve edebi (kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı) kategorilerinde
düzenleniyor.
Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplamda 185 bini aşkın eserin katıldığı yarışmada; kazananlar 3
Mayıs tarihinde Yeşilay Genel Merkezi’ndeki ödül töreni ile sahiplerini buldu.
25 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen il ödül törenlerinde 2 kategoride yarışan öğrencilerden 478’i ödüle layık
görüldü. Türkiye finali ödül töreni ise 478 eser arasından Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı’nca oluşturulan jüri tarafından
belirlenen eserlere verildi.
Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasının Türkiye Finali kazanan il birincilerine 500 TL; Türkiye birincilerine ise 5.000
TL, ikincilere 3.000 TL, üçüncülere ise 1.500 TL para ödülü verildi

312 AR-GE B LTENİ ’19

TÜRK MUSIKISININ ŞAVKIYAN SESI

Klasik Türk Müziği’nin en önemli icracılarından Melihat ve Necip Gülses Müzik Akademisi’nin konuğu
oldu.
Müzik ruhumuzu çok yakından etkileyen bir sanattır; ruhun gıdasıdır. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Müzik Akademisi,  
güzel eserler vermiş musikimizi öğretmenlerimize tanıtmaya devam ediyor. Çeşitli etkinliklerle musikimizin çınarları,
üstatları yeniden hatırlanıyor. Böylece müzik kültürü ile eğitim ortamlarımız buluşuyor.
Hani dinlemekten bıkmadığımız şarkılar vardır ya. Tıpkı Yeşilçam filmleri gibi tekrarının sayısına bakılmaksızın izlemeye,
dinlemeye devam edersiniz. İşte o şarkılardan bir tanesi de Melihat Gülses’ten dinlediğimiz sözleri Feyzi Halıcı’ya bestesi
Çinuçen Tanrokorur’a ait “Günaydınım Nar Çiçeğim Sevdiğim” şarkısıdır. Bunu “Ne Bildim Kıymetin Ne Bildin Kıymetim” ve   
“Çok Aşığın Var Diyorlar Yalan De Yeter Bana” isimli eserler izler. İşte bu şarkılarla anılan Klasik Türk Müziği’nin en önemli
icracılarından Melihat ve Necip Gülses İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Müzik Akademisinin konuklarıydılar.

Eğitim Daima Önceliğimiz
Programda Melihat Gülses, sanat hayatına ve şarkıların ruhuna dair konuştu ve birbirinden güzel eserler seslendirerek
kulakların pasını sildi. Eğitime destek olmak için çocuklarla, gençlerle ve öğretmenlerle birlikte olmaktan mutluluk
duyduğunu söyledi.   O sebeple elinden geleni yapmanın kendisi için ayrı bir keyif olduğunu kaydetti. Eğitim deyince
her işi bırakıp koşarak geldiğini söyleyen Necip Gülses, müziğimize olan aşkının ve ilk eğitiminin Babası Hafız Ali Gülses
tarafından verildiğini ifade etti.
Ustalarının yol göstericiliğiyle sanatta ilerlediğini belirten Melihat Gülses,“Bizim hayatımıza yön veren öğretmenlerimizdir.
İlkokuldan itibaren öğretmenlerimiz bizlere çok önemli yol gösterdi. Müziğin hiçbir şeyini bilmediğimiz dönemlerde en
başta Bekir Sıtkı Sezgin, Alaattin Yavaşça ve Tülin Korman gibi sanatçı büyüklerimizin öğretmenlikleri yol gösterici oldu.
Onların sanat anlayışı ve ülkeye hizmetleri de bizlerden çok fazlaydı.” şeklinde konuştu.
Ülkesine borçlu söyleyen Gülses, “Ben popüler olmaktansa hep hizmet etmeyi amaçladım. Şöhret ve paranın karşısında
hayır denilemeyecek fırsatlar yaşadım ama tercih etmedim. Bu ülke beni sanatçı olarak yetiştirdi, bunu bir kenara itip başka
şeylerin peşine düşmedim. Ne istediğimi bilerek tercihimi yaptı.” ifadelerini kullandı.
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Her Şey Evde Başlar
Müziğin içine doğduğunu ve müziğimizi çocuklarımıza
sevdirmek için yapılması gerekenlere değinen Melihat
Gülses “Evden başlamalıyız kesinlikle. Müzik bizim içimizde
zaten var. İnsan ezan sesi ile doğar sela sesi ile ahirete
yolcu edilir. Müzik insanını güzelleştiren bir sanattır. Biz,
siz ne zaman isterseniz sizlerle birlikte olmaya hazırız. Biz
eğitim ailesinin bir parçasıyız.” dedi. Gülses, konuşmasının
ardından,   programa katılanlara ve kendisine bu imkânı
sağlayanlara teşekkür etti.
Müzik Akademisi koordinatörü İlksen Kodal, Melihat
Gülses’i anlatmakta kelimelerin kifayetsiz kaldığını
vurgulayarak, şunları söyledi: “Melihat Gülses sanat birikimi
üst seviyede olan bir sanatkârımız, bu yönüyle ülkemize
çok güzel hizmetlerde bulunmuş, Türk musikisinin hakikaten dev bir ismi olmayı başarmış biri. Öğretmenlerimizi onunla
buluşturmuş olmaktan gurur duyuyorum.”
Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği program canlı ve coşkuluydu. Müzik Akademisine her yıl katılan Türk Sanat
Müziği’nin kadife sesli sanatçısı Melihat Gülses ile Necip Gülses değerli tecrübelerini öğretmenlerimizle paylaşmakla
kalmıyor ayrıca onlara özelde de rehberlik ediyor.
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HEM SAĞLIKLI HEM GÜVENLI

Beyoğlu Öğretmenevi, İstanbul’da TS-OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Sertifikasını alan ilk kurum oldu.
Günümüzde ürün ve hizmet satın alınan kuruluşlardan olan beklentiler giderek artış gösteriyor. Artık sadece kaliteli
ürün veya hizmet sunmak yetmemekte, bunun yanı sıra kuruluşlardan sosyal sorumluluklarını da yerine getirmeleri
beklenmektedir. Bu beklentiler, klasik kalite tanımlarının da geçerliliğini yitirmesine sebep olmuştur. Yeni tanımlarda, iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili ifadeler geçmeye başlamış ve tanım, sosyal sorumlulukların eklenmesi ile birlikte genişletilmiştir.
Artık kalite denilince, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata ne derece uygun olduğu, ilgili taraflar için güvenli
ve sağlıklı çalışma ortamını oluşturup oluşturmadığı öne çıkmıştır. Dahası bu ortamı sürekli iyileştirip iyileştirmediği de
sorgulanmaktadır.

Eğitim Ortamlarımızın Sağlığı ve Güvenliği
Bu anlayış doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığımızla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında “İş Sağlığı
ve Güvenliğinin Eğitime Entegrasyonu Protokolü» imzalandı. Protokol programı sırasında Bakanlığımız Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü İş Yeri ve Sağlık Daire Başkanlığının yürüttüğü kalite standardizasyon çalışmaları sonucunda başarılı olan
kurumlar ödüllendirildi. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz İş Yeri ve Sağlık Birimi İl Koordinatörlerinin rehberlik ve danışmanlık
katkılarıyla TS-OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına ulaşan Beyoğlu Öğretmenevinin sertifikası
Ankara’da düzenlenen törenle verildi.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Ankara’da düzenlenen törenle sertifikalarını alan Beyoğlu Öğretmenevi
Müdürümüz Ahmet Berber’i TS-OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında aldıkları sertifika için
tebrik etti. Eğitim ortamlarımızın, okullarımızın, sınıflarımızın çok daha sağlıklı ve güvenli olmasının önemini vurgulayan
Yazıcı, genel bir standart olan her boyuttaki ve sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapılandırılan
TS-OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin iş yerinde çalışanlar ve hizmet satın alanlara sunduklarına
değindi.
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Ulusal ve Uluslararası Standartlar
İl Müdürümüz Yazıcı, “Hem şimdi hem de gelecekte
sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesine imkân
sağlamak önemli. Beyoğlu Öğretmenevimizin TS-OHSAS
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
almaya hak kazanması bizim için çok büyük bir gurur.
Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Aslında iş sağlığı
ve güvenliği açısından belki de en önemli mesleklerden
birini icra ediyoruz. Bakanlığımızın eğitim ve öğretim
ortamlarımızın sağlık ve güvenlik şartlarını ulusal ve
uluslararası standartlara uygun hâle getirmek konusundaki
çabaları devam ediyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında
geçmişe nazaran çok daha iyi bir noktadayız. Daha da iyi bir
noktaya ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bu vesileyle Beyoğlu Öğretmenevi Müdürümüzün şahsında sağlık ve
güvenlik standartlarını yükseltme sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi
Beyoğlu Öğretmenevi Müdürümüz Ahmet Berber ise, kurumun teknik ve idari tüm birimlerinde, sağlıklı ve güvenli bir
çalışma ortamının tesis edilmesi ve geliştirilmesinin sağlanmasını amaçladıklarını söyledi.
Berber, “Risklerin bertaraf edilmesi ve iyileştirilmesi, alınacak önlemlerle birlikte; tehlikeleri bilme, öğrenme
yeterliliğimizi geliştirme ve yeni teknolojileri kullanma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve
güvenliği konularında eğitmek, hizmet sürecinde yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek, yasa ve kuralları özenli bir
şekilde uygulamak çalışmalarımızdaki verimliliği ve niteliği artırıyor. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızın
ödüllendirilmesi bizleri mutlu etti. Dahası ödülü alan 37 kurum içerisinde yer alan tek öğretmenevi olmamamız sevincimizi
çoğalttı. Belirlenen standartlara ulaşmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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EĞITIM EKOSISTEMINDE REHBERLIK

Beşiktaş PDR Günlerine rehber öğretmenlerinin ilgisi büyük oldu.
Beşiktaş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile Beykent Üniversitesi iş
birliğinde Beşiktaş 1’inci PDR Günleri düzenlendi.   Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Beşiktaş İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Nesrin Kakırman, Beykent Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Murat Süslü ve Beykent Üniversitesi
Eğitim Koordinatörü Sayın Faruk Küçüködük katıldı.
İki oturum şeklindeki ekinlik Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Doç. Dr. Bilge Uzun “Okullarda
Mindfulness Uygulaması”, Uzm. Dr. Tahir Özakkaş “ Ruh Sağlığına Bütüncül Bakışta PDR’de Ne Yapabiliriz?”, Pof. Dr. Mehmet
Zihni Sungur “ Neden BDT: BDT’nin Dünü, Bugünü ve Yarını” , Prof. Dr. Aslıhan Sönmez ise “Sınav Kaygısı” üzerine konuştu.

Eğitimcilerin Eğitimi
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, 3.000’e yakın başvurunun içinden 1000 rehber öğretmenin katıldığı
etkinlikte yaptığı konuşmada,  etkinliğin gelişim bakımından önemli olduğunu söyledi. Çok kıymetli hocaları dinlemenin
bile başlı başına büyük bir kazanım olduğunu kaydeden Yazıcı,   çalışmanın ülkemizde ve İstanbul’da eğitim gören tüm
çocuklara katkı sunacağının altını çizerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Rehber öğretmenlerine, alanları ile ilgili çeşitli eğitimler ve seminerler verdiklerini söyleyen Beykent Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, “Gençlerimizin,
çocuklarımızın başarılı, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak
yetişmesi çok önemli. Hem anne baba olarak hem de
öğretmenler olarak çocuklarımızdan beklentilerimiz var.
Ancak biz bu beklentiler içerisindeyken “Çocuklarımız
ne istiyor, onlar nasıl mutlu olacaklar” bu soruları
sormayı unutuyoruz. Bu anlamda da burada rehberlik
öğretmenlerine büyük görevler düşüyor.” dedi.
Topluma mutlu bireyler yetiştirmenin önemine vurgu
yapan Aydınoğlu, “Öğretmenlerimiz elinden geleni yapıyor
ama bu yolda kat edilecek daha çok yol var. Bu nedenle
eğitimcilerimizin de eğitilmesi çok önemli.” şeklinde
konuştu.
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Gelişmeler Çok Hızlı
Üniversite olarak birçok sosyal sorumluluk projesi
içerisinde yer aldıklarını ifade eden Beykent Üniversitesi
Genel Sekreteri Murat Süslü, “Beşiktaş İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü ile yaptığımız toplantılarda böyle bir etkinliği
düzenleyebileceğimizi konuştuk. İstanbul ilinde bulunan
rehber öğretmenleri için faydalı olacağına inanıyoruz. Eğitim
sektöründe birçok gelişme hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizde bu
konunun duayenleri ile öğretmenlerimizi bir araya getirdik.
Bu hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz için çok
önemli. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde hem İstanbul
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze, Beşiktaş İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğümüze hem de diğer paydaş kuruluşlara destek
vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.” diyerek cümlelerini
sonlandırdı.
İstanbul’da toplam 39 ilçe olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Faruk Küçüködük, “Her ilçedeki
rehber öğretmenlerine bu imkânı sunmak istedik. İstanbul’da yaklaşık 4 bin rehber öğretmeni var. Ancak salon sayıyı
karşılayamadığı için 1000 rehber öğretmeni ile düzenledik bu etkinliği. Bu yıl ilk defa Beşiktaş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile
PDR günleri düzenledik.” dedi.
Etkinlik, sertifika töreniyle sona erdi.
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DISLEKSIK BIREYLERIN DESTEKLENMESI

İlkokuldan Ortaokula Geçiş Sürecinde Disleksik Bireylerin Desteklenmesi Projesi devam ediyor.
Erasmus+ KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen
DysTRANS (İlkokuldan Ortaokula Geçiş Sürecinde Disleksik Bireylerin Desteklenmesi) Projesi kapsamındaki
toplantı Romanya’nın Oradea şehrinde yapıldı. Çalışma ziyareti ve ortaklık toplantısının ev sahipliğini Associetia CES (Özel
Eğitim Derneği) üstlendi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinatör olarak yer aldığı projenin Romanya çalışma ziyareti ve toplantısına İl Şube
Müdürlerimiz İsmail Günday, Murat Gözüdok, AR-GE Biriminden Nurhan Demirhan Serinken ve Proje Koordinatörleri
Ömer Faruk Metin ve Figen Sekin katıldı.

Projenin Ortakları
Disleksik öğrencilerin tek öğretmenli ilkokul döneminden farklı branşlardan öğretmenlerin derslere girdiği ortaokul
dönemine geçiş sürecinde yaşadıkları zorluklara odaklanan projenin diğer yerel ortağı Fatih Rehberlik ve Araştırma Merkezi
ile beraber Bulgaristan Disleksi Derneği, Romanya Oradea Özel Eğitim Derneği, Polonya’dan Podstawowa Grup Okulları,
İtalya’ dan Laura Lanza İlköğretim okulu ve Portekiz’den Sines Grup Okulları olmak üzere toplam 6 ülkeden 7 ortağı
bulunuyor.
Üç gün devam eden çalışma ziyareti süresince proje koordinatörleri ortaklık kapsamındaki toplantı oturumlarına katıldı.
Diğer katılımcılar projenin yaş grubuna uygun atölye çalışmalarıyla bilgilendirici etkinliklerinde yer aldı.

Etkinlikler, Atölyeler ve Akademi
Katılımcılar birçok kurumu ziyaret ederek, kurumların iş
ve işleyişleri ile ilgili bilgi edindiler ve yerinde gözlem yapma
fırsatı elde ettiler. Bu bağlamda Oradea 1 Nolu Bütünleştirici
Eğitim Merkezi Okulunda özel eğitim öğrencileri ile
kullanılan yöntem ve araçlar, sözlü ve yazılı konuşma
terapisi ve Sherborne terapisi gözlemlerinin yanı sıra otistik
öğrenciler için ABA ve PECS ve sanat terapisi gözlemleri
gerçekleştirildi. Ardından “Disleksik öğrencilerle kullanılan
yöntem ve araçlar” konulu atölye çalışması yapıldı.
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Projenin pilot çalışmasında yer alan Luliu Maniu
Katolik Okulunda kaynaştırma eğitimindeki ilköğretim
öğrencileriyle adım adım alternatif öğretim sistemi ve
kullanılan kapsayıcı yöntem ve araçları gözlendi. Daha
sonra projenin yerel ortaklarından Oradea Üniversitesini
ziyaret edildi, üniversitenin sosyal bilimler alanı ve yüksek
lisans programlarının sunumları izlendi. Psikoloji, özel
eğitim, ilköğretim ve okul öncesi pedagoji alanlarından
öğretmenlerle görüşüldü.
Çalışma ziyareti kapsamında ayrıca Romanya’nın Bihor
Bölgesi Eğitim Müfettişliği/Müdürlüğü ziyaret edilerek
Romanya eğitim sistemi hakkında bilgi alındı.
Bölge Eğitim Müfettişliği/Müdürlüğü’nün ardından Bihor Eğitim Destek ve Rehberlik Merkezi Romanya özel eğitim
sistemini tanıttı. Özel Eğitim ve ÖÖG öğrencileri için kapsayıcı stratejiler; öğretmenler, konuşma terapistleri ve okul
danışman ağları ile ilgili detaylı bilgiler verildi.
Üç gün süren çalışma ziyareti “Disleksi rehabilitasyonunda kullanılan sanat terapisi unsurları” konulu çalıştay ve pilot
çalışma yapan öğretmenlerle soru-cevap oturumunun ardından katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.
Geçiş dönemi için öğretmen ve velilerin kullanımına sunulacak olan öğretmenler için “Geçiş Dönemi Kontrol Listesi” ile
beraber öğretmen ve velilere yönelik bilgi ve etkinlik örnekleri sunan rehberlerin hazırlandığı projenin pilot çalışması tüm
ortak ülkelerde belirlenen okullarda devam ediyor.
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MÜZEDE MATEMATIK

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde “Zamanın Neresindeyiz?” adıyla çok anlamlı bir etkinlik
düzenlendi.
Fuat Sezgin’in İzinde Projemiz kapsamında ilham veren yeni etkinliklere bir yenisi eklendi. Ataşehir İstanbul Bilim ve Sanat
Merkezi, akademik olduğu kadar medeniyetimizin sahip olduğu kültürel değerlerin farkında olan öğrenciler yetiştirmek ve
öğrencilerimizde kültür-sanat bilincini geliştirmek amacıyla İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti.
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. İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesindeki  
“Zamanın Neresindeyiz?” adlı matematik birimi etkinliği aynı zamanda müzelerin bir eğitim ortamı olarak kullanılabileceğini
de gösterdi. Etkinliğin hazırlık sürecinde öğrencilerimizle zaman kavramı üzerinde matematiksel yorumlama çalışması
yapıldı, saat tasarımları ile yaratıcı problem çözme becerileri desteklendi.
İkinci aşamada ise zamanın ölçülmesi çerçevesinde usturlaplar, su saatleri, mum saatleri, güneş saatleri incelendi.
Müzede yer alan eserlerden yola çıkarak tasarlanan bu etkinlikte öğrencilerimiz eğlenerek öğrendi. Etkinliğin son aşamasında
Matematik Öğretmenimiz Demet Kuzubaşıoğlu ve proje öğrencilerinin liderliğinde tüm öğrenciler Fuat Sezgin’in zamanın
ölçümüne ilişkin yaptığı kronolojik sıralamayı analiz ederek tarihi doku ile buluşma fırsatı yakaladılar.
Matematiğin ispata dayalı olduğundan hareketle planlanan etkinlikle öğrencilerimiz zaman ve ölçme kavramlarını
yeniden yorumladılar. Böylece farklı yaş gruplarındaki öğrencilerimiz bir araya gelerek bilim insanı Fuat Sezgin’in kültür
mirasımıza olan katkılarının ışığı altında önemli paylaşımlarda bulundular.
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MATHLETIC 2019 MATEMATIK YARIŞMASI

Matematik ve atletizmin bir araya geldiği Mathletic 2019 Matematik Yarışmasının finaline 65 öğrencimiz
katıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle Mektebim Okulları tarafından düzenlenen ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığında
hayata geçen Mathletic 2019 Matematik Yarışması matematik ve atletizmin bir araya geldiği bir etkinlik.  

Beden Matematiği
Yarışma, çocuklarımızın bedeninde var olan beden matematiğini ortaya çıkarmayı hedefledi. Mathletic’in birinci
aşamasında teorik bir matematik sınavı uygulandı. Burada çocuklarımız, kendi sınıflarında bulunan matematik
konularından hazırlanan bir sınava girmediler. Yapılan, daha çok algoritmik düşünebilme ve aynı zamanda problem
durumlarına çözümler üretebilmelerini içeren bir sınavdı.
19 ilde ve 43 tane sınav merkezindeki teorik sınavda 8 bin öğrenci ter döktü. Kendi kategorilerinde ulusal sıralamanın ilk
12’sinde bulunan öğrencileri finale davet edildiler.  Beden matematiği farkındalık etabında 65 finalist mücadele etti.  
Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İstanbul Eski İl Millî Eğitim Müdürü ve Eski Öğretmen Yetiştirme
ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Ömer Balıbey, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Millî Eğitim
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Atıf Ala, Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Sayın Cüneyt Ancin, Mektebim Okulları
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Sancak katıldı.

Öğrencilerimiz Kendileriyle Yarıştılar
Çocuklarımızın kendi beden yeteneklerini görebilmelerini amaçlayan yarışmaya Diyarbakır, Adana, Antalya, Ankara,
İzmir, Tekirdağ, Afyon ve Manisa gibi şehirlerimizden öğrenciler katıldı. Hem kendi aralarında kaynaştılar hem de çok
eğlendiler.
Çocuklar, sürat koşusu, kumda uzun atlama, roket atma ve gülle atma şeklindeki dört parkurda bireysel olarak yarıştı.
Öğrencilerin, parkurlardaki performansları Türkiye Atletizm Federasyonu’nun tarafsız profesyonel hakemleri tarafından
ölçülüp uluslararası olimpiyatlarda kullanılan ekipmanlarla değerlendirildi.  
Çocuklar birbiriyle değil, kendileriyle mücadele etti. Her çocuk parkurun başına geldiği zaman görevini öğrendi. Örneğin
60 metrelik bir parkurda çocuklara  “60 metreyi kaç saniyede koşarsın?” sorusu soruldu. Tahmin ettiği skor ile yaptığı skor
birbirine ne kadar yakınsa o kadar yüksek puan aldı. Yarışmanın skorları 13 Nisan tarihinde yapılan Mathletic Teorik Sınav
Etabı skorlarıyla birleştirilerek sonuçlandı.
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OKUL DIŞARIDA-DÜNYA OYUN GÜNÜ ETKINLIĞI

Okul Dışarıda-Dünya Oyun Günü etkinliği, Küçükçekmece Papatya Anaokulu’nda yapıldı.
Oyun kuralları ve içerikleri çağdan çağa birçok değişime uğrasa da çocuk için bir eğlenme ve etkin öğrenme kaynağıdır.
Hangi çağda ve hangi kültürde olursa olsun çocuğun olduğu yerde oyun da vardır. Eğlenceli bir etkinlik olan ve çocukların
ruhsal doyuma ulaşmasını sağlayan oyun, onların bedensel ve ahlak gelişimine de katkıda bulunarak iyi davranışlar ve
alışkanlıklar kazandırmada yardımcı olur.
Bu bağlamda oyun çocuğun hayatı, geleceği ve hayalleriyle baş başa kaldığı, gerçek dünyayla hayal dünyası arasındaki
köprüdür. Buna rağmen çocukların % 74’ü mahkûmlara verilen 60 dakikadan daha az bir zamanı açık havada geçirdiği
yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur.

Oyun Her Zaman Her Yerde ve Herkese!
Oyunun ve açık havanın çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak, eğitimciler, aileler ve toplumda olumlu
farkındalık oluşturmak amacıyla 23-29 Mayıs 2019 tarihleri arasında resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında
“Oyun Her Zaman Her Yerde ve Herkese!” sloganıyla etkinlikler yapıldı.
Türkiye’de üç yüz bin, dünyada ise bir milyonun üzerinde çocuğun katılacağı Okul Dışarıda Günü’nde dünyanın dört
bir yanından binlerce okul, sınıflarını açık havaya taşıdı. Açık havada öğrenim, çocukların öğrenme ile arasındaki ilişkiyi
güçlendirir ve çevreleriyle daha kuvvetli bağ kurmalarını sağlar. Oyun oynamak yalnızca dayanıklılık, ekip çalışması ve
yaratıcılık gibi kritik yaşam becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların çocukluklarından zevk almalarının
merkezinde yer alır; çünkü oyun çocuğun en önemli
uğraşıdır.
Çocuğun yeteneklerini keşfetmesi, iletişim becerilerini
geliştirmesi, kendini ifade etmesi, motor gelişimini
desteklemesi, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi ile dil
gelişimi sağlanması için en etkili yöntemlerden olan oyun,
çocuğun hayatının provasını yaptığı en önemli dili ve
aracıdır.
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Yağ Satarım Bal Satarım
Küçükçekmece Papatya Anaokulu’ndaki Okul DışarıdaDünya Oyun Günü etkinliğinde program öncesinde fon
müziği eşliğinde misafirler alana geldi. Açılış ve protokol
konuşmalarının ardından müzik eşliğinde “Bezirgânbaşı” ve
“Yağ Satarım Bal Satarım” oyunları oynandı. Survivor parkur
yarışları yapıldı.
Grupların seçtikleri sandaye kapmaca, ip çekme, kutu
kutu pense gibi üç geleneksel oyunu bağımsız oynanması
sağlandı. Program Tasarım Beceri Atölye gezisinin ardından
sona erdi.
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100. YIL COŞKUSU

19 Mayıs 1919’un 100. yıl dönümü İstanbul’da coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.   yılı İstanbul’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler
kapsamında ilk olarak Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra ise kutlamalar saat
10.30’da ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, İstanbul Valiliğince hazırlanan tören programıyla devam etti. Programa
İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Sayın Cemil Bağlama, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Sayın Musa Avsever ve çok sayıda davetli katıldı.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda; marşın ardından
protokol konuşmaları, sinevizyon gösterimi, öğrencilerin seslendirdiği şiirler ve sportif gösteriler gerçekleştirildi.
Programda konuşan İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, “Sevgili gençler, siz bu millete,
memlekete istiklal aşkını nakış nakış işleyen Nene Hatunların, ya istiklal ya ölüm diyen Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların,
Seyit Onbaşıların, tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin soyundasınız.
Binlerce şehit vererek kanlarını, terlerini ve gözyaşlarını aktaran, sıkıntı ve büyük fedakârlıklarla Türkiye Cumhuriyeti sizlere
emanettir. Bu mübarek ve mukaddes emaneti ilelebet yaşatmak ve kıyamete kadar muhafaza etmek, onu gelecek nesillere
aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluklarınız olmalıdır.” diye konuştu.
Konuşmanın ardından tören, Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik ve dans gösterisiyle devam
etti. Gösterinin ardından İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce düzenlenen şiir yarışmasının birincisi Mehmet Habib Taşdemir,
ödül aldığı şiirini okudu.
Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle
düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye
giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmanın birincileri ödüllerini
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın elinden alırken, ikinci olanlara
ödüllerini 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, üçüncülere
ise İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama verdi.
Program Gençlik Merkezi öğrencilerinin halk oyunları ve karate
gösteriyle sona erdi.

AR-GE B LTENİ ’19

325

BAĞIMLILIKLARDAN UZAK, SAĞLIKLI YAŞAM İÇIN

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz,  bağımlılıkların önlenmesi kapsamında Yeşilay’la birlikte çalışıyor.
Yeşilay Genel Merkezi’nin bulunduğu Sepetçiler Kasrı’nda İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın
başkanlığındaki toplantıya, Yeşilay Genel Müdürü Sayın Sultan Işık, Halk Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitüleri
Müdürleri ve Yeşilay temsilcileri katıldı.
Alkol ve madde bağımlılarına ve yakınlarına hizmet veren YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi)’ın hizmetlerinin de
tanıtıldığı toplantıyla Yeşilay ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, meslek edindirme kursları, hobi atölyeleri ve ailelerin
ihtiyaç duyacağı diğer kursların açılması konularında iş birliği için protokol imzalandı.

Meslek Edindirme Kurslarının Önemi
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, konuşmalarında meslek edindirme kurslarının bağımlıların kişisel
gelişimlerine sağladığı katkının yanında, sosyal uyumlarını kolaylaştırıcı etkisiyle de bireylerin kendilerini fiziki ve psikolojik
açıdan güçlendireceğine dikkat çekti. Yazıcı, “Bilindiği gibi bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz
etkiler. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak iyi bir koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla ve ilave
çalışmalarla mümkün olur.” dedi. Ayrıca, bağımlıları topluma kazandırırken kendilerine yetebilecek bağımsız bireyler
olmaları için meslek edindirmenin ve sonrasında işe yerleştirmenin önemini vurguladı.

Bağımlılıkların Önlenmesi
Yeşilay Genel Müdürü Sayın Sultan Işık da bağımlılığın ciddi bir
hastalık olduğunu kaydetti. Işık, “Bağımlılığa ilişkin beyinde birçok
nörokimyasal, nörofizyolojik değişimler saptanmıştır. Bağımlılık
tedavisi, belirli şemaları ve ilkeleri içeren kapsamlı bir protokol
ile sağlanabilir. Bağımlı kişiler bağımlılığın bir hastalık olduğunu
kabul eder ve hastalıklarda uyulması gereken kurallar olduğunu
bilirlerse tedaviye uyumları artmaktadır. Tüm bunlar ise bir süreci
gerektirir.” dedi.
Işık, bağımlılıklar ile ilgili farkındalık oluşturma, bağımlılıkları
önleme ve bağımlı bireyleri tedavi ve rehabilitasyona yönlendirme
süreçlerinde verdikleri desteklerden ötürü başta İl Millî Eğitim
Müdürümüz Levent Yazıcı olmak üzere tüm emeği geçenlere
teşekkür etti.
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HER YÖNÜYLE YENI MEDYA

Yeni medya konulu çalıştayda, yeni iletişim mecralarının çocuğa olan özel etkileri çeşitli boyutlarıyla
masaya yatırıldı.
Çalıştay, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve İl Millî Müdürlüğümüzün ortaklığı ile Üsküdar Üniversitesi
Güney Yerleşkesi’nde düzenlendi. Çalıştayda iletişim, tıp, adli bilimler, psikiyatri, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji gibi
farklı alandan 86 uzman, yeni medya ve aile ilişkisini her yönü ile ele aldı.  

Yeni Medyanın Dili
Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen açılış töreninde konuşan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dekanı Sayın Prof. Dr. Nazife Güngör, hayatımızın içerisinde yeni bir olgu olarak yer alan yeni medyanın, kısa sürede
gelişerek hızla toplumsal dokulara ve kültürün içine eklemlendiğini söyledi.  Güngör,  bir olgunun toplumsal ve kültürel bir
olgu olarak tanımlanmaya başlamışsa, bir toplumun dokuları arasında yer almaya başlamışsa artık toplumsal dönüşümü
etkileyeceğini de belirtti.  
Üniversitelerin bu süreci doğru şekilde izleyip gereken önlemlerin alınmasında önemli bir görev üstlendiğini kaydeden
Güngör, “Bu etkinin yönünü belirlemek çok önemli, eğer topluma giren yeni dinamiği kendi hâline bırakırsanız o
toplumsal değişimin ne tür etkilere neden olacağını kontrolsüz bırakırız. Bu durumda daha sonra ortaya çıkacak olumlu
ya da olumsuz her tür süreçten biz sorumluyuz demektir. Üniversitelerin görevi toplumsal hayatın içerisine dâhil olan yeni
dinamikleri anında gözlemlemek, anında ve doğru izlemek, doğru yöntemlerle izlemek ve bu toplumsal eklemlemelerin
doğru bir sentezleme ile yol almasını sağlamaktadır.” dedi. Prof. Dr. Nazife Güngör, çalıştayda gerçekleştirilecek komisyon
çalışmalarından çıkacak görüş ve önerileri Millî Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile ilgili kurumlarla paylaşacaklarını
söyledi.

Çözümler Bulunmalı
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hülya Yenğin de iletişimde bir değişim ve dönüşümün
yaşandığını, bu durumun toplumun temel taşı olan aileyi etkilediğini belirterek “Toplumun her kesimini etkiliyor, bireylerin
alışkanlıklarını da belirliyor, bir yaşam biçim sunuyor, bir yaşam biçimi oluşturuyor. Toplumun temel taşı aile de yeni
medyayı seviyor ve kullanıyor. Yeni medya aile yaşamının içine yerleşiyor. Bu çalıştayda yeni medyanın etkileri tartışılacak,
oluşturduğu sorunlar belirlenecek. Çözümler bulunacak, yeni medyaya bağımlılık tartışılacak. Yeni medya ve etik masaya
yatırılacak, anne baba çocuk iletişiminde yeni medyanın etkisi belirlenecek. Yeni medya ve sağlık sorunları irdelenecek.
Sosyal politikalar ve hukuki iyileştirmeler bağlamında tüm etkiler ve sorunlara çözüm önerileri üretilecek.” şeklinde konuştu.
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Katkıları Önemsiyoruz
İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı da bu tür çalışmaları her zaman desteklediklerini belirterek   2023
Vizyonunda çok net belirttikleri gibi okul, çocuk, öğrenci ve ailenin bütünleşmesinin önemine vurgu yaptı. Üniversitelerin
çoklu katalizör görevi gördüğü çoklu çalışmaların İstanbul’da yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Yazıcı, “Bu
çerçevede yeni medyanın çocuğa olan özel etkilerini çok yönlü olarak birlikte görmek çok önemli. Bu sürecin gelişiminde
birlikte değerlendirmeler yapmak, önümüze özellikle yeni yol haritaları çıkarmak için bizler de buradayız. Akademik
çevrelerce üretilen yeni bilginin, yön verecek uygulamaların ancak buna inanmış, emek verecek insanlarla mümkün
olabileceğine inanıyorum. Buradan çıkacak çalışmaları yol haritası yapacağız. Burada elde edilecek sonuçların yeni medya
ve aileye yansımalarının mutlaka kendi stratejik çalışmalarımızda yer almasına gayret edeceğiz. Bu birlikteliği uygulama
boyutlarında da ele alacağız.” diye konuştu.

Medeniyet Krizi ve Dijital Bağımlılık
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise dünyada gelişmiş ülkelerin ve özellikle Batı’nın bir
medeniyet krizi yaşadığını, bunun ailede başladığını ve eğitimi etkileyeceğini söyledi. Eğitimin bir ekosistem olduğunu
belirten Tarhan, yeni eğitim vizyonunun o sistemi sadece öğretmen ve öğrenciden ibaret saymadığını ve ailenin de sisteme
dâhil edildiğini kaydetti.
Tarhan, BBC ile Manchester Üniversitesi tarafından dünya genelinde 55 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmanın
gençlerle ilgili çok çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğuna dikkat çekti. Tarhan, “16-24 yaş arasındaki genç grubunda farklı bir
durum, yalnızlık ortaya çıkıyor. Bu yalnızlık dijital bağımlılıkla beraber oluyor. Bu yeni medya demek. Dijital bağımlılığı olan
gençler, o kadar çok odaklanmışlar ki kalabalıklar içerisinde yalnızlar. Bu gençlerde sosyal ve psikolojik izolasyon var. Ayrı
bir dünyada, sanal bir evrende yaşıyorlar. Adı sosyal medya ama sosyalliği katleden bir sosyal medya. Neden katlediyor?
Onlarca arkadaşı var ama biri onu ‘like’ yapmadığı yani beğenmediği zaman ya da kızdığı zaman pat diye kapatıyor. Oysa
gerçek hayatta fiziksel sosyallikte öyle değil. Karşındaki kişiyi ikna etmek zorundasın, sosyal temas zorunluluğu var. Sosyal
medya bencil ve sahte bir sosyallik ortaya çıkarıyor.” dedi.
Dijital bağımlılıkta üç özelliğin tespit edildiğini belirten Tarhan, “Birincisi bu kişilerin öz bakımları zayıf oluyor. Kişisel
temizliklerine özen göstermiyorlar. Sıcak yemek yemiyorlar. İkinci özellikleri dini, milli ve ideolojik aidiyetlere gerek
olmadığını düşünüyorlar. Üçüncü özellikleri ise evlilik kurumunu gereksiz görüyorlar.” dedi. Tarhan, çalıştayda verimli
sonuçlar elde edilmesini temenni ederek “Ailenin güçlenmesi demek sosyal medyadaki pek çok sorunun düzelmesi demek.
Bunun için de üniversitelerle birlikte eğitim sisteminin dâhil olması ve öğretmenlerimizin inanması gerekiyor. Anne ve
babayı da eğiten öğretmenlerdir. Öğretmenler aslında anne-babaya mesaj veriyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni Medya ve Aile Çalıştayı
“Yeni Medya ve Bağımlılık”, “Yeni Medya ve Ebeveyn - Çocuk İlişkisi, “Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim”, “Yeni Medya ve
Sağlık Sorunları”, “Yeni Medya ve Etik” ve “Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler” başlıklı oturumlarda iletişim, tıp, adli
bilimler, psikiyatri, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji gibi birçok farklı alanda çalışmalarını yürüten 86 uzman bir araya
geldi. Çalıştay sonunda grup sözcüleri tespit, görüş ve çözüm önerilerini paylaştı.
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HAMI PROJESI

Hami Projesi kapsamında ilimizdeki 700 resmî okul ile özel okul arasında iş birliği protokolü imzalandı.
2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, eğitim sisteminin önemli bir parçası olan özel öğretim alanının önümüzdeki süreçte
daha kaliteli ve esnek bir yapıya dönüşmesi hedefleniyor. Uluslararası standartlar gözetilerek özel öğretimin tüm eğitim
kurumları için destekleyici ve geliştirici bir işlev üstleneceği öngörülüyor. Bu bağlamda yenilikçi uygulamaların hayata
geçirilmesi için özel ve resmî eğitim kurumları arasındaki iş birlikleri desteklenecek. Özel okullarla resmî okullar arasındaki
sosyal dayanışmayı ve bütünleşmeyi artırmak için müşterek projeler ve platformlar oluşturuldu.
Millî Eğitim Bakanlığımız resmî ve özel okulların etkileşimini artırmak, eğitim ve öğretimde öğrencilerin akademik
başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Hami Projesini geliştirdi.
Eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapmayı mümkün kılan proje, resmî ve özel okullar arasındaki etkileşimi
olumlu yönde artırmayı, dezavantajlı resmî okulların özel okullar aracılığı ile destek sağlamayı, akademik başarıyı artıracak
ortak faaliyetler düzenlemeyi, okullarda veli, öğrenci, öğretmen iletişimi ile okullar arası sosyal ve kültürel etkileşimi
artırmayı hedefliyor.

İş Birliği ve Koordinasyon
Taraflar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu en üst birim olarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yapıyor.
Okullardaki uygulamaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gereken önlemler
alınıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili istatistiki veriler tutuluyor ve değerlendiriliyor.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz gönüllülük esasına göre Hami
Projesinde yer almak isteyen resmî ve özel okulları belirledi.
Taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağladı.  Hami Projesi
kapsamında ilimizdeki 700 resmî okul ile özel okul arasında iş
birliği protokolü imzalandı. Süreleri bir yıllık olan protokoller son
erdiğinde, taraflar gerekli gördüğü takdirde her defasında protokolü
birer yıl süre ile uzatabilecek.
Hami Projesi uygulayan kurumlar, karşılıklı olarak görünürlük
çalışmalarında logolarını kullanabiliyor. Yaygınlaştırmada
kurumlar çalışmalara ilişkin haber ve etkinlikleri internet sitelerinde
yayımlayabiliyor. 3200 faaliyetin yapılmasının planlandığı projenin
etkinliklerine 250 bin öğrencimizin katılması hedefleniyor.
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Planlanan çalışmaların eğitim ve öğretim takviminin
işlemesini engellemeyecek biçimde yürütülmesi sağlanıyor.
Hami Projesi çalışmaları sosyal etkinlik, akademik ve
araştırma geliştirme çalışmaları ana başlıkları altında
yürütülüyor.

Sosyal Faaliyetler
Hami Projesi kapsamında,   çocuklarımızın evrensel,
millî ve manevi erdemlerle birlikte, yaşam becerilerinin
içselleştirilmesine yönelik ortak faaliyetler düzenleniyor.
Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri
ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, öğretim
programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda daha
etkili kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.
Doğal afetlerden korunma, çevre koruma, geri dönüşüm,
dengeli beslenme, tasarruf, topluma hizmet vb. anlayışların
geliştirilmesine yönelik çalışmalar planlandı. Ailelere
yönelik, çocuk gelişimi, gençlik psikolojisi vb. konularda
bilgilendirme ve farkındalık eğitim semineri, konferans ve
rehberlik çalışmaları düzenlendi.

Akademik Faaliyetler
Hami Projesi kapsamında akademik çalışmalar da
yürütülüyor. Gençlerin, eğitim-öğretim süreçlerinde sosyal
girişimcilik ile tanışarak toplumsal problemlere çözüm
aramasını sağlayacak çalışmalar yapılıyor. Eğitim kalitesinin
artırılması için etkili ölçme ve değerlendirme yöntemlerine
yönelik çeşitli etkinlikler planlandı.
Dijital eğitim ve öğretim materyallerini belirli kalite
standartlarında kullanıma sunan çalışmalar yapıldı.
Bu bağlamda öğretim programlarının içeriğine uygun
uygulamalara yer vermek ve akademik başarının
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak öncelikli oldu.

Araştırma-Geliştirme Çalışmaları
Hami Projesiyle, ilkokuldan başlayarak tüm öğretim kademlerinde, öğrencilerin yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş
becerilerin kazandırılabilmesi için Tasarım Beceri Atölyeleri kurulmasına yönelik çalışmalar da yapılıyor. Öğrencilerin
ilgilerine göre mesleki gelişimlerini sağlamak üzere kariyer merkezlerine yönelik çalışmalar da ihmal edilmedi.
Ulusal ve uluslararası hibe veren kurumlardan hibe desteği alarak proje çalışmaları yapılabiliyor. Sosyal sorumluluk
projeleri düzenleyerek veli ve öğrenciler arasındaki etkileşim artırıldı. Kurumlarda kalite geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapıldı.
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MASAL HAKKI VE KAHRAMANLAR

Masal hakkına dikkat çeken Prof. Dr. Mim Kemal Öke, çocuklara kendi masal kahramanını anlattı.
Masal anlatma sanatı, son yıllarda giderek yaygınlaşıyor ve daha çok kişi tarafından sevilip benimseniyor. Artık çocuklar
kadar yetişkinler de bu söz zanaatının çekimine kapılıyor ve masalların dünyasında vakit geçirmek istiyorlar. Sadece aile
arasında ya da arkadaş çevresinde değil, profesyonel alanda da masal anlatıcılığından geniş ölçüde yararlanılıyor. Okulda
dersi eğlenceli hâle getirmek isteyen öğretmenler ders ortamlarında masala daha çok yer açıyor ve masal anlatma
sanatının inceliklerine ilgi duyuyorlar. Çünkü anlatmak ve dinlemek; muhabbetin, birlik olmanın öteki adıdır.

Kuşaktan Kuşağa Anlatının Zirvesi
Kadim kültürümüzde sözlü olarak anlatılan masallar, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa binlerce yıllık yoldan geçerek,
anlatanın ruhuna, kalbine dokunur, onun rengine bürünüp bir sonraki kuşağa aktarılır. Masallar da tıpkı hikâyeler gibi
bizi birbirimize bağlar. Masallar zor zamanlarda bize yol gösterir, yoldaş olurlar. Masallar bu evreni anlamamız ve yeni
evrenler kurabilmemiz için bizlere eşlik ederler. Ayrıca varlığımızı anlamlandırmamıza yardımcı olurlar.  Sözlü anlatılan
masallar esasında insanlığın bilgi birikimini ve deneyimini barındırırlar. Anlatıcının dilinde gönülden gönüle aktarılarak
yaşar, kuşaktan kuşağa uzanırlar.
Bu çerçevede İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Kütüphanede Hayat Projesi, masala odaklanan bir dizi önemli çalışmanın
hazırlığı içinde. Öncelikle yetişkinleri ve çocukları masal kahramanları üzerine düşünmeye davet ediyor.  Bunun başlangıcı
olarak Prof. Dr. Mim Kemal Öke, çocuklara kendi masal kahramanını anlattı.

Masal Hakkı ve “Benim Kahramanım”
Ataşehir’deki Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu’nda
masal dinletisi etkinliği düzenlendi. Kampanyaya destek
amacıyla ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine Turgut Reis’i
konu alan masalını anlatan Mim Kemal Öke, her çocuğun masal
hakkı olduğunu söyledi. Öke: “Ben masal dinlememiştim,
masallarımı kendim üretmiştim. Benim annem ve babam
olmasına rağmen bana masal anlatmamışlardı. Ben her
çocuğun ebeveyni veya bir yakını tarafından masal hakkı
olduğunu düşünüyorum.” dedi.
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Prof. Dr. Mim Kemal Öke, İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün Kütüphanede Hayat Var Projesi
kapsamında masal anlatması için davet aldığında çok
mutlu olduğunu ifade etti. Projenin başarılı olmasını
arzuladığını aktaran Öke, masalların, efsanelerin ve
destanların, çocukların kişilik gelişiminde çok önemli
olduğuna dikkat çekti.
Günümüzde masal olarak yayımlanan kitapların
çoğunun iyi içeriklerden yoksun olduğunu ifade eden
Öke, şunları kaydetti: “Masalların, efsanelerin, özellikle
çocuklarda kendi kişiliğini, kimliğini ve ruhunu geliştirme
açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
Destanlar, mitoloji bu çerçevede edebiyatımızın çok yapıcı
örnekleridir. Bugün de baktığımız vakit, çocuklar masalsız
büyüyorlar. Masal olarak verilen şeyler de maalesef tüketim
toplumunun insanları daha ‘fast food hayata’ hazırlayan
şeyler.”
Bizim kendi özümüze uygun, çocukların kendi içindeki
insanlığı ve cevheri çıkartacak, onların yüreklerini açacak
nefeslere ve titreşimlere ihtiyaçları olduğunu belirten
Öke,  “Bu projeyi ondan çok benimsedim. Başarılı olmasını
istiyorum. Burada benim de bir katkım olursa kendimi çok
bahtiyar hissedeceğim. Bu benim için bir ilkti. Çocuklara
Turgutça’yı anlattım. Kendi masal kahramanımı anlattım,
onlarla paylaştım. Onların yaşındayken ben kendi kendime
bu masalları üretiyordum ve benim hayatımda da bir
Turgut Reis karakteri her zaman çok rol model aldığım bir
insan olmuştur. Kendimi karşı tarafa koydum ve onlarla
birlikte bu masalı ben de dinledim.” şeklinde konuştu.
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VERIMLI BIR MÜZE ZIYARETI

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz,   Fuat Sezgin’in İzinde Projemiz kapsamında İslâm Bilim ve
Teknoloji Tarihi Müzesine bir gezi düzenledi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olması dolayısıyla Fuat Sezgin’in İzinde Projesini
hayata geçirdi. Proje, geçen yıl vefat eden İslâm bilim tarihçisi Fuat Sezgin’i çeşitli yönleriyle tanımayı ve tanıtmayı hedefliyor.
Sezgin’in çalışmalarının değerinin farkına varılarak yeni nesillere ulaştırılmasının önemli duraklarından biri hiç şüphesiz
Gülhane Parkı içerisinde Saray Sur Duvarına bitişik Has Ahırlar Binası’nda yer alan İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi.

Bir Mirasın Müdafaası
Müze,   oldukça geniş sergi alanı ve toplam 570 adet alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu ile alanında
Türkiye’de ilk, Frankfurt’tan sonra dünyada ikinci örnek teşkil etmesi açısından önem arz ediyor.  İki kattan oluşan müzenin
üst katında, müze ile ilgili çeşitli görsellerin izlenebildiği Sinevizyon Salonu, Astronomi, Saat Teknolojisi, Denizcilik, Savaş
Teknolojisi ve Tıp Bölümü bulunuyor. Alt katta ise, Madenler, Fizik, Matematik-Geometri, Şehircilik ve Mimari, Optik, Kimya
ve son olarak da Coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği bölüm yer alıyor.  Bu yüzden müzede
bulunan gerçek objelerle bilimler tarihine dair öğrenme daha heyecanlı olmakta,  etkili bir öğrenme gerçekleşmektedir.
Sergi salonlarının tamamında, Müslüman bilim insanlarının ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergileniyor.
Ayrıca bu mirasın fark edilmesini sağlayan Batılı oryantalistlerle ilgili bilgiler de bulunuyor. Bu durum Sezgin’in, orijinal
kaynaklar üzerinde yaptığı araştırma ve çalışmalarıyla bilim ve medeniyet tarihindeki gelişmelerin birbirinden kopuk
olmadığını, aksine bir bütünlük arz ettiği görüşünü anlaşılır
kılar.  
Fuat Sezgin’in İzinde Projemiz öğretmen ve
öğrencilerimizin müzede eğitimin sunduğu imkânlardan
yararlanmalarını da öngörüyor.  Bu kapsamda Kadıköy’deki
okul yöneticilerimiz İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesini
ziyaret etti.  İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Sadık Aslan
başkanlığındaki geziye, İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz
Sayın Ahmet Özdemir, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerimizle
birlikte 90 okul müdürümüz katıldı.
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Verimli bir müze ziyareti için planlı bir hazırlığı içeren gezi iki aşamalıydı. Önce Sanat Tarihçisi Sayın Özlem Arslan,
müzedeki astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş teknolojisi, tıp, madenler, fizik, matematik-geometri, şehircilik ve
mimari, optik, kimya ve coğrafya koleksiyonu hakkında bilgi verdi.
Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Uğur Polat, İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi gezisine eşlik etti. Polat,
müzenin bir taraftan bilimsel eserlerin estetik ve öğreticiliği, diğer yandan bıraktığı intiba ve kazandırdığı bilgi ile Fuat
Sezgin’in perspektifinin farkına varılmasını sağladığını vurguladı.

Güçlü Bir İlham Kaynağı
Müze ziyaretinin ikinci aşamasında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Konferans Salonuna
geçildi. Kadıköy İlçe Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Ömer Kaldırım, etkili ve kalıcı öğrenme sağlayan müze gezisini
Fuat Sezgin üzerine bir konferansla sonlandıracakları belirtti.  Bu çerçevede ilk önce İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Ahmet
Özdemir konuştu. Özdemir, Fuat Sezgin’in İzinde Projesiyle İstanbul ölçeğinde yıl boyunca Fuat Sezgin Hocamızın hayatı ve
eserlerine dair farkındalık kazandırılacağını söyledi.
Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün proje kapsamındaki müze gezisinin bir örneklik teşkil ettiğini belirten
Özdemir, “Fuat Sezgin’in İzinde Projemizin Fuat Sezgin’in hem hatırasını yaşatmak hem de ortaya koyduğu göz kamaştırıcı
ilmi mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasını sağlayacağına inanıyoruz. Bu yüzden İslâm kültür ve
medeniyetinin bilimsel ve teknolojik mirasının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde
anlatmak gibi kutlu bir görev bilinciyle hareket etmeliyiz.” dedi.

Geçmişe, Bugüne ve Geleceğe Işık Tutmak
Ardından Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Polat bilim tarihçisi Fuat Sezgin çerçevesinde kısa bir konuşma
yaptı. Sezgin’in geçmişe, bugüne ve geleceğe ışık tutan çalışmaları üzerinde duran Polat konuşmasını şu cümlelerle
sonlandırdı: “Merhum Hocam Prof. Dr. Fuat Sezgin beyefendinin, İslâm bilimler tarihi alanında yapmış olduğu çalışmalar
ve bu çalışmaların ne derece zor olduğu hepimizce malumdur. Fuat Sezgin’in, –kendi ifadesiyle- hayatındaki her şeyden
feragat ederek kaleme aldığı eserler ile hepimizin bir ünsiyet içinde olması ve onun bu eserlerini bıraktığı yerden daha da
ileri taşımamız gerekiyor. Beni dinlemek sabrını göstermiş olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum.”
Soru ve cevaplarla devam eden konferansın ardından İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Ahmet Özdemir, Uğur Polat’a
hediye takdim etti.  Gezi, İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi bahçesindeki hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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ÖZGÜN DEĞER VE UYGULAMA BAŞARISI

Bakırköy Adalet Anaokulu, Girişimcilik ve Para Yönetimi adlı uygulamasıyla Türkiye’deki on bir okul
arasına girmeyi başardı.  
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin  öğrenme  deneyimleri aracılığıyla girişimcilik ve para
yönetimi bilinci oluşturması önemlidir. İstanbul Bakırköy Adalet Anaokulu,   bunun farkında olarak Girişimcilik ve Para
Yönetimini uyguladı.  Neticede bu uygulamasıyla Türkiye’deki on bir okul arasına girmeyi başardı.
Bakırköy Adalet Anaokulu uygulamasıyla amaçlanan; tüm gelişim alanlarını destekleyerek girişimcilik becerilerini
kazanmalarını sağlamak, parayı tanıtmak, para kazanma, biriktirme ve harcamalarını sağlamak, tasarruf bilinci oluşturmak,
bilinçli alıveriş kültürü kazandırmak, bunu yaşamsal beceri hâline getirmesini sağlamak ve bu doğrultuda farkındalık
oluşturmaktır.  

Uygulamanın Detayları
Öğrencilere para konusunda ilk olarak resimler yaptırıldı.  Yaptırıldıktan sonra bu ilk resimler arkadaşlarına anlattırıldı.
Sonrasında dikkat çekme ve beyin fırtınası yoluyla konuya giriş sağlandı.  Etik sözleşme imzalanarak çocukların projeye
katılım fikirleri alındı.   Türkiye ve diğer ülkelerin paraları incelendi ve incelemenin ardından çocuklarla Adalet Anaokulu
paraları tasarlandı ve basıldı.    Daha sonra öğrenciler Adalet Anaokulu   paralarını   kazanmaya   başladılar.   Öğrencilere
sorumluluk ve iş arasındaki fark anlatıldı.   
Öğrenciler bu çerçevede istedikleri etkinliklerden parasını ödeyerek yararlandılar. Böylelikle para harcamanın ve o parayı
harcarken tasarruflu olmanın yaşamımızdaki önemini öğrendiler. Adalet Market,   çocuklar açısından sağlıklı yiyecekler
ve kırtasiye malzemeleri ile oluşturuldu. Öğrenciler, ATM’den çektikleri paralarla marketten isteyen alışveriş yaptılar.   
Banka birikimlerinden sonra çocukların gerçek paralarını biriktirebilmeleri adına kumbara getirmeleri ve her gün evden
1 TL getirerek kumbaralarına atmaları sağlandı.  Adalet Kitap Fuarı oluşturuldu. Okulumuzun yazarı Sara Şahinkanat’ın
kitapları fuara yerleştirildi.   Öğrenciler 15 günün sonunda kumbaralarını açarak içindeki gerçek paraları saydılar. Paralarını
alan çocuklar fuara gidip istedikleri kitabı parasını ödeyerek aldılar.
Programın son aşamalarından biri olan girişimcilik aşamasında öğrencilerin kumbaralarında kalan 1 TL’ler birleştirildi.
Bu para ile sınıfa oyuncak alınmasına karar verildi. “Bu parayla daha fazla oyuncağı nasıl alabiliriz?” sorusu çocuklara
soruldu. Beyin fırtınası yapıldı. Sürecin sonunda kâr mı, zarar mı edildiği belirlenip kâr edildiği tespit edildi.  
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SINIFLARDAN MAĞAZALARA

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz perakende sektörü odaklı bir eğitim programı düzenledi.
Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli kapsamında Birleşmiş Markalar Derneği ile bir iş birliği protokolü imzalandı.  
Protokol, Mehmet Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Birleşmiş Markalar Derneği bünyesindeki birkaç
firmanın, satış eğitim mağazaları açmasını, öğretmen eğitimlerini ve müfredat geliştirilmesine yönelik iş birlikleriyle
işletmelerde beceri eğitimini ve istihdam odaklılığı içermekte.

Kurumsal İş Birlikleri
Protokolün imzalanmasının ardından Birleşmiş Markalar Derneği yönetiminin olumlu yaklaşımlarıyla, 45 öğretmenimiz
için haftada iki tam gün olmak üzere bir aylık bir eğitim planlaması yapıldı. Perakende sektörünün yatırımlarına paralel
seyreden istihdam gelişimi, çalışan eğitimlerinin önemini de ortaya koyuyor. Sektör kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak
için kendi girişimlerini adım adım geliştiriyor. Perakende satış eğitimleri de bu alanda sektörün kendi inisiyatifiyle başlattığı
önemli çalışmalardan biri.
Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan sektörlerinden perakende de nitelikli insan kaynağını artırmak adına önemli
adımlardan olan “Perakende ve Pazarlama Meslek Lisesi Öğretmenleri Eğitim Programı”, öğretmenlere yönelik bu tür
mesleki gelişim çalışmaları hem sektörün standartlarını fark ettiriyor hem de bunların günden güne gelişmesini sağlıyor.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Soysal Danışmanlık Perakende Okulu’nun
önderliğinde başlatılan ve iki gün süren eğitim programı Gürmen Group’un genel merkezinde  yapıldı.
Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Zeynep Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim
programının açılışında İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent
Yazıcı, BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sinan Öncel, BMD
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mete Sönmez, Proje Danışmanı Sayın
Gökhan Er ile eğitim alacak tüm öğretmenler bir araya geldi.
Mesleki gelişimin değerini hatırlatan İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, programın sektör ve okulun
bir araya gelmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti. Her
mesleğin bir jargonu olduğunu belirten Yazıcı, iletişim, etkileşim
ve gelişim için 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusundaki kurumsal iş
birliklerinin devam ettiğini kaydetti.  
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Perakende Sektörünün Dinamikleri
BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sinan Öncel
ise sektörde çözülmesi gereken eğitim sorunlarının
bulunduğunu söyledi. Öncel, perakende sektörünün
çok boyutlu olduğunu hatırlatarak, eğitimle sektörün
buluşmasının önemine dair bir perspektif sundu.  
Satış alanının çok canlı olduğunu anlatan BMD Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Mete Sönmez, perakende sektörümün
tiyatro sahnesine benzediğini söyledi.
Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Zeynep Doğan, müşteriyi anlamaya çalışmak
gerektiğini kaydetti. Markalaşma ve insan kaynağı ilişkisini kuran Doğan, mağazalarda müşteri gibi dolaşmakla elde edilen
tecrübenin ve deneyimin öneminin altını çizdi.
2010’da yola çıktıklarını kaydeden Proje Danışmanı Sayın Gökhan Er ise, öğretmen eğitimlerinin Türkiye’ye yayılması
gerektiğini vurguladı.  Perakende sektörü ile eğitimcilerin buluşmasının aynı zamanda yeni öğretim programlarına yön
vereceğini ifade etti.
Kitabi bilgileri alanla buluşturarak deneyim kazandırmayı amaçlayan “Perakende ve Pazarlama Meslek Lisesi
Öğretmenleri Eğitim Programı” kapsamındaki eğitimlerde; mağazacılıkta satış ve hizmetin temelleri, satışta görselliğin
gücü, perakende matematiği, verimli mağaza yönetimi, satış koçluğu dersleri verildi.
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DENIZ VARSA, HAYAT VAR!

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle Deniz Temiz Derneği arasında bir protokol imzalandı.
Ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını millî bir öncelik hâline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin
kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak çok önemli.  Bu ise ancak bireylerde çevre bilincinin oluşup gelişmesi, deniz
ekosistemini korumak, bu konudaki farkındalığı arttırmakla sağlanabilir.  
Bu çerçevede İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) arasında bir protokol imzalandı.  
Öğretmen ve öğrencilerimize belli eğitimlerin verileceği protokolün imza törenine İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın
Levent Yazıcı,  TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil,  
TURMEPA Sayın Semiha Öztürk Pişirici ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mine Göknar katıldı.  

Denizleri ve Suyollarını Koruma
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı protokolün imzalanmasından sonraki açıklamasında denizlerin yaşamın
olmazsa olmazı olduğunu belirtti. Yazıcı, “TURMEPA, hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda
kamuoyunun yakından tanıdığı deniz odaklı bir sivil toplum kuruluşu. Şunu söylemeliyim ki, Türkiye’nin denizlerini ve
suyollarını koruma konusunda farkındalık yaratmak çok önemli. Çocuklarımıza çevrelerine ve geleceklerine sahip çıkmanın
önemini anlatmak için hep birlikte çaba harcamalıyız. Protokol kapsamında Sıfır Atık Projesini içerecek verimli iş birliklerine
ve sosyal çalışmalara önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Bu konudaki duyarlılıklarından ve katkılarından ötürü
kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.  
Eğitimin ve çevre bilincinin önemine dikkat çeken
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şadan Kaptanoğlu ise,
“TURMEPA, kurulduğu günden bu yana deniz ve kıyılarımızın
korunmasını ulusal bir öncelik hâline getirerek gelecek nesillere,
kalkınmada sürdürülebilirlik hedefine ulaşmış, yaşanabilir bir
Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gümüş
yılına giren TURMEPA’nın dümeninde olmanın sorumluluğunun
farkındayım. Çocuklarımızın yüzünü güldüren bu anlamlı projeye
bu yıl da katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz. Şunu söylemekten
hep gurur duyduk; bizim etkinliklerimizle birlikte çocuklarımız
çevresine ve dolayısıyla geleceğine sahip çıkmayı öğreniyor.
Geleceğimiz adına önemli olan bu protokolde emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.” dedi.
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İmzalanan protokol sayesinde TURMEPA eğitimleri İstanbul genelindeki tüm okullara ulaşacak. Denizler Yaşasın
Projesi’nde deniz eğitim atölyesi, uygulamalı çevre deneyleri ve deniz ekosistemi hakkında bilgilendirme yapılacak. Proje
sonunda öğrencilerin denizler ve deniz ekosistemi hakkında farkındalıklarının artması, deniz ve sahil çevresinde süregelen
tahribat ve kirliliğe karşı bilinçlenmeleri öngörülüyor.

Çocuklar Denizle Buluşuyor
Ayrıca İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle TURMEPA 2009 yılından beri İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor Projesini
uyguluyor. Projeye 2018 yılında Üsküdar Belediyesi de dâhil oldu.   İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor Projesi ile
düzenli olarak her sene İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ve daha önce denizi yakından görmemiş, ilkokul
öğrencilerimiz denizle buluşturuldu. Böylece boğaz turuna çıkan çocukların çevre konusunda bilinçlendirilmesi, İstanbul
boğazının deniz faunası ve tarihi konusunda bilgi edinmesi sağlandı.
“Öğrendiklerimizi anlar, anladıklarımızı sever, sevdiklerimizi koruruz” ilkesiyle biçimlenen bu etkinlik öğrencilerimizin
yaşadıkları çevrenin farkında olmalarını, çevre konusunda bilinç kazanmalarını kolaylaştırıyor. Bu sayede denizlerle çevrili,
içinden deniz geçen İstanbul’da 10 yılda yaklaşık 12.000 öğrenci boğaz turuna katıldı ve çevre eğitimi aldı.
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EĞITICILERIN EĞITIMI ÇALIŞTAYI

Engeli olan çocuklar için okul öncesi eğitim ve ilkokulda değerlendirme çerçevesi geliştirilmesi
çerçevesinde eğiticilerin eğitimi çalıştayım  yapıldı.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile gelişimsel/
akademik olarak akranlarından geride kalan risk altındaki çocukların sınıf içinde fark edilmeleri, gelişimsel ve akademik
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu yönde önlemlerin alınması çerçevesinde bir dizi çalışma yapıyor. Daha da önemlisi ilgili
çalışmaların arkasından yapılanların takibinin mümkün kılmak amacıyla “Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim ve
İlkokulda Değerlendirme Çerçevesi Geliştirilmesi” programını yürütüyor.  

Kapsayıcı Bakış Açısı
Program kapsamındaki çalışmalar öğretmenlerin, engeli olan ya da olmayan tüm çocuklara eşit fırsatlar sunmak
için gerekli pedagojik bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlıyor. Tamamlandığında, bu girişim, daha iyi değerlendirme
teknikleri sayesinde, engeli olan 100 binden fazla çocuğa ve henüz teşhisi konmamış sayısız çocuğa ulaşarak onların
öğrenme fırsatlarını artıracaktır.
Programla söz konusu çocukların sınıf içi eğitim öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirme alanında yapılması
planlanan düzenlemelerle kapsayıcı eğitim bakış açısına uygun olarak düzenlenmiş bir eğitim ortamından etkin bir şekilde
yararlanmalarını sağlamak hedefleniyor.
Program Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı iş birliği ve UNICEF
Türkiye Temsilciliği teknik ve finans desteği ile sürdürülmektedir. Program sonucunda özel eğitime ihtiyacı olan ve risk
altında olduğu düşünülen çocuklar öncelikli olmak üzere tüm çocukların süreçte göz önünde bulundurulduğu kapsayıcı
eğitim bakış açısı doğrultusunda ölçme değerlendirme alanında çerçeve çizilmesi bekleniyor. Bu doğrultuda eğitimciler ve
aileler için kılavuz kitapların hazırlanması, eğitimciler için eğitici eğitim programının oluşturulması ve elektronik izleme
değerlendirme modülünün hazırlanması sonucunda mevcut mevzuata yönelik ihtiyaç duyulan düzenlemeler ilişkin bir
rapor hazırlanması da programın çıktıları yer almaktadır.

Eğiticilerin Eğitimi
Programın ilk faaliyetlerinden biri okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların sınıf içi eğitim öğretim faaliyetleri içinde
ölçme değerlendirme çerçevesi oluşturmaktı. Bu çerçeve doğrultusunda kendi alanlarında uzman akademisyenlerden
oluşan kurumsal danışman ekibi tarafından eğitimci ve aileler için bilgi verici ve yol haritası niteliğinde kılavuz kitaplar
hazırlandı.
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Programın değerlendirilmesi amacıyla yapılacak pilot uygulamada görev alacak
eğitimcilerin eğitimlerine yönelik faaliyetler kapsamında14-18 Ocak 2019 tarihleri
arasında Pendik’te bir çalıştay yapıldı.
Çalıştay, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Veri
Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Sayın Kemal Bülbül, İl Millî
Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Burhan Çağrı Yıldırım, proje yürütücüleri
ve öğretmenlerin katılımıyla başladı. Çalıştaya uzmanlar, konu içeriği ile ilgili
çalışmaları bulunan akademisyenler ve Bakanlığımız okul ve kurumlarında görevli
eğitimciler katıldı.  
Eğiticilerin eğitimi çalışmasında ayrıca 2023 Vizyon Belgesinde de yer alan
özel eğitim kapsamında, ölçme değerlendirme alanında ve eğitim sürecinde
oluşturulması planlanan izleme takip mekanizması gibi başlıklarla doğrudan ilişkisi
de ele alındı. Çalıştay süresince katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda
içeriğe yönelik düzenlemeler yapıldı.
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EĞITIM, ÜRETIM VE İSTIHDAM

Hami Okul Projesi kapsamında MÜSİAD, Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Mobilya ve
Tasarım Bölümü açıldı.
Millî Eğitim Bakanlığımız, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi ve sektörle iş birliği adına birçok projeye
imza atıyor. Bilhassa, iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu “nitelikli aranan eleman” ihtiyacını karşılamak amacıyla tematik
liselerin oluşturulmasına hız verildi.  Bu kapsamda İTO, İSO başta olmak üzere sektörle birlikte hareket ediliyor.
Eğitim odaklı faaliyetlerine 2017 yılında Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile adım atan
MÜSİAD, son olarak Hami Okul Projesi kapsamında Kartal İlçesi Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Tasarım
Bölümü’nü açtı.
MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen açılış törenine, Sultanbeyli
Kaymakamı Metin Kubilay, İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
Serkan Gür, Kartal İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, MÜSİD Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Mobilya ve Orman
Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, MOSFED Başkan Yardımcısı Murat Tunç, Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdürü Adem Beker, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda veli katıldı.

Sektörle İş Birliği Artacak
Açılış töreninde konuşan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür,  mesleki ve teknik alanındaki atılımlara dikkat
çekti. Sektörün mesleki ve teknik eğitime katkısının önemli olduğunu hatırlatan Gür, “2023 Eğitim Vizyon Belgemiz, eğitim,
üretim ve istihdamı merkeze alıyor. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki hayaller artık gerçek oluyor. Önümüzdeki yıllarda da
bu gelişme katlanarak sürecek. Güçlü Türkiye için mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmemiz lazım.  Eğitim alanımız sektörle
iş birliği sayesinde daha çok gelişecek.” dedi. Tüm sektörlere birer okul emanet istediklerini belirten Gür, mesleki ve teknik
eğitimin gelişmesi için emek harcayan herkese teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu ise bir meslek lisesi mezunu olarak açılış töreninde bulunmaktan
mutluluk duyduğunu ifade etti.  Sayın Bakanımızın mesleki ve teknik eğitime vurgu yaptığını hatırlatan Dayıoğlu, “Burada
yapılan çalışma birçok okulumuzda benzer bir şekilde devam ediyor. Bizler de bu gelişmeleri hem takip ediyoruz hem
de uyguluyoruz. Başta MÜSİAD olmak üzere mesleki ve teknik eğitime katkı sunan sektörümüze teşekkür ediyorum.
Mesleki eğitimciler olarak her zaman çalışmaya talibimiz. Sektörün verdiği destek bizler için çok önemli. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum.” dedi.
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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan öteden günden beri eğitimin önemine vurgu yaptıklarına dikkat çekti.
Kaan, “ Eğitimde birtakım özel alanlar vardır; eğitimin ve ülkeye olan geri dönüşünün kalitesini belirleyen en önemli
etkenlerden biri bu alanlardır. Meslek lisesi ve tematik lise konusu da, özel ilgi isteyen bu özel alanlardan biridir. MÜSİAD
olarak, kurulduğumuz günden bu yana, bu ayrıcalığın farkında olarak, her fırsatta eğitimin önemini vurguladık. Meslek
liselerinin sayılarının artarak, bu alanda yapılan yatırımların daha yukarı taşınması gerektiğini defaatle dile getirdik. Sözlü
çabayla yetinmeyip, somut çalışmalar ortaya koyduk. 2011 yılında düzenlediğimiz Mesleki Eğitim Çalıştayı ve hazırladığımız
2013, 2014 Çalışma Raporları’nda, mesleki ve teknik eğitimin gelişebilmesi noktasında önerilerimize yer verdik ve bu
önerilerimizi yetkili makamlarla paylaştık. Bugün, görüşlerimizin değerlendirilerek önerilerimizin uygulanma aşamasına
geldiğini görmek, bizleri son derece memnun ediyor.” dedi.

Tematik Liselerin Önemi
Konuşmasında meslek liselerinin geliştirilmesi ve bu liselerde okuyan öğrenci sayısının artırılması gerektiğine dikkat
çeken Kaan, şöyle konuştu:   “Bugün ortaöğretim çağında olan yaklaşık 2 milyon gencimiz, mesleki ve teknik liselerde
öğrenim görüyor. Bu rakamı, el birliğiyle daha yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz. MÜSİAD olarak, mesleki eğitimde önemli
basamaklardan biri olarak gördüğümüz tematik liselere özel önem veriyoruz. Titizlikle çalışarak hayata geçirdiğimiz
Bağlarbaşı MÜSİAD Pazarlama ve Perakende Meslek Lisesi’ni, geçtiğimiz yıl eğitime kazandırdık. Bu lisemiz, önemli
bir açığın bulunduğu pazarlama ve perakende alanında faaliyet gösteren ilk okul olma özelliği taşıyor. Önemli üretim
kalemlerimizden olan ayakkabı ve kuyumculuk, tematik eğitime en fazla ihtiyaç duyan sektörlerden ikisidir. En kısa
zamanda, bu alanlardaki ihtiyacı karşılayacak çalışmaların da hayata geçmesini ümit ediyoruz.”

Mobilya Sektörünün İhtiyacı
Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş ise konuşmasında bölümün uzun bir çalışma
neticesinde hazır hâle getirildiğine dikkat çekti. Bölümün amacı ile ilgili bilgi veren Altunbaş şöyle konuştu:
“Atalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi MÜSİAD Mobilya ve Tasarım Bölümünü yaklaşık 6 aylık yoğun bir çalışmanın
neticesinde hazır hâle getirdik. Bu yola çıkarken temel amacımız, mobilya sektörünün en önemli sorunu olan yetişmiş
insan gücünü artırmak ve sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak. Bu bağlamda çalışmalarımız kapsamında
ilk olarak mobilya ve tasarım konusunda İstanbul’daki en donanımlı okulu tespit ettik. Akabinde okul müdürümüz ve
değerli öğretmenlerimizin de katkılarıyla düzenlediğimiz çalıştaylarda yol haritası ve müfredatımızı belirledik. Daha sonra
Mobilya Federasyonu ve İTO gibi ülkemizin önde gelen STK’larının da destekleriyle Mobilya ve Tasarım Bölümünü, çağımızın
gerektirdiği modern koşulları baz alarak yeniden dizayn ettik. Bölümümüzde öğrencilerimizin gelişmesini ve alanlarında
profesyonelleşmelerini sağlamak amacıyla gerekli ham madde tedarikinden öğrencilerimizin giyeceği kıyafetlere kadar
her şeyi en ince ayrıntısına kadar sağlıyoruz. Ayrıca başarılı olan ve dereceye giren ilk 3 öğrencimizi, sektörün en büyük fuarı
olan Milano Fuarına götürerek mesleki yeterliliklerinin artırılmasını sağlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize kendi firmalarımızda
da staj imkânı oluşturarak gelecekte daha rahat istihdam edilmelerine önayak oluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Açılış töreni plaket takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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ÖĞRENCILERIMIZ CERN’DE

Öğrencilerimiz Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.
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
öğrencilerimize Sosyal Bilimler ve Sosyal Etkinlikler Koordinatörü öğretmenimiz Uğur Dönmez, Müdür Yardımcımız Hüseyin
Fuat Uzer ve Fen Bilimleri Koordinatörü öğretmenimiz ŞerafettinYıldız rehberlik etti.
Bilimin kalbinin attığı merkezi görme imkânı bulan öğrencilerimiz, aynı zamanda Avrupa’nın en küçük başkentlerinden
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. Tarihten coğrafyaya, fen bilimlerinden dille kadar uzanan bir deneyim bu.  
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Müzede Eğitimin İmkânları
Öğrencilerimiz gezilerini kimi zaman günlük kimi zaman
anekdotlar eşliğinde anlattıkları renkli ve canlı bir broşür
de hazırladılar.   Öte yandan müzede eğitimin ne kadar
önemli olduğunu da ortaya koydular.   Mesela Olimpiyat
Müzesini ziyaretlerini şöyle anlatıyorlar: “Otelin hemen
bulunan Olimpiyat Müzesi’ne geçtik. Müze olimpiyatların
tarihini anlatan görsellerle süslü gayet şık bir mekân... Lozan
Gölü manzarası eşliğinde olimpiyatlardaki başarılarımızı
konuşarak müzeyi ziyaret ettik.”
Bilindiği üzere Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün,
Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören
öğrencilerimizin insanlığın tarihi, kültürel, edebi, düşünce,
medeniyet, sanat, bilim ve teknikle ilgili mirası ve gelişim
sürecini kavramalarına destek olmak amacıyla yürüttüğü çeşitli projeler var.
Bunlar arasında öğrencilerimizin alanda araştırma ve çalışmalara ilgi duymalarını sağlamak; kültür düzeylerini
yükseltmek; okul müze projeleri hazırlayarak ve müzeleri ziyaret etmelerini sağlayarak öğrencilerde müzeler hakkında
olumlu duygular oluşturmak da yer alıyor.  Böylece öğrencilerimize, gerek bilgi gerekse görsel algı, kişisel zevk ve estetik
bakış açısı kazandırmak hedefleniyor.
Öğrencilerimizin gezilerini anlattıkları broşürde bu yüzden müzeler geniş yer tutuyor. Şu satırlar bunu yansıtıyor:  “İki
saat civarında süren gezimizin ardından sırada 3 km mesafede bulunan Chillon Kalesi olarak adlandırılan İsviçre’nin en çok
ziyaret edilen müzesine doğru yola çıktık. Kalenin yapım tarihi tam olarak bilinmemekte ancak iki tarih ön plana çıkmaktadır.
1160 ve 1005 tarihlerinde yapıldığı ön görülmektedir.”

CERN’den Önce Einstein
Asıl ziyaret amaçları CERN’i görmek olsa da sadece bununla sınırlı değil gezi. Broşürdeki Einstein Müzesi’yle ilgili kısımlar
da bunu tamamlıyor: “Albert Einstein 1903-1905 yılları arasında Bern’de yaşamıştır. İzafiyet Teorisi’ni bu şehirde geliştirmiştir.
Günümüzde evi müze olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerimizle müzeyi gezdikten sonra alt katında yer alan Einstein Cafe’de
birer kahve içmeyi ihmal etmedik.”
Broşürde Hadron Çarpıştırıcısı, Atlas Dedektörü, Synchrocyclotron Reaktörü hakkında kısa bilgiler yer alıyor. Bilindiği
üzere CERN’de yapılan deneyler Büyük Hadron Çarpıştırıcı (LHC =Large Hadron Collider) kullanılanlar ve kullanmayanlar
olarak ikiye ayrılıyor.
Peki, CERN’e gitmeye karar verdiniz ne yapacaksınız? CERN gezisi broşüründe CERN ziyareti hazırlık süreçleri için ne
gerekiyorsa hepsi özetlenerek sunuluyor.  
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SAĞLIK TURIZMI ÇALIŞTAYI

Mesleki ve Teknik Eğitimde Sağlık Turizmi Çalıştayı, Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezinde yapıldı.
Geniş katılımın olduğu Mesleki ve Teknik Eğitimde Sağlık Turizmi Çalıştayı, sağlık turizminin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi.   Çalıştayın açılışına Millî Eğitim Bakanlığı Program ve Materyal Geliştirme
Daire Başkanı Sayın Mehmet Salih Canbal, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı katıldı. Ayrıca İlçe Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Paşali Beşli, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Serkan Gür, İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve
Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Zeki Karagülle ve konuyla ilgili çok sayıda akademisyen alana ilişkin
görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Sağlık Turizminin Önemi
Millî Eğitim Bakanlığı Program ve Materyal Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, “Öncelikle Mesleki ve Teknik
Eğitimde Sağlık Turizmi Çalıştayı vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim.
Türkiye’nin sağlık turizminde son yıllarda çok ciddi adımları oldu. Bugün, sağlık turizmi ile ilgili hangi stratejilerin izleneceği,
ortak yürütülecek çalışmalarla mesleki ve teknik eğitimde yapabileceklerimiz gibi konuları konuşma fırsatı bulacağız. Yine
çalıştaya katılan akademisyenlerimiz de sektörle ilgili gelişmeleri ve kendi tecrübelerini bizlerle paylaşacak. Şunu açıkça
ifade etmeliyim: Bu çalıştay sayesinde ellerimizi, gönüllerimizi, birleştireceğiz, sağlık turizmi çıtasını yükseltmek için yoğun
çalışmalar yapacağız. Buradan çıkacak görüşler, öneriler ve izlenecek yol haritaları ilerleyen dönemlerde birçok adımın
temelini oluşturacak.” dedi. Canbal, konuşmasında çalıştayın organize edilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ise sağlık
turizminde yapılması gerekenleri irdelemek adına çalıştayı
düzenlediklerini kaydetti. Mesleki ve teknik eğitimde sağlık
turizmine yol haritası çizmek için çalışma başlattıklarını
belirten Yazıcı, “Bu çalıştay sonucunda çözüm önerilerini
bir rapor hâline getireceğiz. Gittikçe artan ve stratejik hâle
gelen sağlık turizmi konusunda ülkemizin imkânlarını
değerlendirerek öne çıkmasının yolu alandaki teknik
elemanlarla doğrudan bağlantılı. Bizler de bu amaçla
kapsamlı iş birlikleri ile hareket ediyoruz. Katılımlarınız ve
değerli katkılarınız için hepinize canı gönülden teşekkür
eder, çalıştayımızın verimli geçmesini dilerim.” dedi.
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Teknik Eleman İhtiyacı
İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle de termal
tesislerde termal sağlık teknisyenliğinin önemini belirtti.
Üsküdar Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, sağlık
turizmi sektöründe teknik eleman yetiştirilmesi gerekliliğini
vurguladı. İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Bülent
Cinel uluslararası piyasada sağlık turizminin önemini ve
ülkemizde bu sektör için ortaöğretim düzeyinde bir eğitim
verilmesinin sağlayacağı katma değere dikkat çekti.
Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Dr. Tevfik
Yazan, sağlık turizmi hakkında bilgiler verdi. Sağlık ve eğitim
sektörlerinde uzmanlaşan GH. Danışmanlık kurucusu
Göksu Hasancık, ülkenin sağlık turizmi gelirini artırmak adına sağlık hizmetleri danışmanlığı dalında eğitimli yabancı dil
yetkinliği olan insan gücünün çok önemli olduğunu vurguladı.
Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı bölüm şefi Emre Çoruh, kurumun
bakanlığa önerdiği sağlık bakım hizmetleri alanı ve bu alana ait sağlık hizmetleri danışmanlığı,  termal sağlık bakımı,  ileri
yaş bakımı dalları hakkında bilgiler verdi.

Gündem ve Sonuç
Mesleki ve Teknik Eğitimde Sağlık Turizmi Çalıştayında, sağlık turizmi ve sağlık personeli üzerine öneriler alındı. Sektör
temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının sağlık turizminde sektörel eğitim ihtiyaçları tespit edildi.  Sağlık turizminde eğitimin
planlanması ile ilgili perspektifin değerlendirmesi yapıldı. Gruplar, sağlık turizmi eğitiminin sağlık alanına katkılarının
çerçevesindeki görüşlerini paylaştı.
Mesleki ve Teknik Eğitimde Sağlık Turizmi Çalıştayı sonucunda hazırlanan raporda, mesleki ve teknik lise seviyesinde
sağlık turizmi sektöründe hizmet verilmesi için yeni bir alan oluşturulmasının faydası vurgulandı.  Dolayısıyla sektörün bu
alana ilişin talebinin olduğu ve söz konusu eğitim sürecinin yabancı dil eğitimiyle desteklenmesinin gerektiği konularında
ortak görüş oluştu.
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21. REHBERLİK SEMPOZYUMU

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Fenerbahçe Koleji ev sahipliğindeki 21. Rehberlik
Sempozyumunun açılışında konuştu.
Türkiye Özel Okullar Derneği 21. Rehberlik Sempozyumu; Fenerbahçe Koleji ev sahipliğinde yapıldı. Katılımcı ve
misafirleri, Fenerbahçe Koleji öğrencilerinden oluşan müzik grubu çaldığı şarkılarla karşılarken, etkinlik öncesinde kolej
öğrencilerinin kulüp çalışmaları sergilendi.
Sempozyumda Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turhan Şahin, Fenerbahçe Koleji Genel Müdürü
Sayın Adnan Ersan, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ve Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Sayın Nurullah
Dal salondaki yerlerini alırken; çok sayıda öğretim görevlisi ve veli de dinleyici olarak katılım gösterdi.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı  sempozyumdaki açılış konuşmasında, kriz durumları için gerekli önlemleri alıp,
krizlerin uyumlu baş etme yöntemleriyle atlatılmasında rehberliğin önemli olduğunu kaydetti. Hayatın bizi krizlerle teste
tabi tuttuğunu ifade eden Yazıcı, her yıl düzenlenen sempozyumun rehberlik alanına sunduğu katkıların büyüklüğüne
dikkat çekti. Yazıcı, 21. Rehberlik Sempozyumu'nun düzenlenmesinde emeği geçenlere, güzel ev sahipliği için Fenerbahçe
Kolejinin değerli yöneticilere ve rehberlik birimine, görüşleriyle katkı sağlayan konuşmacılarımıza ve tüm öğretmenlerimize
teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak “21. Yüzyılda Krizlerle Yaşamak” ve Klinik Psikolog Ceyda
Dedeoğlu “Krizi Hazır Olan Yönetir”   başlıklı tebliğlerini sundular.   Eş zamanlı atölyelerin de yer aldığı sempozyumda
“Çocukluktan Yetişkinliğe Krizlerimiz” teması ile kriz durumları ve bunlarla baş etme yöntemleri masaya yatırıldı. Sedef
Özyiğit ile Dilek Ümran Arpacı “Okulun Vazgeçilmez Bileşeni: Çocuk Koruma” başlıklı birer konferans verdiler.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen rehber öğretmenlerin gelişimini hedefleyen etkinliğe ilgi büyüktü.
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ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği panelde, çocuk istismarı olaylarının nasıl inceleneceği ele
alındı.
Çocuk istismarı pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tartışılan konular arasındadır. İstismarın teşhisi, istismar
mağduru çocuğa ilk müdahale, fail için yürütülen ceza süreci, çocuğun mağduriyet sonrasında rehabilitasyonu gibi birçok
boyutu olan istismar meselesinin toplumsal maliyeti düşünüldüğünde topyekûn mücadele edilmesi gereken bir alan
olduğu açıktır.

İstismarla Mücadele
Çocuk Hakları Bildirgesi gibi uluslararası belgelere dayandırılarak istismarla mücadele bağlamında dünya ülkeleri
genelinde son yıllarda farkındalığın arttığından söz edilebilir. Dünya Sağlık Örgütü, 1985’te çocuk istismarını, çocuğun
sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bilerek ya da bilmeyerek yapılan davranışlar şeklinde
tanımlar.   Bu bağlamda Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede bu durumdaki çocuklar koruma altına alınarak
önleyici ve koruyucu sosyal politikalar geliştirilmeye çalışılıyor. Ancak konunun boyutu, önemi ve muhtemel sonuçları
değerlendirildiğinde istismar olayların titizlikle incelenmesi gerektiği anlaşılacaktır.  
İstanbul’da eğitim kurumlarındaki çocuk istismarı inceleme ve soruşturmaları yürütmek amacıyla maarif müfettişleri
görevlendiriliyor. İnceleme ve soruşturmaların mağdur ve şikâyet edilenler açısından daha sağlıklı yürütülmesi maarif
müfettişleri arasında ortak bir anlayışın oluşturulması gerekiyor. Bu düşünceden hareketle İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz
İstanbul Erkek Lisesi’nde bir panel düzenledi.

Uzmanların Gözünden Çocuk İstismarı
Panele, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı,  Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey,  
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Doç. Dr. Aynur Gümüş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli
Tıp Enstitüsü’nden Doç. Dr. Neylan Ziyalar ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Çocuk İzleme
Merkezi’nden Uzman Psikolog Suzan Birel ve 160 maarif müfettişi katıldı.
Panelde uzmanlar maarif müfettişlerine, eğitim kurumlarında yaşanabilecek istismar olaylarına karşı nasıl hareket
edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi. İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, panelin çocuk istismarındaki inceleme ve
soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Yazıcı konuşmasında, ailelerin eğitilmesi yanında
çocukla çalışan uzmanların farkındalıklarının artırılmasına dikkat çekti. Ayrıca tıp, sosyal hizmetler ve hukukun birlikte
bütüncül olarak çocuğu ele almasının öneminin bilincinde olduklarını vurguladı. Uzmanlara katkılarından dolayı teşekkür
etti.
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SOSYAL ETKINLIK MODÜLÜ EĞITIMI

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde, Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu paylaşılarak e-okula veri
girişlerinin nasıl yapılacağıyla ilgili eğitim çalışması yapıldı.
Millî Eğitim Bakanlığımız, geçen yıllarda bazı illerde pilot uygulamasını yaptığı e-okuldaki “sosyal etkinlikler
modülünün” artık 81 ildeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencileri kapsadığını duyurdu. Genelge ile “Sosyal
Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu” paylaşılarak tüm ilkokul ve ortaokullarda uygulamanın başlatılması ve e-okula veri
girişlerinin yapılması istendi. Buna göre, öğretmenler, kılavuzda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda e-okul yönetim
bilgi sistemindeki “Sosyal Etkinlik Modülü”nde kayıtları tutmaya başlayacak.

Kayıtlı, Ölçülebilir Veriler
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde bu kapsamda okul yöneticilerimize eğitim verildi. İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz
Sayın İrfan Ballı’nın verdiği eğitimi 39 ilçemizden birer okul müdürümüz katıldı. Modül hakkında bilgi veren Ballı,  “Sosyal
etkinlikler modülü öğrencilerimizin okul içinde ve dışında gerçekleştirdiği bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif etkinlikler ile
toplum hizmeti çalışmalarını içeriyor. Modül sayesinde öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal başarıları
da ortaya konacak.” dedi. Ballı, modülle, sosyal etkinliklerin, nicelik ve nitelik olarak daha sistemli ve kapsamlı yapılabilmesi
için kayıtlı, ölçülebilir veri hâline getirileceğini ve yaygınlaştırılacağını kaydetti.  Daha sonra modülün nasıl kullanılacağı
detaylı bir şekilde anlatıldı.

Beş Ana Başlık
Sosyal etkinlikler modülü öğrencilerimizin sosyal etkinlikleri, “bilimsel”, “kültürel”, “sanatsal”, “sportif” etkinlikler ve
“toplum hizmeti” olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilecek. Kayıtlar, e-okul sisteminin dışında karne ile birlikte
“sosyal etkinlik belgesi” olarak da öğrenciye verilecek. Sosyal etkinlik yapan öğrenciler modüle, “Sosyal etkinliğe katılanlar”,
“Ürün ortaya koyanlar”, “Performans gösterenler” ve “Derece alanlar” şeklinde 4 ana kategoride işlenecek.

Modül Rehberlik Hizmetlerine Kaynaklık Edecek
Bu kapsamda e-okul sisteminde öğrencilerin tüm akademik notları ile karnelerinin yanı sıra artık sosyal etkinlikleri de
saklanacak. e-okul sisteminde tutulan bu kayıtların, öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken rehberlik hizmetlerine
kaynaklık etmesi hedefleniyor. Okul idaresi ve öğretmenler, okula gelen bir öğrencinin sporla ya da sanatla ilgilenip
ilgilenmediğini sisteme bakarak görebilecek. Örneğin, bir beden eğitimi öğretmeni, sporcu öğrencileri önceden tespit
ederek, okul yaşamında da bu öğrencilerin derinlemesine çalışma yürütmesine olanak sağlayabilecek.
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Böylece öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal
başarıları da ön plana çıkarılacak. Artık bir öğrenci, sadece
ders notlarına göre değil, yaptığı sosyal faaliyetlere göre de
değerlendirilecek. Öğrencilere verilecek sosyal etkinlik belgelerinde,
öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, ilçede, ilde,
bölgede, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar,
etkinlikler, tasarladıkları ürünler ayrıntılı döküm hâlinde yer alacak.
Böylece ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaptıkları tüm sosyal
etkinlikler e-okuldaki resmî kayıtlardan takip edilebilecek.

Sosyal Etkinlikler Neler Olacak?
Öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerin e-okul sistemine işlenmesi için 3 ayrı kategori belirlendi. Buna göre,
öğrencilerin sosyal etkinlik belgelerine “Okul etkinlikleri”, “Merkezi etkinlikler” ve “Okul dışı bireysel etkinlikler” şeklinde
veri girişi yapılacak. Okul etkinlikleri, en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulüplerindeki
faaliyetlerden oluşacak. Bu etkinlikler, öğrenci kulüpleri tarafından önceden planlanmış sosyal etkinlikler ve toplum
hizmeti çalışmalarını kapsayacak.

Merkezi Etkinlikler
Merkezi etkinlikler ise Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen bir projeye ya da diğer kurum
ve kuruşlarla imzalanan bir iş birliği protokolüne, izne bağlı yapılması istenen etkinliklerden oluşacak. Bu kapsamdaki
etkinlikler, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimi tarafından Sosyal Etkinlik Modülü´ne önceden
işlenecek. İlgili ders öğretmeni, etkinlik bitiminde öğrencilerin bilgilerini modüle işleyecek.

Okul Dışı Bireysel Etkinlikler
Öğrencilerin, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen ve belirlenen kurum ve kuruluşlarda, velisinin bilgisi
dâhilinde, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışındaki merkezi veya mülki idare tarafından onaylanmış
etkinlikleri de e-okul modülüne işlenecek. Okul dışı bireysel etkinlikler, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve
Teknoloji, Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler
ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenenlerden oluşacak. Bakanlık, bilimsel etkinlikleri bilim olimpiyatları, bilim
şenlikleri, bilim fuarları, bilimsel proje yarışmaları, patent sahibi olma, faydalı model sahibi olma, bilimsel toplantılar,
bilimsel araştırma yarışmaları ve zekâ oyunlarına katılım olarak belirledi.

Kültürel Etkinlik Kategorileri
Kültürel etkinlik kategorileri ise müze, ören yeri, tarihi mekân, sanat galerisi, doğa gezileri ile mesleki alanlara yönelik
tanıtım gezileri, sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar ritüeller ve şölenler, doğa ve
evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları geleneği, mesleki alanlar olacak.

Sanatsal Etkinlik Kategorileri
Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği sanatsal etkinlik kategorileri arasında resim, grafik sanatlar, geleneksel Türk
sanatları, özgün baskı resmi, heykel, seramik, rölyef, çini, origami, maket, mask, şan (solo), koro, üflemeli çalgılar, mızraplı/
tezeneli çalgılar, vurmalı çalgılar, yaylı çalgılar, tuşlu çalgılar, orkestra, şiir(sözlü anlatım), münazara, sunuculuk, konferans/
panel /forum, mülakat/röportaj, şiir (yazılı anlatım), hikâye/tiyatro metni /roman, deneme /makale/fıkra, fabl/masal,
mektup/günlük/anı, biyografi/otobiyografi, sohbet/eleştiri/gezi yazısı, tiyatro, bale, opera, drama, dans, sinema, yabancı
dil etkinlikleri ve mekân sanatları yer alıyor.

Sportif Etkinlik Kategorileri
Kılavuzda, öğrencinin okulda veya okul dışında, belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım hâlinde yaptığı, fiziksel ve
zihinsel etkinlikler ile spor yarışmaları ve sportif eğitim çalışmalarının kategorileri de belirlendi. Toplum hizmeti çalışmaları
başlığında ise öğrencilerin gönüllü olarak yürüttüğü toplum hizmeti çalışmaları da kayıt altına alınacak.
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AKTÖR ÖĞRETMEN AKADEMISI

Aktör Öğretmen Akademisi katılımcıların hemen
sonraki gün okullarında uygulayacakları pratiklere
odaklandı.
Aktör Öğretmen Akademisi; duyguların farkında
olmanın, pozitif düşünmenin, iyimser olmanın, hayata
anlam katmanın ve olumlu cevap vermenin önemini
kavrayan, kendisiyle ve çevresiyle barışık, çalışmaktan zevk
alan, kendi gelişiminin çevresindekilerini gelişimine etki
ettiğinin farkında olan bireylerin sınıflarımızda daha çok
sahne almalarının önünü açmak maksadıyla Öğretmen
Akademileri bünyesinde oluşturuldu. 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 akademisi
katılımcıların hemen sonraki gün okullarında uygulayacakları
pratikleri içermektedir. Nisan sonuna kadar devam eden
Aktör Öğretmen Akademisi farklı konu ve konuklarıyla
öğretmenlerimizin gelişmesine katkıda bulundu.      
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ZANAATKÂRLIKLA SANATI BIRLEŞTIRMEK

Beyoğlu Halk Eğitim Merkezimiz zanaatkârlıkla sanatı birleştiren projeleriyle öne çıkıyor.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün giriş katındaki sergi alanının bu haftaki konuğu Beyoğlu Halk Eğitim Merkezi.  Beyoğlu
Halk Eğitim Merkezimizde özellikle müzik ve resim kursları alanında önemli çalışmalar yapılıyor.
Merkezimizin okuma -yazma seferberliği kapsamında açtığı kurslara katılım sayısı da yüksek. Bunun yanı sıra robotik
kodlama gibi alanlarda ciddi çalışmaları var. Kurs çeşidinin çok fazla olması sebebiyle kurslar talebe göre planlanıyor.

Üretim Çok Önemli
Beyoğlu Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin birbirinden güzel ürünlerinden oluşan sergisini İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil ziyaret etti. Beyoğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Sayın Şükrü Gelmez, kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmaları hakkında İl Millî Eğitim Müdürümüze bilgi verdi.
Sergide resimler ve kaligrafi çalışmalarının yanı sıra kadınlar için açılan kurslardan el nakışı çalışmalarının niteliği
hemen fark ediliyor.  Bir bütün olarak ele alındığında, sergide bir araya getirilen bu seçki halk eğitim merkezlerimizdeki
çalışmaların çeşitliliğini ortaya koyuyor. Gelmez “İnsan üretmeden yaşayamaz. Biz buna zanaatkârlık da diyebiliriz. O
yüzden kursiyerlerimizi üretime teşvik ediyoruz. Bu sergi de bunun iyi bir örneği. Kursiyerlerimizin el nakışı başta olmak
üzere çok güzel çalışmaları var.” diyerek sergi hakkındaki görüşlerini paylaştı.
Yeni yetenekleri kucaklayan ve onlara seslerini duyurabilecekleri bir platform sunan Beyoğlu Halk Eğitim Merkezi,
özellikle eğitim ortamlarımızın niteliğini artıracak iyi örnekleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca dezavantajlı gruplara yönelik
Çalgıcı Mektebi Projesiyle önemli bir çalışmaya imza atan merkezimiz sanata önem verdiğini ortaya koyan uluslararası bir
proje ile karşımıza çıkmakta.

“Art Has No Age” (Sanatın Yaşı Yoktur)
Beyoğlu Halk Eğitim Merkezi, Ulusal Ajans destekli
“Art Has No Age” (Sanatın Yaşı Yoktur)   adıyla önemli bir
projenin de koordinatörlüğünü yapıyor.   “Artık sanata uzak
durmak, uzaktan bakmak yok” anlayışıyla hareket ettiklerini
vurgulayan Beyoğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Şükrü
Gelmez proje hakkında şunları söyledi: “Beyoğlu Halk Eğitim
Merkezimiz, Ulusal Ajans tarafından onaylanan Art Has No
Age’ (Sanatın Yaşı Yoktur) adlı Erasmus+ projesini sürdürüyor.
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Projemiz, 2017 yılının Eylül ayında başladı, 2019 yılının
Eylül ayında sonlanacak. İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın
partner olduğu projede, her ortak ülkeden katılan yetişkin
sanat eğitimi öğrenicilerinin, projenin sağlamış olduğu
imkanlarla, hobi olarak başladıkları resimler yerine birer
çağdaş sanat ürünü hâline getirmeleri amaçlanıyor.”
Katılımcıların çağdaş sanat eğitimi üzerine çeşitli
dersler aldığını ve farklı sanat dalları öğrenimi için atölye
çalışmalarına katıldıklarını belirten Gelmez, “Kursiyerler,  
dört uluslararası hareketliliğe katılıp, her ülkenin öncü
sanatçılarının çalışmalarını, en önemli galeri ve müzelerde
yakından görme imkânı elde ederek, farklı kültürlerden
gelen diğer katılımcılarla birlikte çalışma imkânı buldular.
Bu sene sonuna doğru ortak ülke katılımcılarının proje
kapsamında ürettiği çağdaş sanat eserleri sergilenerek
çalışmamız sonlanacak.” şeklinde konuştu.
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ÖĞRENME SANATINI ZENGİNLEŞTİRMEK

Tasarım Beceri Atölyelerine yönelik sürecin etkili biçimde işleyebilmesi amacıyla bir toplantı yapıldı.
Tasarım Beceri Atölyeleri öğrencilerimizin düşünsel, duygusal, fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde oluşturuluyor.
2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtildiği gibi ilimizdeki atölyelerimizdeki etkinlikler bilim, sanat, spor, kültür ve yaşam odaklı
yapılandırılacak. Okullarımızda Tasarım Beceri Atölyelerini yaygınlaştırmak ve 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda
öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz.  Bu çerçevede Sultangazi Sabri Ülker
Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda Tasarım Beceri Atölyelerine yönelik sürecin etkili biçimde işleyebilmesi
amacıyla bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Programa İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Sultangazi İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın İbrahim
Demir, İl Temel Eğitim Şube Müdürümüz   Sayın Murat Gözüdok, Sultangazi İlçe Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın
Murat Küçükkaya, Tasarım Beceri Atölyeleri İl Koordinatörü  Sayın Dr. Filiz Gülhan, Sultangazi ilçemizdeki okul müdürleri,
öğretmenler ve mahalle muhtarları katıldı.

Öğretim Teknikleri Çeşitlenecek
Bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, Tasarım Beceri Atölyelerinin
2023 Vizyonu’nun gerçekleştirilmesindeki en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti. Tasarım Beceri Atölyelerinin bilim,
sanat, spor, kültür ve yaşam alanlarındaki becerilerin geliştirilmesi ve öğrenilenlerin ürüne dönüştürülmesine yönelik
amaçlarına değindi.  
2023 Vizyonu’nun temel amaçlarından birinin çağın
ve geleceğin becerileriyle donanmış bireyler yetiştirmek
olduğunu belirten Yazıcı, “Tasarım Beceri Atölyeleri duygu,
düşünce ve eylem dengesini kurarak çocuklarımızın
bütüncül biçimde gelişimine katkı sağlayacak.
Çocuklarımızın okullarında sıkılmadan verimli bir şekilde
vakit geçirebilecekleri, anlamlı öğrenmenin gerçekleşeceği
ve yeteneklerinin keşfedilmesiyle ileride ilgi alanlarına
yönelik mesleklere erişimlerinin de kolaylaşacağı bir sürecin
içindeyiz. Aynı zamanda Tasarım Beceri Atölyeleri sayesinde
öğretmenlerimiz öğretme sanatına zengin bir içerikle katkı
sağlayacak ve öğretim teknikleri çeşitlenecek.” dedi.
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Tasarlama ve Uygulama Becerileri
Toplantıda Tasarım Beceri Atölyeleri İl Koordinatörü Dr.
Filiz Gülhan yaptığı sunumda Tasarım Beceri Atölyelerinin
hedefleri, atölye türleri, pilot uygulamalarla ilgili süreç
hakkında bilgi verdi. Atölyelerle öğrencilerin yaşam becerileri
edinebilecekleri, küçük yaştan itibaren mesleki yeteneklerini
keşfedebilecekleri ortamlar oluşturulacağının altını çizdi.
Gülhan, Tasarım Beceri Atölyelerinde, çocukların tasarlama
ve uygulama becerilerini geliştireceği çok sayıda materyal
bulunacağını ifade etti. Okul müdürleri ve öğretmenlerin
Tasarım Beceri Atölyeleri süreciyle ilgili sorularını cevapladı.
Toplantı, Tasarım Beceri Atölyelerinin Sultangazi
ilçemizdeki pilot okullara ve tüm paydaşlara faydalı
olmasına yönelik dilek ve temennilerle sona erdi.

356 AR-GE B LTENİ ’19

BILIMLER TARIHINI KEŞFEDEREK ÖĞRENMEK

Öğrencilerimiz Fuat Sezgin’in İzinde Projemiz kapsamında İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesini
ziyaret ettiler.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Fuat Sezgin’in İzinde Projesi ile medeniyetimizin sahip olduğu bilimsel ve kültürel
değerlerin farkında olan öğrenciler yetiştirmeyi ve öğrencilerde bilim, kültür ve sanat bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.
Bu çerçevede en önemli bilgileri edinmenin yollarından biri olan müzeler,   öğrencilerimizde yaratıcı ve yorumlayıcı
düşünceyi geliştiren yeni bir alan olarak bugün birçok ülkede okul eğitiminin bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu düşünceden
hareketle okullarımız İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaretlerini tüm hızıyla devam ettiriyor.

Bilimler Tarihini Fark Ettiren Müze
Gülhane’deki İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Müslüman bilim adamlarının yüzyıllar boyu insanlığa armağan
ettiği icat ve keşiflerini bilim tarihinin değişik disiplinlerdeki evrimini kapsamlı bir şekilde sunuyor. Astronomi, coğrafya,
gemicilik, zaman ölçümü, geometri, optik, tıp, kimya, mineraloji, fizik, mimari, teknik ve harp tekniği sahalarında
sistematik bir düzenle sergilenen eserler, İslâm Bilimlerinin büyük keşif ve muazzam buluşlarını gösteriyor. Ayrıca bu keşif
ve buluşların değişik yollardan Avrupa’ya geçip orada nasıl kabul gördüğünü nefis bir görsellikle ziyaretçilerine apaçık bir
şekilde  gösteriyor. Böylece bilimler tarihinin de bir bütün olduğunu, gerçeğe uygun, hislerden ve önyargılardan uzak, tam
bir objektiflikle ispatlanıyor.

Heyecan, Merak ve Memnuniyet
Fuat Sezgin’in İzinde Projesi kapsamında, Ümraniye 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
öğrencilerimiz, Fuat Sezgin’in İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesini ziyaret ettiler.
Öğrencilerimizin heyecan, merak ve memnuniyetlerini ifade eden proje sorumlusu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz Zehra Zülâl Hakyemez, “İslâm kültür ve
medeniyetinin bilimsel ve teknolojik mirasının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve
onu yeni nesillere en doğru şekilde anlatmak gerekiyor. Bu bağlamda okulumuzun
dördüncü sınıflarıyla yaptığımız müze ziyaretimiz faydalı ve güzel geçti. Değerli Fuat
Sezgin hocamızın yaptığı çalışmalar ve ilme olan iştiyakı, minik gönüllerde büyük
coşkuya vesile oldu ve olmaya da devam edecektir.” sözleriyle düşüncelerini dile
getirdi.
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F KLAVYE; MILLÎ KLAVYE

Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası ödülleri sahiplerini buldu.
F Klavyenin Türkiye’de yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl on dördüncüsü düzenlenen Türkiye İhsan Yener Klavye
Şampiyonası ödülleri sahiplerini buldu. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’ndeki törene İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın
Levent Yazıcı, Fatih Belediye Başkanı Sayın Hasan Suver,   Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Sayın Ekrem
Erdem, İNTERSTENO Türk Grubu Başkanı Sayın Seçkin Köse,  İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil, yarışçılar,
öğretmenler ve aileleri katıldı. Yarışmaya, Türkiye genelindeki 175 okuldan toplam 787 kişi katıldı. Başarılı olan 24 yarışmacıya
ödülleri takdim edildi.

Dizilişi Dilimize Uygun
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ödül töreninde yaptığı konuşmada, F Klavye F klavyenin dizilişi, insan
anatomisine ve Türkçeye uygunluğuna dikkat çekti.  Türkçe klavye olan F Klavye kullanımını önemsediklerini belirten Yazıcı,
“F Klavyeye Türkçede işlevsel yönü ön planda olan harfler serpiştirilmiş hâldedir. Bundan hareketle bizim Türkçe F klavyeye
sahip çıkmamız lazım.   Bakanlığımız F Klavyede on parmak ile hızlı yazabilmeye imkân sağlayan eğitim materyallerini
ücretsiz olarak internet portalı üzerinden erişime açtı.  Böylelikle F klavye eğitim içeriklerine başta öğrenciler olmak üzere,
talep eden herkes erişebiliyor. Bu yıl on dördüncüsü yapılan İNTERSTENO Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası da F
Klavye konusunda farkındalık oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenleniyor. Yarışmaya 53 ilden 175 okuldan 787
öğrencimiz katıldı. Bu şekilde F Klavyenin önemine dikkat çekilmiş oldu. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızdaki
katılımın artışı da bizleri ayrıca sevindirdi. F Klavye kullanımının yaygınlaşması için verdiği uğraş ve çabalarla kamuoyunda
tanınan Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu İNTERSTENO Türk Temsilcisi Sayın Seçkin Köse’ye de canı gönülden teşekkür
ediyorum.” dedi.

Dilimize Sahip Çıkmanın Önemi
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem ise Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu
INSTERTENO Türk Grubu Başkanlığı ile F Klavye ve Bilgi İşlem Derneğince düzenlenen yarışmanın, bütün okullarda
gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Okul müfredatına “F Klavye” derslerinin girmesi gerektiğini vurgulayan Erdem,
“Dilimize sahip çıkalım çünkü dilimize sahip çıktığımız gün hiç şüpheniz olmasın, geleceğimiz çok daha farklı olacaktır.” dedi.
Dili güzel kullananların, güzel insanlar olduğuna dikkati çeken Erdem, şunları kaydetti: “Dilini iyi kullananlar, dilini
zenginleştirenler ise gelecekte kültürde, sanayide, eğitimde güçlü olacaktır ve böylece dil sayesinde en iyi olarak her alanda
başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Değerimiz dilimiz kadardır, bu hem millet hem de şahsi olarak böyledir.”
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Türkiye’de F klavyenin kullanılması konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği desteğin çok büyük
olduğunu vurgulayan Erdem, “Şu anda F Klavye programlara girdi ama bu yeterli değil. Özel sektörün F Klavyeye özellikle
özel bir direnci olduğunu görüyoruz, bu direnci anlamakta zorlanıyorum, bunu da ilerde kolaylıkla aşacağımıza inanıyorum.”
diye konuştu.

F Klavye ve Türkçe
İNTERSTENO Türk Grubu Başkanı Temsilcisi Seçkin Köse yaptığı konuşmada, Türkiye’de bilgisayar klavyesinin, tüm
bilgisayar kullanıcıları tarafından teknik ve bilimsel olarak F Klavye ile bakmadan on parmakla kullanılmasını sağlamak
olduğunu anlattı. Köse, F Klavyenin oluşturulmasını anlatırken de eski şampiyonlardan İhsan Yener’in başkanlığında
uzmanlardan oluşan komisyonun TDK sözlüğündeki toplam 30 bin kök kelimenin içinde hangi harften kaçar tane
bulunduğunu sayıp istatistik hâline getirildiğini aktardı.
Böylece parmaklara düşen yük oranlarının, parmakların fiziki gücüne ve hareket yeteneğine uygun olarak saptandığını
dile getiren Köse, şöyle konuştu: “F klavyede Türkçe’nin en sık kullanılan harfleri, en güçlü ve işlek parmaklara denk
getirildi. On parmak metoduyla kullanıldığında 4-5 kat fazla verim farkı yaratıyor. Böylelikle zamandan önemli bir tasarruf
sağlanmakta ve iş yerlerinde verim artmaktadır. Bilgisayarın, daktilonun da yerini alması üzerine, artık bilgisayar kullanan
herkes kendisinin sekreteri olmuş durumda. O hâlde, bilgisayarı en iyi şekilde, bilimsel kullanmak durumunda. Bunun da
yolu bilgisayarı on parmakla bakmadan öğrenmekten geçiyor. Herkesin, bu seferberlikte eğitim alması mutlaka sağlanmalı.”
Konuşmaların ardından 6 yaş, 10 yaş ve diğer öğrenciler gösterilerini sundu. On parmakla bilgisayara bakmadan
bilimsel kullanan yarışçılar önemli dereceler elde ettiler.  Daha sonra değişik kategorilerde madalya kazanan 24 öğrenciye
madalyaları dağıtıldı. Ödül töreni, şampiyonlarla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Ardından F Klavye Sempozyumuna geçildi. Burada da F Klavyenin birinci sınıftan itibaren öğrenilmesi ve bu klavyenin
Türkçe bakımından üstünlükleri üzerinde duruldu.
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BIZI BIZ KILAN DEĞERLERIMIZ

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, eğitim ortamlarımızda saygı ve hürmetin değerini
kavramaya yönelik duyarlılık çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
İnsan ömrünün olgunluk dönemine rastlayan yaşlılık, hayatın tüm evrelerinde olduğu gibi, etkinlik ve üretkenlik
sürdürüldükçe anlamlı… Geçmişin mirasını, deneyimlerini bugüne taşıyan yaşlılarımız, bugünle yarın arasında kurulacak
sağlam köprünün yapı taşlarını oluşturmakta, toplumsal, kültürel, ahlaki değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmamızı
sağlamakta. Bu bakımdan yaşlılığı hayatımızı kolaylaştıran ve zenginleştiren bir kaynak şeklinde görmek gerekir.

İtinalı İlgi ve Saygı
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, hayatlarının büyük bölümünde çalışarak, topluma ve insanlığa yararlı hizmetlerde
bulunan yaşlılarımızın, ileri yaşın getirdiği sorunları aşma çabalarında yanlarında olmayı bir vazife telakki ediyor. Yaşlılar
Haftası vesilesiyle kolay yaşam imkânlarına kavuşmamızda değerli katkılar sunan yaşlılarımıza her türlü desteği vermeli,
duygu, düşünce ve tecrübeleriyle milletimizin vazgeçilmez değerleri olduklarını hatırlatarak onlara hak ettikleri itinalı
ilgiyi ve saygıyı göstermekten kaçınmamalıyız.
Bu anlayıştan hareketle İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Yaşlılar Haftası nedeniyle Validebağ Mustafa
Necatibey Öğretmenler Huzurevi’ni ve Adile Sultan Kasrı’ndaki “3 Kuşak Bir Arada Sanatla Terapi Projesi” son etkinliğine
katıldı.

3 Kuşak Bir Arada Sanatla Terapi Projesi
“3 Kuşak Bir Arada Sanatla Terapi Projesi”, izlenimcilik akımının önemli ressamlarından Pierre Auguste Renoir’in otuz beşi
yaşındayken çizdiği “Bal du Moulin de la Galette” isimli tablosunun yeniden çizimiyle ilgili. Paris;  pazar günü, Montmarte’de
bir kafe. Birbirini tanıyan ve tanımayan insanlar beraberler. Muhabbete dalanlar, dans edenler, çevreyi izleyenler; her biri
eğlenme odaklı bu kafe partisinde bir eylem içinde… Bu esere bakınca sanki kalabalığın gürültüsü ve gürültünün bastırdığı
hafif müziği duyar gibi olur insan. Tabii bir de kafenin ayrılmaz parçası galette denilen kek…
Bu canlı kültürel gerçeği, Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi resim kursiyerleri, Üsküdar- Adile Sultan Kasrı Huzurevi sakinleri
ile Nihat Işık İlkokulu öğrencileri beraber tamamladı. 12 parçadan oluşan resmin her bir parçasını bir huzurevi sakini, bir
kursiyer ve bir ilkokul öğrencisi resim öğretmenleri nezaretinde çizdi ve parçaların birleştirilmesiyle muhteşem bir tablo
ortaya çıktı.
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Üç kuşaktan insanın sanat aracılığı ile bir araya gelmesi
fırça ve boyalarla ortaya çıkan eser paylaşılan deneyim
herkeste farklı duygular uyandırdı. Kimi zaman duygusal
anlar yaşandı, kimi zaman kahkahalar doldu taştı, Yağlı
boya resim öğrencilerin kostümleriyle canlandı.  Birlikte çok
güzel anlar paylaşıldı, zaman hızla akıp geçti.
Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projemizi sürdüren
öğretmenlerimiz de Validebağ Mustafa Necatibey
Öğretmenler Huzurevi’ni ziyaret ederek, meslektaşlarıyla bir
araya geldiler. Ayrıca Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki büyüklerimizi ziyaret
ettiler. Böylece her geçen gün hızlanan hayatlarımızda
içimize kapanarak yalnızlığa sürüklenmekten kurtulmak
için yapılması gerekenleri de hatırlattılar.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, çocuklarımızla ve yaşlılarımızla hep beraber sürdürdüğümüz
münasebetlerin, bizleri mutlu ettiğini ve bu kenetlenmenin geleceğimize güvenle bakmamızı sağladığını ifade etti.

Sevgi, Saygı ve Destek
Günümüzde yaşlılık algısının değiştiğini kaydeden Yazıcı, “Tıpta yaşanan gelişmeler, yaşam konforu ve hijyenin
artmasıyla, her yeni yıl ortalama yaşam süremiz bir ay daha uzuyor. Yaşlılık daha geç başlıyor, daha uzun sürüyor.  Bu yüzden
yaşlılarımıza sevgi, saygı ve desteğimiz onların hayatla barışık olmaları, dengede yaşamalarını, hayata şükran duygusuyla
yaklaşmalarını beraberinde getirecektir.” dedi.
Eğitim ortamlarımızda saygı ve hürmetin değerini kavramaya yönelik duyarlılık çalışmaları sürdürülmesi gerektiğini
ifade eden Yazı, “Bizlerin iyiniyetli girişimleri, yaşlılığı, yalnızlığın ve umutsuzluğun yaşandığı dönem olmaktan çıkararak,
her yaşın kendine özgü güzellikleri ile yaşanabileceğini ortaya koyacaktır. Yaşlılar Haftasını, yaşlılarımıza hürmetle
yaklaşmanın bizi biz kılan değerlerimizden olduğunu hatırlamak ve bunun hakkını verebilmek için bir imkân görmeliyiz.  
Unutulmamalıdır ki, bu çabalar bizi birbirimize bağlayacaktır.” şeklinde konuştu.
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BIR UMUT VE GELECEK RÜYASI

Her yıl yüzlerce sanayici ve öğrencinin buluşmasına dönüşen iftar ve mezuniyet töreni programı İstanbul
Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Eğitim alanında birçok önemli projeye imza atan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV),
sektör temsilcilerini İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde ağırladı.

Ramazan Paylaşmaktır
Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden Türkiye plastik sektörü, iftar gecesinde Gebze ve Küçükçekmece PAGEV
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri öğrencilerinin mezuniyet heyecanına da tanık oldu.
Sektörle iş birliği içinde her yıl verilen mezunlarla sahaya eğitimli plastikçiler kazandıran PAGEV’in ev sahipliğinde
organize edilen geceye; İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Sayın Şekib Avdagiç, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent
Yazıcı’nın yanı sıra kimya, plastik ve geri dönüşüm sektörünün önemli aktörleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve sektöre
destek veren çeşitli kurum ve kuruluşlardan pek çok davetli katıldı.

Yarına Güvenle Bakıyoruz
Plastik sektörünün önemli aktörleri ile birlikte sektöre destek veren çeşitli kurum ve kuruluşların Ramazan’ın
güzelliklerini keyifle paylaştıkları buluşmada Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyonuyla, plastik sektörünün vizyonu ve
gelecek stratejileri açısından daha iyi ne yapabiliriz, daha ileriye nasıl gidebiliriz soruları üzerinde duruldu.
Yapılan konuşmalarda eğitimin sektör açısından önemi vurguladı ve üreten okullar çerçevesinde hayata geçirilen
projelerle ilgili bilgiler verildi.  
PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri öğrencilerinin mezuniyet heyecanı görülmeye değerdi.   Programda bir
konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, sektör ve eğitim iş birliğinin önemini vurguladı. Yazıcı, ülkemizin
geleceği ve çocuklarımızın yarına güvenle bakması için Bakanlığımızın 2023 Vizyonuyla hareket ettiklerini kaydetti. Yazıcı,
“Çocuklarımızı yarına hazırlama sürecinde sektörle iş birliği hayati derecede önemli. Umarım bu birliktelik yarınlarda bir
umut ve gelecek rüyası oluşturacaktır. Bugün diplomalarını alan bütün çocuklarımızın haklı gururlarını ve mutluluklarını
yürekten paylaşıyorum. Bu paylaşımı sektörümüzle birlikte yapmaktan onur duyuyorum. Hepsinin yolu ve kaderi açık
olsun.”
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FARK YARATAN, FARKETTİREN SERGİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz,   Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun özel eğitim
gerektiren yetişkin kursiyerlerinin fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.  
Sergide, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun özel eğitim gerektiren yetişkin 13 kursiyerin çektiği 21
fotoğraf yer aldı. Sergide yer alan fotoğrafların bazıları daha evvel engelli bireylere yönelik düzenlenen çevre konulu ulusal
fotoğraf yarışmasında da dereceye girmişti.

Birlikte Başarmak
Sergi vesilesiyle özel eğitim gerektiren yetişkin kursiyerlerin fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenerek ortaya çıkan
eserler ile özgüven kazanmaları sağlandı. Kursiyerler fotoğraf çekimi ile ilgili ana hususları öğrendikten sonra öğretmenleri
ile birlikte saha çekimlerine çıktılar. Farklı mekânlarda ve doğada fotoğraf çekimleri yaptılar. Ayrıca bu çalışmaları takvim
yapraklarına basılarak başarıları kalıcı hâle getirildi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzdeki serginin açılışına İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Sayın Hülya Narsap,
öğretmenler, kursiyerler ve aileleri katıldı.
Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, “Yetersizliklerin engele
dönüşmediği, hayatın her alanında birlikte güçleneceğimiz bir iklim için sanat çok önemli bir imkân. Unutmayalım ki,
her yıldız kendi içinde bir ışık saklar, farklılıklarımızla özel, benzerliklerimizle güzeliz. Sergi vesilesiyle sevgileri yarınlara
bırakmadan özel bireylerimize karşı daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmanın yollarını beraber arayıp bulmalıyız.”
dedi. Birlikte başarmanın güzelliğine dikkat çeken Yazıcı, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hülya Narsap, toplumun tüm bireylerine ulaşmak onların
eksik kalan yönlerini tamamlamak istediklerini söyledi.  Serginin önemine dikkat çeken Narsap, “Özel eğitim gerektiren
yetişkinler örgün eğitimden sonra evlerine kapanmasınlar onlarda toplumda var olduklarını göstersinler istiyoruz. Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün özel eğitim gerektiren yetişkin bireyler için yazdığı programlar tam da bu amaca
hizmet ediyor.” dedi.
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Fotoğrafa Engel Yok
Amaçlarının fotoğraf kursuna devam eden özel eğitim gerektiren yetişkin kursiyerlerde sanatsal bir bakış açısı
geliştirebilmek olduğunu vurgulayan Hülya Narsap “Özel eğitim gerektiren yetişkin kursiyerlerimizin zamanlarını iyi yönde
değerlendirerek psikolojik açıdan özgüven kazanmalarını sağlamak, sosyalleşmesinde yardımcı olmak amacındayız. Bu
çalışmamız toplumun her bireyine imkân verildiğinde ve yeni beceriler geliştirmeleri için fırsat tanındığında ortaya güzel
sonuçlar çıkacağının bir kanıtıdır.” şeklinde konuştu.
Hülya Narsap, eğitimler, çekimler ve sergiler sonrasında dezavantajlı kesimler olarak nitelenen özel eğitim gerektiren
yetişkin kursiyerlerin daha mutlu bireyler olduklarını en önemlisi de evlerine dönerken huzurlu olduklarını, sanatsal bir
bakış açısı geliştirdiklerini gözlemlediklerini kaydetti. Narsap, sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle yarışmaya katılma,
derece elde etme, sergide eserlerinin yer alması gibi hususların onlara özgüven kazandırdığı kendilerini ifade etmelerine
imkân sağladığını gördük. İl Millî Eğitim Müdürümüze bu çalışmaların sergilenmesi için verdiği destekten dolayı teşekkür
ediyoruz.”   
Serginin açılışından sonra İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız, Şube
Müdürlerimiz, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Sayın Hülya Narsap, öğretmenler, kursiyerler
ve aileleri sergiyi gezdi.
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FUAT SEZGIN’IN İZINDE PROJESI OKUL KONFERANSLARI

Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir konferans verdi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Fuat Sezgin’in İzinde Projesi kapsamında İslâm bilimler tarihine hizmet eden Fuat
Sezgin’in anısını yaşatmak, İslâm medeniyetine katkısını gün yüzüne çıkarabilmek ve onu öğrencilerimize tanıtabilmek
amacıyla etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.
Fuat Sezgin’in İzinde Projemizin okul konferansları çerçevesinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir konferans
verdi.

Fuat Sezgin’in İslâm Bilim Tarihi Misyonu
Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatı ve bilim dünyasına kazandırdıkları hakkında önemli bilgiler
paylaştı. İslâm medeniyetinin zihnimizin bir köşesinde kaldığına ve Müslüman bilim insanları tarafından yapılan keşiflerin
unutulduğuna dikkat çeken Kaçar, Fuat Sezgin’in en büyük misyonunu; İslâm medeniyetinin hak ettiği yerde olması ve bu
hakkın teslim edilmesi şeklinde açıkladı.
Kaçar, “Özellikle unutulmuş ve karanlık çağ olarak adlandırılan dönemi, İslam uygarlığı medeniyetini gün yüzüne
çıkardı. İslâm medeniyetinin önemli bilimsel çalışmalarını, kaynaklarını, şahsiyetlerini, coğrafyasını, tıbbını her konusunu
ortaya çıkararak bu hazinelerin nerede olduklarını, bunlara nasıl ulaşılacağını gösterdi. Fuat Sezgin, Türkiye’de de yeni bir
İslâm Bilim Tarihi misyonunu kurmuş, geliştirmiş, bugüne
getirmiş bir şahsiyettir.” dedi.
Mustafa Kaçar, Fuat Sezgin’in hayatı, bilim tarihine
katkıları, kütüphanesinin Türkiye’ye intikali, son çalışmaları
hakkında detaylı bilgiler verdi.   Fuat Sezgin’in dünyada
ses getiren eserler kaleme almasının önemli isimlerle
karşılaşmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Kaçar, Hellmut
Ritter, Zeki Velidi Togan başta olmak üzere birçok isimle
tanışan Sezgin’in 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından
ülkesinden ayrılmak zorunda kalışını görseller eşliğinde
anlattı.  
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İslâm Bilim Yazmaları
Bilimler tarihindeki eksikleri ve noksanları gidermek
için canhıraş bir şekilde çalışan Sezgin’in üniversitelerin
yapamadığını tek başına başardığını kaydetti. Sezgin’in
erken İslâm kaynaklarını keşfetmemizi sağladığına
değinen Kaçar, “Batı’ya karşı kompleksi ortadan kaldırdı.
İslâm bilimini Şarkiyatçıların elinden alıp Müslümanlara
sundu. Bir uyanışın temsilcisiydi. İslâm âlimlerinin kâinatı
keşfetme noktasında hemem hemen her alanda çalışma
yaptığını ortaya koydu.” ifadelerini kullandı.
İslâm Bilim Yazmaları konusundaki eserinin ilk cildini
1967’de son cildini ise 2013’te tamamladığını belirten Kaçar,
“Sezgin, 2004’ten sonra başka bir misyon daha üstlenecektir.
Bu misyonun adı da Türk milletine, Türkiye’de yaşayanlara İslâm medeniyetinin gerçeklerini nasıl anlatabilirim, misyonudur.
Bunun için de müze kurma fikri üzerinde duracaktır. Nitekim bunu da başaracaktır. Gülhane’deki kurulan İslâm, Bilim ve
Teknoloji Tarihi Müzesi’nde 800 eser sergilenmektedir.  Bunun için müzeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz.” şeklinde konuştu.

Sezgin’in Çalışma Düzeni
Fuat Sezgin’in hayatını bu misyona adadığına işaret eden Mustafa Kaçar, bu misyonunun gençlerimiz tarafından bilimde,
teknolojide, edebiyatta devam ettirilmesinin önemine değindi. Fuat Sezgin’in tavsiyelerini, gündelik hayat düzenini anıları
eşliğinde aktardı. Fuat Sezgin’in günde 18 saat çalıştığını belirten Mustafa Kaçar, onun 94 yıl değil 225 yıl yaşadığını aktardı.
Kaçar, “Normalde çalışma ömrümüzü 50 yıl üzerinden ve sekiz saat çalışarak tamamlıyoruz. Oysa Sezgin günde 18 saat
çalışıyor. Dolayısıyla 75 yıl bu ilme ömür veren Sezgin, çalışma ömrünü çok uzatmıştır.” dedi.
Sezgin’in 18 ciltlik bir eser oluşturabilmek için 1200 eser yayımlamak zorunda kaldığını belirten Mustafa Kaçar, bu
eserlerin 300 adedinin denizcilikle alakalı olduğunu aktardı. Öğrencilerimizin mesleki kariyerlerini de dikkate akan bir
sunum yapan Kaçar konuşmasını şu cümlelerle bitirdi: “Geçmişi bilmelisiniz ki, geleceğe daha açık bir şekilde bakmalısınız.
Geçmişi bilmeden ileriye doğru hızlı hareket etmek mümkün değildir. Unutmayalım ki her alanda yeni fikirler, yeni buluşlar
geleceği planlamakla mümkün olur.”
Fuat Sezgin’in bilim alanındaki katkıları yanında gençlere örnek olan çalışma hayatına dikkat çeken konferans soru ve
cevap kısmıyla sona erdi.
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GÖBEKLITEPE RESIM SERGISI

Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu resim öğrencilerinin Göbeklitepe Resim
Sergisi büyük ilgi gördü.
Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu resim öğrencileri Göbeklitepe, Komagene, Urartu ve
Troya gibi arkeolojik alanlardaki bulgulardan ilham alan sergilerle tarihi tuvale taşımayı hedefliyorlar.
Kadıköy Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Resim Öğretmeni Handan Kırımlı ve kursiyerlerinin
oluşturduğu İz Sürücü Ekibinin hazırladığı Göbeklitepe temalı Yağlı Boya Resim Sergisi İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde
açıldı. Sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi,  Göbeklitepe’ye görsel açıdan yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.
Serginin açılış törenine, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Menderes
Kaya, İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Ahmet Özdemir, Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Müdürü Sayın Hakan Altıntarla, Halk Eğitim Merkezi’nin sanatçıları ve sanatseverler katıldı.

Kültürün ve Sanatın İzini Sürmek
Serginin açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Anadolu’nun uygarlıkların merkezi olduğunu
vurgulayarak, “Milattan önce 10 binli yıllarda tarihi değiştiren bir mekânı; Göbeklitepe’yi görselleştiren bu sergiyi çok
anlamlı buluyorum.” dedi. Kültürün ve sanatın toplumları dönüştürmedeki gücünün farkında olduklarını vurgulayan Yazıcı,
“İz Sürücü Ekibinin hazırladığı Göbeklitepe temalı Yağlı Boya Resim Sergisi bilinilirliği her geçen gün artan Göbeklitepe’nin
ve ülkemizin kültürünü, medeniyetini, tarihi değerlerini yansıtıyor. Aynı zamanda bu önemli mekânın geleneksel
uygulamalarını, motiflerini ve sanata kadar uzanan farklı kollarını uluslararası platformlarda geniş kitlelere anlatmak için
dikkate değer bir girişim. Bizim Göbeklitepe’nin çevresindeki coğrafyayı ve insanlarını anlatan, tanıtan bu ve benzeri kültür
projelerine çok ihtiyacımız var. Sergimizin Göbeklitepe’nin önemli değerlerini ön plana çıkararak, kültürel tanıtımını yapmaya
katkı sağlayacak nitelikte olduğunu düşünüyorum. İnsanlık tarihinin anlaşılmasında büyük etkisi olacak Göbeklitepe’nin
fark edilip, sanatsal bir şekilde sunulmasında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Göbeklitepe Yılı
Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hakan Altıntarla da Anadolu’da yaşamış
medeniyetleri ve onların miraslarını yeni kuşaklara aktarabilmek için yola çıktıklarına işaret etti. Altıntarla, “2010 yılından
bu yana Anadolu uygarlıklarını araştırarak, yağlı boya tablolara aktaran İz Sürücü Ekibimizin ilk sergisini Hititler teması ile
Çorum Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açtık… O günden bu güne kadar il dışında 10, İstanbul’da 12 ve uluslararası 1 olmak
üzere toplam 23 sergi açtık. Budapeşte Uluslararası Folklor Festivali’nde yer aldık. Eğitimde İyi Örnekler Konferanslarında 3
defa başarı elde ettik.” ifadelerini kullandı.
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Hakan Altıntarla,   çalışmaların binlerce yıldır Anadolu’da yaşamış medeniyetleri ve onlardan kalan kültürel ve doğal
mirasları yeni kuşaklara nasıl aktarılması gerektiği, farklı kültürlerin nasıl bir araya getirilebileceği düşüncesiyle başladığını
anlattı. Göbeklitepe’nin ülkemizin tanıtılması bakımından izinin sürülmesi gerektiğini vurgulayan Altınlarla, “Bugün burada
24. Sergimizi açıyor olmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Bilindiği gibi 2019 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından
turizmde Göbeklitepe Yılı olarak ilan edildi. Biz de bu nedenle 2011 yılında Şanlıurfa’da açmış olduğumuz Göbeklitepe
sergimizi bu sene yeni tablolarla tekrarlamaya karar verdik.” dedi.

Büyük Keşfin Heyecanı
Hakan Altıntarla, Göbeklitepe’nin hem dünya mirası ülke hem de ülkemiz açısından çok önemli bir yeri olduğunu
hatırlatarak, ören yerini en güzel ve etkili bir biçimde anlatmanın yollarından birinin kültürleri tuvallere aktarmak ve kalıcı
olmasını sağlamak olduğuna karar verdiklerini ve sonuçta İz Sürücü Ekibinin oluştuğunu vurguladı.
Tarihsel mirasın önemi için iz sürmeye dikkat çeken Altınlarla, “Anadolu topraklarında değişik medeniyetlerin adeta izini
sürdük. Fotoğrafladık, resmettik, hissettik. İlkel diye adlandırılan dönemlerde Anadolu medeniyetlerinin kültürde, sanatta
aslında ne kadar ileri olduğunu gördük. Anadolu’nun her toprağının her zerresinde bir bereket, her taşında bir sembol, her
şehrinde bir görkem ve gizem olduğunu keşfettik. Keşfettikçe daha çok heyecanlandık. Heyecanlandıkça daha çok iz sürdük
ve iz sürdükçe aslında kendimizi bulduk.” şeklinde konuştu.
Altınlarla, Hititler, Göbeklitepe, Komagene, Urartu ve Troya sergileriyle tarihimizi tuvale taşımayı hedeflediklerini
kaydetti. Sergilerini önce ilgili tarihi mekânın şehrinde sonra da İstanbul’da sergilediklerini aktararak meselenin önemini
şu sözlerle anlattı: “Göbeklitepe, dünyanın geçirmiş olduğu tarihsel süreçleri değiştirmiştir. Dünyanın ilk tapınağının ve bu
tapınağa bağlı olarak dünyanın ilk yerleşik hayatın milattan önce yaklaşık 10 bin yılında Göbeklitepe’de kurulduğu ortaya
çıktı. Bu nedenlerle Göbeklitepe, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alındı.”
Konuşmalar bittikten sonra dönemin ruhunu yansıtan kurdele kesildi. Ardımdan Göbeklitepe temalı Yağlı Boya Resim
Sergisi gezildi, resimlerden hareketle tarihsel miras ve arkeoloji üzerine konuşuldu.
Göbeklitepe Yılı etkinlikleriyle eş zamanlı olarak açılan sergi, yaşları 55 ila 75 arasında değişen 35 öğrencinin resimlerinden
oluşuyor. Sahip olduğumuz tarih bilincini ve kültürel değerleri nesilden nesile, kuşaktan kuşağa aktarabilmek adına önemli
olan sergi büyük ilgi gördü.
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INTEL ULUSLARARASI BILIM VE MÜHENDISLIK YARIŞMASI

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Musa Sadık Ünal Intel ISEF 2019’da dünya dördüncüsü oldu.
.Dünya’nın en büyük araştırma proje yarışması olan INTEL-ISEF (INTEL Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması)’de
bu yıl ülkemizi Robotik alanında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Musa Sadık Ünal temsil etti. Musa Sadık, 80
ülkeden yaklaşık 1700 yarışmacının katıldığı organizasyonu dünya dördüncüsü olarak tamamladı.
Ülkemizin önde gelen okullarından Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandığı başarılarla göz dolduruyor. Üniversite
giriş imtihanlarında aldığı birinciliklerle bilinen okul şimdi proje yarışmaları ve olimpiyat dereceleriyle de adından sıkça söz
ettiriyor. “Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek” eğitim kurumu vizyonuyla çalışmalarına devam eden okul uluslararası arenada
da ülkemizi başarıyla temsil ediyor.
Portakiz’den Bahreyn’e, Çek Cumhuriyeti’nden İsveç’e kadar birçok ülkede Kartal AİHL öğrencileri Dünya şampiyonluğu
elde eden projelere imza atmış durumda. Son sevindirici haber ise Amerika’dan geldi.

Intel ISEF
Her yıl düzenlenen Intel ISEF (International Science and Engineering Fair  (Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması)
üniversite öncesi eğitimde dünyanın en büyük uluslararası araştırma yarışması olarak öne çıkıyor. Etkinlikte 80’in üzerinde
ülkeden yaklaşık 1700 öğrenci bir araya geliyor, birbirinden ilginç projelerini sergiliyor ve yarışıyorlar.
Society for Science & Public adlı kuruluş tarafından 1950
yılında başlatılan Ulusal Bilim Fuarı (National Science Fair),
daha sonra 1958 yılında Japonya, Kanada ve Almanya’nın da
katılmasıyla büyüyerek uluslararası bir formata dönüştü.
Günümüzde dünya çapında binlerce öğrenci her yıl kendi
ülkelerinde yerel kurumların ve okulların desteklediği bilim
yarışmalarında mücadele ediyor. Bu yarışmalarda en iyi
dereceleri alan öğrenciler de Intel ISEF’e katılma şansını elde
ediyor.
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Bu anlamda yarışma aslında bir çeşit dünya finali niteliği
taşıyor. Dünyanın her tarafından genç dâhileri bir araya
getiren Intel ISEF, projelerini bilim adamlarına sunma ve 5
milyon dolar değerinde ödül ve burs olanakları için yarışma
şansı vererek gençlerin başarılarını uluslararası platformda
sergilemesine olanak tanıyor. 2002 yılından bu yana Türk
öğrenciler de ISEF’te bilimsel projelerle yarışıyor, Türkiye’nin
adını bilim dünyasına duyuruyorlar.

TÜBİTAK’ın ISEF’teki rolü
Küresel bir bilim projeleri yarışması olan Intel ISEF’de
TÜBİTAK bu yarışmada Türkiye’yi temsil edecek öğrencileri
ve projeleri belirliyor. TÜBİTAK her yıl Mayıs ayında yapılan
bu yarışmaya 10 civarında proje ile katılarak Türkiye’yi temsil
ediyor.
TÜBİTAK Lise öğrencileri arası proje yarışmalarında 2017 ve 2018 yıllarında üst üste iki yıl Türkiye derecesi yapan Kartal
AİHL öğrencisi Musa Sadık Ünal ülkemizi robotik alanında temsil etti. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda
birçok ödül kazanan Ünal, “Görme Engelli Bireyler İçin Açık Kaynak Kodlu Yazılım ve Donanım Ekosisteminin Kurulması”
isimli projesi ile yarışmada yer aldı. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ünal, Intel ISEF 2019’da ülkemiz için en iyi derece olan
dördüncülüğü kazandı.
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İSTANBUL PDR GÜNLERİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi iş birliğinde İstanbul PDR Günleri
düzenlendi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2023 Vizyonu doğrultusunda akademik iş birliklerine hız kazandırdı. “Mutlu çocuklar
güçlü yarınlar” için çoklu akademik iş birlikleri bağlamında İstanbul Ayvansaray Üniversitesiyle “Eğitimde İş Birliği” protokolü
imzalandı.  Ardından Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde İstanbul Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Günleri düzenlendi. Programda alanında uzman akademisyenlerle bir araya gelen psikolojik danışmanlık ve
rehberlik öğretmenlerine, çocuk eğitimi alanında bilgilendirici seminerler verildi.

Kişisel ve Mesleki Gelişim
İstanbul’da özel ve devlet liselerinde görev yapan psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin katıldığı etkinlikle,
üniversite tercihlerinde öğrencilere destek olan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlanması hedeflendi.
İki gün süren etkinliğin açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, akademik iş birlikleriyle
okullardaki gelişmeye katkı sağlamayı ve öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinde çok yönlü gelişimlerine destek olmayı
hedeflediklerini ifade etti.
Rehber öğretmenlerin sistemin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Yazıcı, rehber öğretmenlerin,
okulda öğrencilerin çok yönlü olarak tanınması, eğitim öğretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlarda desteklenmesi,
öğrencilere mesleki yönlendirme ve rehberlik yapılması gibi çok kritik görevleri olduğunu belirtti.

Çok Yönlü Katkılar
Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde rehber öğretmenlerin görevlerinin tanımlandığına işaret eden Yazıcı,
şöyle konuştu: “Okul rehberlik hizmetleri uygulamalarında da tabii ki öğretmenlerimiz gelişen yeni bilimle ilgili olarak
çok yönlü ihtiyaçlar hissediyorlar. Bu sürekli gelişim onlar için elzem aslında. Bu fırsatları da öğretmenlerimizin gelişimi
için vesile kılmaya gayret ediyoruz. Özellikle böylesine kritik görevi yürüten rehber öğretmenlerimizin süreçle ilgili olarak
yeni bilgileri tazelemelerini ve birlikte tartışabilecekleri, akademisyenlerle birlikte çok yönlü olarak meslekteki gelişmeleri
tartışabilecekleri ortamlar oluşturmak istiyoruz.”
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Güçlü eğitim tahayyülü için çoklu iş birliklerinin önemine dikkat çeken Levent Yazıcı, bu bağlamda İstanbul Ayvansaray
Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğine değinerek, “Kıymetli akademisyenlerimizle rehber öğretmenlerimizi buluşturup,
mesleğin gelişimini çok yönlü tartışmak, ihtiyaç duydukları yeni yeterlilikleri de kazanmaları için ortamlar geliştirmeye
gayret ediyoruz. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanındaki farklı uygulamaları da öğretmenlerimizin belki aynı
zamanda etkileşim içinde birbirinden de öğrenip tartışacakları bir alan oluştu. Umarım çok yönlü katkıları olur.” dedi.
Yazıcı, öğretmenlerin kendi mesleğiyle ilgili gelişme kaydetmesinin doğrudan çocuğun gelişimine katkı sağlayacağını
vurguladı.

Hayata Anlam ve Değer Katan Hedefler
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Emin Arat da, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Günleri’nde
öğrenci ve veli psikolojisi ile iş hayatında başarı üzerine seminerlerin gerçekleştirileceğini söyledi. Bu seminerlerin, rehber
öğretmenlerin çalışmalarına katkı sağlaması temennisinde bulunan Prof. Dr. Arat, şunları kaydetti:
“Psikolojik danışman ve rehber olarak öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri, okul yönetimi, hocaları ve genel
olarak toplumda daha sağlıklı yapıcı ilişki kurabilmeleri önemli ölçüde sizlerin eseriniz olacaktır. Yine kendisini yeterince
tanıyamadığı için yanlış meslek seçerek, bireysel hayatının yanı sıra iş hayatında da sorunlar yaşama ihtimali olan gençler için
sizler, adeta birer pusula görevi görmektesiniz. Sizin rehberliğinizde kendi potansiyelini keşfeden, yeteneklerini geliştiren,
hayata anlam ve değer ifade eden hedefler belirleyerek, azimle yürüyen gençlik, ülkemizin yarınlarının da bir teminatı
olacaktır. Dolayısıyla sizlerin varlığı yalnızca öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul yönetimi için önem taşımamakta, aynı
zamanda geleceğin Türkiye’sini inşa edecek genç kuşakların yetiştirilmesi için de önem taşımaktadır.”

Yapılan Sunumlar
Doç. Dr. Ekin Çoraklı’nın piyano dinletisi sunduğu etkinlikte birbirinden önemli sunumlar yapıldı. Prof. Dr. Oğuz Polat,
“Çocuk ve Travma”, Prof. Dr. Berat Bırfın Bir “Başarı Yolunda Doğru Adımlar”, Prof. Dr. Bengi Semerci “Sorunlu Öğrencilere
Yaklaşım ve Rehberliğin İşlevselliği”, Prof. Dr. Kerem Doksat ise “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Duygudurum Bozuklukları
Arasındaki Çizgi”  üzerine konuştu.
Prof. Dr. Didem Müge Siyez “Okullarda Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yaklaşımı Kullanımı”, Öğretim Üyesi Dr. Oktay
Aydın “Zor Veliler ile İlişkileri Yönetme”, Öğretim Üyesi Dr. Neslim Doksat da “Lise Dönemi Çocuklarında Sık Karşılaşılan
Ruhsal Sorunlar”  çerçevesinde konuştu.
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İSTANBULMACA ÖDÜL TÖRENİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul’u Okuyorum Projesi kapsamındaki yarışma için ödül töreni
düzenlendi.
Lise öğrencilerine yönelik mektup, şiir, deneme, kısa film, İstanbulmaca bilgi, kültür ve beceri Yarışması adıyla değişik
alanlarda yarışmalar  yapıldı. Proje kapsamında bütün ilçelerde okuma kültürü oluşturma ve yazma alışkanlığını teşvik
amacıyla mektup, şiir, deneme yarışması; yaşadıkları şehrin önemli karelerini ölümsüzleştirmek adına kısa film yarışması;
yine öğrencilerin takım çalışmasıyla İstanbul’u keşfetmeleri; tarihî, kültürel ve turistik mekânlarını tanımalarının
hedeflendiği tarih, medeniyet ve şehir şuuru kazandırmak düşüncesiyle İstanbulmaca bilgi, kültür ve beceri yarışması
yapıldı.

Tarihî ve Kültürel Mekânlar
İstanbulmaca yarışmasıyla öğrencilerimizin akademik performanslarının yanında algılama, akıl yürütme, teknolojiyi
hızlı kullanma ve iletişim becerilerinin gelişimindeki en önemli faktörler olan dikkat, hafıza, odaklanma, zihni ve fiziki
beceri hızına nitelik katmak amaçlandı.
Her günün sonunda verilen görevi başarıyla tamamlayan üç okulumuz finalde yarışma hakkını elde etti. Finale kalan
15 okulumuz ilk üçe girebilmek için yarıştılar. Gün sonunda birinciliği İstanbul Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Takımı
“Nimelceyş”; ikinciliği Üsküdar Üsküdar Lisesi Takımı “İstanbul’un Muhafızları”; üçüncülüğü Ataşehir Habire Yahşi Anadolu
Lisesi Takımı “Darülhayal” kazandı. Ayrıca sosyal medya (Twitter) ödülü ise, Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek Anadolu
İmam Hatip Lisesi Takımı “Tarihin İzinde”nin oldu.

Müzik Dinletisi ve Ödüller
Ödül töreni Fatih Çapa Fen Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. AR-GE Kültür Birimi’nin yürüttüğü projeleri özetleyen
çalışmalardan derlenen sinevizyonunun izlenmesi ile başlayan program müzik öğretmenlerimiz Ümraniye Necip Fazıl
Ortaokulu’ndan Nurdan Aksu Özbir, Nişantaşı Rüştü Üzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Tolga Köylü, Kâğıthane
Hamidiye İmam Ortaokulu’ndan Oya Şener ve Üsküdar Şehit Gökhan Esen Ortaokulu’ndan Ayşenur Ergin’in icra ettiği
müzik dinletisi ile devam edildi.
Ödül töreninde mektup, şiir, deneme, kısa film yarışmalarında ilk üçe girenler öğrenciler ile İstanbulmaca bilgi, kültür
ve beceri yarışması hafta için gün birincilerine ve finalde ilk üçe giren okullara ödülleri verildi.
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MODEL BIRLEŞMIŞ MILLETLER KONFERANSI

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaöğretim öğrencilerinin küresel sorunları yakından tanımasını
sağlayan Model Birleşmiş Milletler Konferansına ev sahipliği yaptı.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından geleneksel hâle getirdiği “Model Birleşmiş Milletler Konferansı”nı
(KAIHLMUN 19) bu yıl “Uygarlık Tarihi: Düşüş ve Yükseliş” temasıyla düzenledi. Konferans, Kartal Anadolu İmam Hatip
Lisesi Şehit Mustafa Yaman Konferans Salonunda yapılan açılış töreniyle başladı.

Uygarlık Tarihi; Düşüş ve Yükseliş
Törene Kartal Kaymakamı Sayın Abdullah Demir, Kartal İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Rıza Aka, okul müdürleri,
misafirler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen konferans, Birleşmiş
Milletler simülasyonu olarak öğrenci ve katılımcıları ağırladı. Toplam 500 öğrencinin katıldığı konferansta Türkiye dışından
7 ülkeden 35 yabancı davetli yer aldı.
“Uygarlık Tarihi; Düşüş ve Yükseliş” konulu videoyla başlayan program, Prof. Dr. Atilla Arkan’ın “Medeniyet ve İslâm”
başlıklı konuşmasıyla devam etti. Ardından 11. Sınıf öğrencisi olan Genel Direktörü Mehmet Enes Onuş, konferansın
hazırlanma sürecinden bahsederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.
Programın Genel Sekreteri 11. Sınıf öğrencisi Mehmet Fatih İzgi ise dünyadaki problemlere değindi ve bu bağlamda
konferansın teması ile komite gündem maddelerini açıkladı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürümüz Sayın Mithat
Tekçam ise 3 dilde, 8 komite ile böyle bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıkları belirterek katılımcılara,
destek veren kurumlara ayrıca emek veren öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.
Dördüncüsü düzenlenen konferansta altısı İngilizce, biri Arapça ve biri de Osmanlı Türkçesi (Meclis-i Vükela) olmak
üzere toplam sekiz komite bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı,
Bilim ve Teknoloji Evrensel Komisyonu, Paris Antlaşması 1951, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ortak Kriz Komitesi,
Meclis-i Vükela ve Arap Birliği başlıklı komitelerde öğrenciler geçmişin, günümüzün ve geleceğin sorunlarını ele aldılar.

Küresel Sorunlara Çözüm Aramak
Öğrencilerin objektif bir politika anlayışına sahip olmalarını hedefleyen KAIHLMUN 19’da daha yaşanabilir bir dünya
için fikir alışverişi yapıldı. Konferansa ev sahipliği yapan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürümüz Mithat Tekçam,
etkinlikle öğrencilerin dil yetkinliklerini kullanarak dünya meselelerine çözüm üretmelerini amaçladıklarını söyledi.
Tekçam,  farklı şehirlerden, farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden öğrencilerin tanışarak küresel sorunlara çözüm aramaları
konferansın en önemli özelliği olduğunu belirtti.
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Perspektif,
Paylaşımı

Entelektüel

ve Akademik

Bilgi

Konferansın Genel Direktörü 11. Sınıf öğrencisi Mehmet
Enes Onuş, tarih bilgisinin gelecek ile bağlantılı olduğunu
ve bu bilginin sağlayabileceği yararlar olduğunu kaydetti.
“Uygarlık Tarihi: Düşüş ve Yükseliş” temasının, delegeler
tarafından dört gün boyunca tartışıldığını anlatan Onuş,
“Konferansın ana başlıkları arasında eğitim, perspektif,
entelektüel ve akademik bilgi paylaşım ortamları
oluşturulması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi
var. Farklı millet ve okullardan öğrenciler, toplumların
gelişimleri, kültür zenginliği, iletişim sistemleri, evrensel
ve bireysel anlayışları ve milletlerin oluşumları hakkında
tartışmalar sonucunda çözümler ürettiler.” dedi.
Konferans hakkında bilgi veren konferansın Genel
Sekreteri Muhammed Fatih İzgi de şunları kaydetti:
“Konferansın komiteleri ve gündem maddeleri şu şekildedir:
Bilim ve teknoloji evrensel komisyonu, evrensel enerji
yetersizliği. BM Güvenlik Konseyi, Çin ve ABD arasındaki
ekonomik çatışma ile şiddetlenen politik ve askeri sorunlar.
BM Genel Meclisi, insan gen senkronizasyonunun etik
bağlamında tartışılması ve siber uzayın potansiyel bir savaş
alanına dönüşmesi. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü,
çatışma bölgelerinde kültürel mirasın korunması ve
kaybolan dillerin muhafaza edilmesi. 1951 Paris Antlaşması,
açık gündem. Kriz komitesi, komünizmin düşüşü, Sovyetler
Birliği’nin dağılması… Arap Ligi, Arap dünyasında basın
özgürlüğü ve Katar’ın izolasyonu. Meclis-i Vükela, açık
gündem.”

Problemlere Çözüm Odaklı Yaklaşma İmkânı
İngiliz uyruklu olan 10. Sınıf öğrencisi Eli Evren Ross konferansa ikinci kez katıldı. Geçen yıl delege olarak Model Birleşmiş
Milletler Konferansı’na katılan Ross, bu yıl ise komite başkanı olarak görev yaptı. Eli Evren Ross, KAIHLMUN 19’un en
beğendiği organizasyonlardan olduğunu söylerken bu organizasyon sayesinde kendini daha çok geliştirdiğinin altını çizdi.
11. Sınıf öğrencisi Sümeyra Karacan ise bu organizasyon sayesinde henüz lise seviyesinde birçok akademik beceriyi
erken kazandıklarını söyledi.
Aynı zamanda dünyanın küresel sorunlarını tanıma ve
bu sorunlara çözüm üretme gibi bir fırsat yakaladıklarını
söyleyen Sümeyra Karacan’a göre KAIHLMUN 19 öğrencilerin
problemlere çözüm odaklı yaklaşmasını sağlıyor.
Öğrencilerin küresel sorunlara daha yakından
bakmasına imkân sağlayan Model Birleşmiş Milletler
Konferansı 3 Mart’ta sona erdi.
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OKUYAN ŞEHIRDEN OKUYAN TÜRKIYE’YE

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz okuma kültürüne dikkat çekmek için eş-zamanlı bir okuma etkinliği
düzenledi.
Okuma kültürünün geliştirilmesi için projeler gerçekleştirilmesi ve bu sayede bir farkındalık oluşturulması son
derece önemli. Kültüre ve eğitime ilişkin eylemlerin hakiki manasına kavuşması ancak temel okuryazarlığa dayalı çoklu
okuryazarlığın geliştirilmesi ve okuma kültürünün yaygınlaştırılmasıyla mümkün olabilir.

Farkındalık Oluşturmanın Önemi
Bu çerçevede, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği İstanbul’u
Okuyorum ve diğer projelerin bir ayağı her zaman okumayla ilişkilidir. Bir dizi faaliyetle beraber zaman zaman durup
düşünmeye katkı sunan çalışmaların yapılması da önemli. Zira ancak böylelikle okuma kültürüne dair bir farkındalık
oluşturmak ama aynı zamanda çocukların okumayı öğrendikten sonra, bu eylemi istekli biçimde kazanma becerisi
edinmelerine katkı sunulabilir.
İstanbul’u Okuyorum Projesi kapsamında 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 İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimizde eş-zamanlı bir okuma etkinliği düzenlendi.  

Toplumsal Okuryazarlığın Temellendirilmesi
Yapılış amacı okuma kültürünü yerleştirmek ve
yaygınlaştırmak olan etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz
ve 39 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün değerli müdürleri,
şube müdürleri, şefleri, memurları ve çalışanları katıldı.  
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, okuma
kültürünün temel okuryazarlıkla kazanılan yazılı ve görsel
okuma kültürünün toplamı olduğu düşüncesinden hareket
edilmesinin önemli olduğunu belirtti.
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Okuma kültürünün oluşumunda sosyal boyutlara dikkat çekmek için
hep birlikte okumanın kazandırdıklarına dikkat çeken Yazıcı, “Toplumsal
okuryazarlığın temellendirilmesi bakımından önemli olan eğitim düzeyi,
kültürel ve sosyal boyuttan hareketle çeşitli stratejiler geliştiriyoruz.
Bu çerçevede aile, anadil eğitimi ve öğretimi, temel okuryazarlık,
çocuklarımızın sosyal ve kültürel çevre ilişkisi, okuyucu kitap/metin
ve yazarı arasındaki iş birliği ve erken çocukluktan itibaren okul ve
eğitimin işlevinin farkında olunmalı. Merhum Fuat Sezgin Hoca, okuma
kültürü edinmek bakımından temel eğitimdeki öğretmenlerin tutum ve
tavırlarının ne kadar önemli olduğunu anlatır söyleşilerinde.”   ifadelerini
kullandı.

Okuma Kültürünün Geliştirilmesi
Öğrencilerin okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinin planlanması gerektiğini belirten Yazıcı, “Yazılı
kültür, kültürel miras ve müşterek kültür doğrultusunda okuma kültürü kazanımını nitelikli hâle getirmeliyiz. Bunun
için her şeyden önce öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapmaları gerekiyor. İşte o zaman okuduğunu anlayan ve düşünen birey, okuyan toplum, okuyan şehir ve okuyan Türkiye
bir hayal olmaktan çıkacak, gerçeğe dönüşecek.”  şeklinde konuştu.
Etkinlik neticesinde bütün ilçelerden büyük bir heyecanı yansıtan kısa açıklamalar ve fotoğraflar paylaşıldı.
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ÖĞRETMENİM ELİMİ TUT

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret edildi.
Öğretmenim Elimi Tut Projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dr. Siyami Ersek
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret edildi. Hastanede kronik hastalıkları nedeniyle
uzun süre tedavi gören 11 ay- 18 yaş aralığında 19 çocuğumuzun ziyaretini kapsayan programa İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Levent Yazıcı, İl Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürümüz Sayın Ömer Avcı, Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Sinan Aydın ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürümüz Sayın Hüseyin Türkmen katıldı. Siyami Ersek
Hastanesi Başhekimi Sayın Cevdet Uğur Koçoğulları ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sayın Oya Malkoç
çocukların sağlık durumları hakkında bilgi verdiler.
Hayata Renk Ver Derneği tarafından faaliyete geçirilen hastane sınıfında Tiyatro Piti ekibi tarafından çocuklar için
hazırlanan “Meraklı Sincap” tiyatro oyunu öncesi, hastane odaları gönüllüler eşliğinde ziyaret edildi, çocuklar etkinliğe
davet edildi. Etkinliğe odalarda bulunan tüm çocuklar, aileler ve refakatçiler de katıldı.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, tiyatro oyununu büyük bir ilgi ve beğeni ile izleyen çocuklarımızla sohbet
etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Çocuklarımıza, bayram için hazırlanan hediyeler konuklarımız
tarafından takdim edildi.
Ayrıca tüm etkinlikler TRT Belgesel de yayınlanacak “Hastane İstanbul” programında yayınlanmak üzere kayıt altına
alındı.
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ÖZGÜNLÜK FARK YARATIR

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,  özgün projeleriyle öne çıkan Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.
Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi “İstikbale atılan en güçlü adım” sloganıyla 2015’te eğitim ve
öğretime açıldı. Çift kanatlı eğitim imkânı sunan okul, tam öğrenmeyi sağlayan çalışmaları, meslek seçimi, kariyer gelişimi
ve gelecek tasarımıyla adından söz ettiriyor.
Bilindiği üzere bir okulda sosyal gelişimin en önemli sağlayıcısı, öğrencilerin aktif olarak rol aldıkları kulüp çalışmalarıdır.
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde bulunan otuzdan fazla öğrenci kulübünün her biri, ilgili alanda değerli
çalışmalar yapan öğretmenlerimiz tarafından yürütülüyor. Zengin bir seçenek yelpazesinde, spordan müziğe, matematikten
dil eğitimine uzanıyor kulüp çalışmaları. Bu çerçevede öğrencilere henüz lisedeyken geleceklerini tasarlamaları konusunda
rehberlik hizmetleri sunuyor.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, özgün ve kapsayıcı projeleriyle öne çıkan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi’nde incelemelerde bulundu. İl Müdürümüze, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürlüğü
ve Okul Sporları Koordinatörlüğü Şube Müdürü Mustafa Akhan, Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve Üsküdar
İlçe Millî Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Erdoğan Kaba eşlik etti.

Çok Boyutlu Projeler
İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bulunan STEM
Laboratuvarını ziyaret ederek burada ortaokul öğrencilerimizin Scratch eğitimlerini yakından gözlemledi. Okulda
uygulanan STEM eğitimi, temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile
harmanlayarak, düşündüğünü hayata geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 21. yüzyıl becerilerine
sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.
Renkli, cesaretlendirici, öğretici öğrenme alanlarının önemine dikkat çeken Yazıcı, “Öğrenme ortamlarının tasarımının,
öğrenci başarısına etki eden önemli unsurlardan birisi olduğunu biliyoruz. Okulumuzun öğrenme alanlarının mümkün
olduğunca kullanışlı, esnek, motive edici olması çok sevindirici.” dedi.
Okulun Techtolia 7748 Takımı, Amerika’da yapılacak olan FIRST Robotics Competition yarışması için durmaksızın
çalışıyor. Takımın öğrencileri yaptıkları çalışmaları, aldıkları eğitimleri, yarışmaya nasıl hazırlandıklarını anlattılar. İl Millî
Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, yapılan çalışmaları takdir ederek, öğrencilerimize başarılar diledi ve İl Millî Eğitim
Müdürlüğü olarak projelerine gereken desteği vereceklerini ifade etti.
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SAĞLIKLI GELECEK İÇIN HIJYENIK OKULLAR PROJESI

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Haydar Sur,   beş ayrı okuldan 300
öğrencimize sağlıklı bir hayat için hijyenin
önemini anlattı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Sağlıklı Gelecek
İçin Hijyenik Okullar Projesi, okullarımızda başta
öğrenciler olmak üzere, hizmetliler, kantin görevlileri
ve öğrenci velilerini de kapsayan geniş bir kitleyi;
genel alan temizliği, okul hijyeni ve sağlık açısından
bilgilendirmeyi,
doğru
temizlik
alışkanlıkları
kazandırmayı amaçlıyor. Sağlık okuryazarlığı,
birinci basamak sağlık hizmetleri ve sunumu, çok
paydaşlı sağlık sorumluluğu, sağlıkta bilgi kirliliğinin
giderilmesi gibi hususları da içeren proje kapsamındaki
çalışmaların koordinatörlüğünü Fidan Kara yürütüyor.

Sağlığı Koruma Bilinci
Bu çerçevede, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur,  Çapa Fen Lisesi’nde 300
öğrencimize sağlıklı bir hayat için hijyenin önemini
anlattı.   Öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu
memnuniyeti ifade eden Sur, sosyal bilimlere en yakın
olan halk sağlığı alanına yönelme sürecini anlattı.
Selçuklular başta olmak üzere İslâm medeniyetinde
hastalığın tedavi edildiği kurumlara şifahane adının
verildiğini belirten Sur, “Aslolan hastalık değil, sağlıktır.
Bu yüzden sağlıklı hâle dönmek öncelenmelidir.  
Hastalandıktan sonra tekrar eski duruma dönmek zor
olabilir. Sağlığı korumak esas olmalıdır. Bu bakımdan
Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımı önemlidir.  
Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlıyor: Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal
yönden tam iyilik hâlidir.” dedi.
Türkiye nüfusunun yüzde 85’inin kentsel alanlarda yaşadığını hatırlatan Haydar Sur, günümüzün yeni teknolojik
aparatlarının sağlığımızı olumsuz etkilediğini bu yüzden sağlığı koruma bilincine dikkat çekti. Sur, “Kimse kimsenin sağlığına
kendisi kadar sahip çıkamaz.” diyerek sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamaların ihmal
edilmemesi gerektiğini vurguladı.
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40 RENK TEK YÜREK

Yurdumun Değerleri Projemiz kapsamında öğrencilerimizle “yardımlaşma ve iyilik”  üzerine konuşuldu.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Yurdumun Değerleri Projesi kapsamında, Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan
Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdunda “Yardımlaşma ve İyilik” temalı bir program gerçekleştirildi. Programa
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil, Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Emin Çıkrıkçı, Okul
Müdürümüz Abdulbaki Murat, müdür yardımcıları, öğrenciler ve okul öğretmenlerinin tamamı, İl AR-GE Kültür Birimi ve
veliler katıldı.
Programa katılan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil, “Bizlere bu güzel programı hazırlayan tüm öğrenci
ve öğretmenleri tebrik ediyorum. 40 ülkeden 130 öğrencinin bir arada kardeşçe yaşaması, kısa sürede dilimizi öğrenmesi
ve bu akşamki programı hazırlaması beni gerçekten çok etkiledi. Bu projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürümüz Abdulbaki Murat ise, dünyanın
dört bir yanından gelen ve bünyesinde 40 ülkeden 130 öğrencilerle “40 Renk Tek Yürek Uluslararası Kültür Festivali”ni
gerçekleştirdiklerini aktardı.  Murat, “Bu festival ile tüm dünyaya renkliliğin içinde birliğin, beraberliğin, tek yürek olmanın
anlamını gösterdik.” dedi. Ayrıca ilde ve ilçede yapılan yarışmalarda yeni bir okul olmalarına rağmen çeşitli dereceler elde
ettiklerini de ifade etti.

40 Renk Tek Yürek
Sunuculuklarını Kırgızistan’dan ve Cezayir’den iki öğrencinin gerçekleştirdiği programda dünyanın dört bir yanından
gelen ve bünyesinde 40 ülkeden 130 öğrenci barındıran okulun öğrencileri Kuran-ı Kerim tilaveti, Türkçe anlamı,
yardımlaşma ve iyilik konulu konuşmalar, şiir okuma, “Seyfi Baba” şiirini dramatize etme, türkü söyleme gibi farklı
performanslar sergilediler. Öğrencilerin sunumlarının ardından Cengizhan Orakçı ve Hüseyin Akın, “Yardımlaşma ve İyilik”
konulu kısa birer konuşma yaptılar.
Farklı ülkelerden gelen kendi kültürlerini ve renklerini temsil eden öğrencilerin Türkçeyi altı ay gibi kısa bir sürede
öğrenerek birbirleriyle ve öğretmenleriyle nasıl iletişim kurdukları, kendilerini nasıl ifade ettikleri, duygularını,
düşüncelerini çok rahat anlattıkları gözlemlendi. Kitap, dergi ve fanzin çalışmaları yapan öğrenciler şiirlerini ve yazılarını
kitap ve dergilerde hem kendi dillerinde hem Türkçe yayımlamışlardır. Her ülkeden bir öğrenci kendi dillerinde Fuat Sezgin
ile ilgili biyografik bir çalışma yaparak kitaplaştırdı. Bütün bu çalışmalar henüz ikinci yılını tamamlayan okulun kuruluş
amacına ulaştığını ve uluslararası bir marka olma yolunda ilerlemeye başladığını göstermektedir.
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150. YIL SEKTÖR BULUŞMASI

Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kuruluşunun 150. yılını önemli bir etkinlikle kutladı.
Binlerce mezun veren, binlerce sanayici yetiştiren 150 yıllık çınar Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarihinde
olduğu gibi bugün de ulusal ve uluslararası boyuttaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Okulumuz kuruluşunun 150. yılını önemli bir etkinlikle kutladı, mezunlarını anıları ile buluşturdu. Bu önemli etkinlikte,
mezunların üretimleri ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Gelecek nesillerle iyi örnekler paylaşıldı.
Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan etkinlik öğrencilerin okulun mezunlarını tanıması, iletişim kurmaları ve birbirlerine yön vermesi anlamında
önemliydi. Zira hayat boyu öğrenme, sürekli iyileştirme ve yenilikçiliğin artık hayatın bir parçası hâline geldiği bir
dönemdeyiz.
Okulun parlak bir dönemini yaşadığını ancak değişen dünya ve Türkiye ile birlikte karşılarına çıkan yeni imkânları
değerlendirmenin zorunlu hâle geldiğini belirten Okul Müdürümüz Muhitdin Kara, şunları kaydetti: “Sultanahmet Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da birlik ve beraberlik içerisinde yaparak örnek teşkil etmek
istiyoruz. Özellikle öğrencilerimiz mezunlarımızla bir araya gelerek hem okulumuzun geçmişini öğrenecek hem mesleki
gelişimlerine kuvvet verecek hem de ülkesine katma değer sağlayacak. Öğrencilerimiz burada öğrendiklerini sektöre
taşıyarak ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacak. Çünkü burada kültür alışverişi oldu. Geleceğimiz bize bağlı. Eğer
bizler aktif ve başarılı olursak, idealist ve hedeflerimiz hep büyük olursa, her zaman ülkemiz de büyük olacak, genişleyecek,
ekonomik anlamda zirveye ulaşacak. Şu hâlde okulumuz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de öncü olacak.”
Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi buluşmasında, halk oyunları gösterisi yanında şiir dinletisi düzendi.
Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan robotlar sergilendi. Stantları büyükleriyle beraber gezen öğrencilerimiz
sanayicilerle bir araya geldi. Okul sektör buluşmasına imkân tanıyan etkinliğin finalinde geleneksel mezunlar günü talaş
böreği ikramı da yapıldı.
Öğrencilere birçok alanda tecrübe ve beceri kazandırmayı hedefleyen etkinlik dört gün sürdü.

382 AR-GE B LTENİ ’19

İSLÂM BILIM VE TEKNOLOJI TARIHI MÜZESI

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Fuat Sezgin’in İzinde Projemiz kapsamında İslâm Bilim
ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2019 yılının “Fuat Sezgin Yılı” olması nedeniyle Fuat Sezgin’in İzinde Projesini hayata
geçirdi. Proje kapsamında Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Medipol Üniversitesinden Uğur Polat ve proje
koordinatörleriyle İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti.

Tarihi Mirasın İzinde
Merhum Fuat Sezgin’in “Bu müzeyi Türkler için ve diğer insanlar için bir nevi canlı tarih hâline getirmek istiyorum” dediği
İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi bir taraftan bilimsel eserlerin estetik ve öğreticiliği, diğer yandan bıraktığı intiba ve
kazandırdığı bilgi ile özel bir etkileyici güce sahip.  Bununla birlikte, müze geçmişteki İslâm dünyasının bilimler tarihindeki
süreci de eserleri ve belgeleriyle ortaya koyarak bugüne ve geleceğe ışık tutmaktadır.
Ayrıca, bilimler tarihi açısından doğu-batı ilim kültürünü birleştiren bir köprü niteliği taşıması bakımından da gelecek
kuşaklar için önem teşkil etmektedir. Elli yılı aşkın bir süre, araştırmalar yaparak hayatını İslâm bilim ve teknoloji tarihini
tanıtmaya adayan ve İslâm Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin kurucusu Fuat Sezgin, orijinal kaynaklar üzerinde yaptığı araştırma
ve çalışmalarıyla bilim ve medeniyet tarihindeki gelişmelerin birbirinden kopuk olmadığını, aksine bir bütünlük arz ettiği
görüşünü taşır.

Müzenin Bilim Tarihi Bakımından Önemi
Medipol Üniversitesi’nden Uğur Polat,   merhum Fuat Sezgin’in İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinin hazırlık
sürecinde Frankfurt-İstanbul arasında sürekli gidip geldiğini belirtti. İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinin açılmasının
bilim tarihi açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Polat, müzenin özellikle Müslüman bilim adamlarının bilim
tarihine katkısını çok somut bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.
Öğrencilerimiz, sinevizyon salonu, astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş teknolojisi ve tıp bölümünü gezdikten
sonra, fizik, matematik-geometri, şehircilik ve mimari, optik, kimya ve son olarak da coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita
çizimlerinin sergilendiği bölümü de gezerek bu faaliyetten kendilerine notlar çıkardılar. İslâm kültür çevresinin yaratıcı
bilginlerinin katkıları üzerine sorular sordular.
Müze ziyaretinde öğrencilerimiz, Müslümanlar tarafından geliştirilen ve icat edilen pusula, rasathane ve diğer aletlerin
modellerini incelediler. Bunun yanında matematik alanındaki eski bilim aletleriyle, fizik, astronomi ve kimya ile ilgili
görsellerden hareketle bilim tarihine bir yolculuk yaptılar. Ayrıca doğal taşların sergilendiği bölüm de oldukça etkileyiciydi.
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SCIENTIX STEM EĞITIMI ÇALIŞTAYI

Millî Eğitim Bakanlığı Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Üsküdar Validebağ Fen Lisesinde yapıldı.
Millî Eğitim Bakanlığı Scientix STEM Eğitimi Çalıştayına Bakanlığımız uzmanları, eğitim yöneticileri ve eğitimciler
katıldı.

Scientix Projesi
Heyecan verici gelişmelere kapı açan Scientix Projesi, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Proje, Avrupa’da STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitiminde
sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye, buluş yapmaya dayalı eğitimi temel alıyor. Bu doğrultudaki çalşmaları
Scientix portalı aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan proje, öğretmenlere, akademisyenlere, okul yöneticilerine, ailelere
ve STEM eğitimi ile ilgilenen  herkese açık.

Avrupa Okul Ağı
Avrupa Okul Ağı tarafından yürütülen Scientix Projesine Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz 2014
yılından itibaren ulusal destek noktası olarak dâhil oldu. Avrupa Komisyonu’nu temsilen Avrupa Okul Ağı (EUN) tarafından
yönetilen Scientix Projesi (Avrupa’da fen eğitimi için topluluk projesi) 2009 Aralık ayında başlamış olup, Scientix Projesi
web sitesi http://www.scıentix.eu/  2010 yılı Mayıs ayında kullanıma açıldı.  Scientix fen eğitimindeki teknoloji kullanımını
ve iyi örnekleri yaygınlaştırmayı amaçlayan 30 Avrupa ülkesinin oluşturduğu bir topluluktur.

Çalıştayın Mahiyeti
Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, yoğun ve etkileşimli bir
program doğrultusunda başladı. Validebağ Fen Lisesindeki
çalıştaya değişik branşlardan 54 öğretmenimiz katıldı.
Çalıştayda STEM eğitimi, STEM eğitiminin gerekliliği,
Scientix Projesi, STEM ile ilgili yaratıcı drama çalışması
başta olmak üzere bir dizi sunum yer aldı.
Ayrıca STEM etkinliğine uygun proje hazırlama, STEM
ders etkinliklerinin tasarlanması, katılımcılar tarafından
geliştirilen projelerin sunumu ve değerlendirmesi yapıldı.
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YARDIMLAŞMAK GÜZELDIR

Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi Suriyeli
arkadaşlarına yardım ediyor.
İhtiyaç sahiplerine belli zamanlarda yardımda bulunmak âdettendir. Ama birine yardım etmek için özel zamanları
beklemek gerekmez illa. İnsana, arkadaşına ve sevdiğine değer verdiğini göstermenin yoludur yardımlaşmak. İçimizdeki
insani duyguları ve empatiyi köreltmedikçe birbirimize yardım edebilir ve mütemadiyen toplumdaki huzuru, refahı
sağlayabiliriz.
Yardımlaşmak güzel ama zahmetlidir. Hayatı güzelleştiren ve zenginleştiren bu duygu bilgi, beceri ve incelik gerektirir.
Doğru zamanda nasıl yardım edilir? Yardım edeceğimiz kişiye vereceğimiz hediye nasıl seçilir?

Hediye Seçmek ve Empati
Bu çerçevede Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, Modern Dönemin Ensar ve
Muhacirleri Projesi yardımlaşmanın hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu gösteriyor.  Öğrenciler, yardımlaşmada
özenli ve ölçülü olmanın önemini vurgularken, farklı durumlarda uygun hediyeyi bulmak için yaratıcılıklarını ortaya
koyuyor.
  Öğretmenlerin yardım ve destekleriyle hayata geçen projenin ilk basamağında okuldaki Suriyeli öğrencileri belirleyip,
gönüllü öğrencilere proje hakkında bilinç kazandırıldı.  Öğrenciler, hediyelerini seçerken para yardımından çok, taze erzak
ve giyilmemiş elbiseleri tercih etti. Katılan yirmi sınıfın hediyeleri uygun paketlere yerleştirildi.
Hediyeleri sahiplerine ulaştırılırken onlarla sohbet edildi. Elbette gönüllü öğrenciler için yardım edecekleri kardeşlerinin
yaşadığı yeri görüp, imkânlarını bilmeleri bir dahaki aya hazırlayacakları hediyeleri seçmelerinde ve empati geliştirmelerinde
önemli etkenlerden biri oldu.

Hediyeleşmenin Değeri
Hediye vermekte cömert olmanın iyi fikir olduğunu belirten Okul Müdürümüz Sayın Mehmet Koç, oluşturdukları
sosyal sorumluluk projesi ile öğrencilerin hem eğitim alıp hem de okulda yardıma muhtaç arkadaşlarının bazı ihtiyaçlarını
giderdiğini söyledi. Mustafa Koç “Hediye emeği paket yapılmadan çok önce başlar. Öğrencilerimiz, arkadaşlarının ihtiyaçları
için onlara hediye alıyor. Hediye vermek güzeldir ama zahmetlidir. Bu tür uygulamaların çoğalması hediyeleşmenin
değerini fark ettirecektir.” dedi.
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SINIRLARI AŞAN İŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ

Kardeş okul protokolü mesleki ve teknik eğitim alanında da uygulanıyor.
Kardeş okul protokolü Rusya Federasyonu Sakha (Yakutistan) Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Yakut Endüstri
Koleji T.G. Desyatkina ile yeni bir boyut kazandı. Bu okulla Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul Millî Eğitim
Müdürlüğü Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında elmas ve kuyumculuk
alanında eğitim verilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim İş birliği Kardeş Okul Protokolü imzalandı.
Protokol öncelikle, ülkeler arası değerli metallerin ve taşların yerinde uygulamalı olarak gösterilerek alanında yetişecek
öğrencilerin sektöre hazırlanmasını amaçlıyor. Böylece onların mesleki deneyimlerinim daha nitelikli hâle gelmesi ama aynı
zamanda karşılıklı sosyal, kültürel ve manevi değerlerin tanıtılması, ortak paydalarla sonuçlar elde edilerek gelecek nesillere
aktarılması hedefleniyor.
Protokol kapsamında karşılıklı öğretmen ve öğrenci değişimlerinin yapılması da planlanıyor.
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BESLENME ÇANTASI ATÖLYE ÇALIŞMASI

Beslenme davranış değişikliği, sağlıklı ve dengeli beslenme atölye çalışması,    çocukların beslenme
davranışlarını değiştirmeyi amaçlıyor.
Türkiye genelinde okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi
uygulamaların desteklenmesi ile okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesi amacıyla bir dizi çalışma yürütülüyor.
Obezitenin önlenmesi için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik ilgili paydaşlarla koordineli bir şekilde
mevcut programlar yaygınlaştırılıyor ve ilave düzenlemeler yapılıyor.
Bu çerçevede hayata geçirilen çalışmalar arasında “Beslenme Çantası Atölye Çalışması” da yer alıyor.   İstanbul’un 10
değişik ilçesinin birer devlet okulunda, her bir okulda 4. sınıflara ait 2’şer şube olmak üzere toplam 20 sınıfta “Beslenme
Çantası Atölye Çalışması” pilot uygulaması yapıldı.

Çalışmanın Hedefleri
Çocukların beslenme davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan beslenme davranış değişikliği ve sağlıklı ve dengeli beslenme
atölye çalışması, beslenme uzmanı Prof. Dr. Taylan Kümeli tarafından geliştirildi. Çalışmayla şunlar hedefleniyor:
Öğrencilerin, fiziksel ve zihinsel büyüme ve gelişiminin desteklemesi, okulda, sporda ve günlük hayatta başarının
arttırılması, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, basit ve ağır (kalp, kanser, diyabet vb.) metabolik hastalıklara ve her geçen
gün dünyada ve Türkiye’de hızlı bir şekilde artan obeziteye karşı önlem almak ve uzun vadede korunmalarını sağlamak.
Daha da önemlisi onların hayatları boyunca kendilerine yeter, sağlıklı gıda tüketen ve benlik duygusu yüksek birer birey
olmaları.

Atölyede Öne Çıkan Konular
Yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan
atölyede sağlıklı beslenmeye yönelik farkındalığın artırılması amacıyla etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecek. İlkokul 4.
sınıf seviyesinde 7 hafta süresince, haftada tek seans olarak verilen  atölye çalışmasında sağlıklı beslenme öne çıktı.
Ana besin grupları; tahıl, süt grubu, su, meyve, sebze, su ve protein. Ayrıca yağ, tuz, lif, tohum, vitamin, mineral gibi
konular da öğrencilerle paylaşıldı. Sebepleriyle birlikte sağlıklı/sağlıksız ayırımı üzerinde durulacak, sağlıksızın yerini
alabilecek sağlıklı ama lezzetli gıdalar öne çıkarıldı. Gıdaların ne zaman ve nasıl tüketilmesi gerektiği, kahvaltı, öğle yemeği,
akşam yemeği ve ara öğünlerin hangi gıdalardan oluşması, porsiyon kontrolü, etiket okuma, gıda güvenliği, basit reçeteler,
fiziksel aktivitenin önemi ve gerekliliği de ihmal edilmedi
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BIR ULU RÜYAYI GÖREN ÜSKÜDAR

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Yurdumun Değerleri Projesi İstanbul Üsküdar Lisesi yurduna misafir
oldu.
Programda “Bir Ulu Rüyayı Gören Üsküdar” teması işlendi. Öğrencilere hitap eden şair Hüseyin Akın: “İstanbul’un,
dünyanın diğer şehirleriyle kıyaslanamayacak derecede güzel olduğunu, Üsküdar’ın ise İstanbul için çok önemini belirtti.  
Bunu edebiyatımızdan ve kültür tarihimizden örneklerle aktaran Akın, “İstanbul’un fethine şahitlik etmiş, hem de içinde
bulunan eserleriyle tarihimizi güzel bir şekilde yansıtmıştır.” dedi.
Şair Cengizhan Orakçı ise Üsküdar’ın İstanbul için vazgeçilemez olduğunu, üzerine en fazla şiir yazılan şehrin nakış nakış
işlendiğini belirtti. Bu bağlamda Üsküdar’ı anlatan Yahya Kemal’e ve şiirlerine vurgu yaptı.
Öğrenciler programa şiir okuyarak ve türkü söyleyerek de eşlik etti. Programa Üsküdar İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü  
Sayın İshak Aslan ve AR-GE Kültür Birimi Üyeleri katıldı.
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MEKTEP İSTANBUL PROJESI

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün MEKTEP İstanbul Projesi kapsamındaki etkinlikler kültürel öğrenmenin
tek boyutlu olmadığını ortaya koydu.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün MEKTEP İstanbul Projesi, göç eden çocuk nüfusunun özellikle dil sorunu yaşadığından
eğitim sisteminin dışında kalmalarını engellemeye yönelikti. Hem eğitime erişimi hem de toplumsal entegrasyonunun
sağlanmasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen MEKTEP İstanbul Projesi kapsamında göçle gelen öğrenciler ve
öğrencilerimizin katılımıyla yöresel ürünlerin sergilendiği ve tanıtıldığı kermesler düzenlendi.

Kültürel Aktarım ve İş Birliği
Göçle gelen velileri Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslara yönlendirmek için broşür hazırlandı. Broşürler öğrenciler
aracılığı ile göçle gelen velilere dağıtıldı ve veliler Halk Eğitim Merkezlerine yönlendirildi.   Böylece kültürel aktarım ve
entegrasyon konusunda çok dilli çok kültürlü etkinliklere katkı sunuldu. Ayrıca çok yönlü rehberlik anlayışı çerçevesinde
göçle gelen öğrencilere yönelik akran zorbalığı konulu eğitim verildi.
Kütüphaneler Haftasında göçle gelen öğrencilerin halk kütüphanelerine kayıtlarının yapılmasını sağlamak amacıyla
faaliyetler gerçekleştirilmiştir. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, göçle gelen en az 100 öğrencinin ilçe halk kütüphanelerine
kayıtlarının yapılması sağlandı. Hafta boyunca göçle gelen 3.300 öğrencinin kütüphane kaydı yapıldı. “Sevgi Fısıldayan
Şairler” adlı şiir kitabı çalışmasıyla göçle gelen öğrenciler ve öğrencilerimizin iş birliği ile hazırlandı.

MEKTEP İstanbul Kardeşlik Festivali
Kültürel etkileşim ve paylaşım etkinlikleri çerçevesinde
1.400 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla göçle gelen çocuklar
Topkapı Türk Dünyası Kültür Parkı ve Kültür Evleri’nde sene
boyunca hazırlandıkları gösterilerini sundular. Korolardan
folklora, dilden tiyatro çalışmalarına uzanan gösteriler
kardeşliği ve paylaşmayı pekiştirmenin bir imkânı oldu.
Gösteriler anfi tiyatroda sergilendi,   tiyatronun sağ
tarafındaki 2.700 metrekarelik alanda sene başında Halk
Eğitim merkezlerine yönlendirilen yabancı uyruklu ve Türk
velilerin yaptığı sanatsal çalışmalar ayrıca yöresel yemekler
sergilendi.

AR-GE B LTENİ ’19

389

Performans gösterilerini sunan öğrenciler daha sonra
Halk Eğitim Merkezlerinin stantlarını gezdi ve yöresel
lezzetleri tattı. Halk Eğitim Merkezlerinin stantlarını
gezdikten sonra dokuz adet kültür evi, üç çadır, trafik parkı
ve panoramayı ücretsiz olarak öğretmenlerinin eşliğinde
gezdi. En sonda da 95 eserin yer aldığı MEKTEP İstanbul
Resim Sergisini ziyaret ettiler.
MEKTEP İstanbul Projesi dönem sonu etkinliği
kapsamında Valide Sultan Gemisi ile göçle gelen ve
Türk öğrencilerin katılımıyla gezi düzenlendi. 39 ilçeden
öğretmen ve öğrenci ve velilerin katılımı sağlandı.
Öğrenciler boğazın güzelliklerini görürken rehber eşliğinde
İstanbul’un tarihi ve kültürel özelliklerini yakından tanıma
imkânı elde ettiler.
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İKINCI DÖNEM KAPANIŞ PROGRAMI

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem kapanış programı, Zeytinburnu’ndaki Celalettin Gözüsulu İlkokulu’nda
yapıldı.
2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı kapanış programı Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlkokulu’nda yapıldı. Programa
İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın
Ömer Arısoy, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz katıldı.
Öğrenciler, karnelerini ve hediyelerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın elinden aldı. Öğrencilerin karne heyecanına veliler
de ortak oldu. Öğrencilerle birlikte sıraya oturan Vali Yerlikaya burada bir konuşma yaptı. “Büyük yaz tatili bugün başlıyor.
İstanbul’umuzda 6 bin 700 okul 2 milyon 820 bin öğrencimiz bugün karne sevinci bizlerle beraber yaşıyor. Çok büyük bir
emek… Bu kadar büyük sayıda bir okul büyükşehirlerin nüfusundan daha fazla öğrencimizin eğitim öğretim gördüğü, okul
öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, hepsi bugün yaz tatiline giriyor.” dedi.
Vali Yerlikaya, eğitim ve öğretim görevlilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Öğrencilere tavsiyelerde de
bulunan Yerlikaya, öğrencileri gezmeye, eğlenmeye, bol bol kitap okumaya ve ilgi alanlarına yönelmeye davet etti.
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OKUL TASARIMI VE ESTETIĞI

İlk kez düzenlenen Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı’nda, değişen eğitim paradigması öğrenme
mekânları üzerinden ele alındı.
Türkiye ve çevresindeki ülkelerde görev yapan okul yöneticilerinin, uzmanların ve akademisyenlerin yıllık buluşma
ve etkileşim platformu olmayı hedefleyen Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC2019) başladı. Ana teması okul
tasarımı ve estetiği olan konferans İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Okul Yöneticileri
Derneği tarafından düzenlendi.

Disiplinlerarası Bir Konferans
Eğitim mekânlarının tasarımsal özellikleri, farklı meslek grupları ve aktörler arasında sürdürülen çok yönlü müzakere ve
etkileşimin bir sonucu olarak şekilleniyor ve toplumsal olarak sürekli yeniden üretiliyor.
Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı, okul müdürleri, müdür yardımcıları, bölüm/alan başkanları, zümre başkanları,
öğretmenler, denetmenler ve eğitimin çeşitli alanlarında uzman eğitim iş görenleri ile akademisyenleri bir araya getirdi.
Konferans, okul yöneticiliğine katkı sağlamaya yönelik pedagojik değerlendirmelerde bulunmayı, araştırma yapmayı
teşvik etmeyi ve disiplinlerarası bilgi boşluğunu tamamlamayı amaçladı. Konferans ayrıca mimari tasarımın sosyomekânsal boyutları ile eğitim süreçleri arasındaki ilişkiyi mimarlık, eğitim bilimleri, insan ve toplumbilimleri alanlarından
farklı uzman ve akademisyenlerle tartışmayı hedefledi.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesindeki
Âşık Paşa Konferans Salonunda dün başlayan Uluslararası
Okul Yöneticileri Konferansının açılışına İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Gülfettin Çelik,  Millî Eğitim
Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürümüz
Sayın Doç. Dr. Adnan Boyacı,  İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın
Levent Yazıcı, Öncü Yöneticiler Derneği Başkanı Sayın Doç. Dr.
İbrahim Hakan Karataş, İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Abdullah Uğur Tanyeli,
Al-Qasemi Academy Rektörü Sayın Prof. Khalid Arar katıldı.
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Ayrıca Sayın Prof. Dr. Selahattin Turan, İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Sayın Doç. Dr. Ö.
Erkan Akgün, Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Sayın
Gökhan Yücel, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın
Levent Özil, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, okul yöneticileri,
akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler konferansta yer
aldı.

Eğitimin Mimari Tasarımı
Açılışta konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, insan ihtiyaçlarının güzel
bir şekilde tasarlanmasının zor olduğunun altını çizdi.
Eğitim yoluyla insana kazandırılan becerilerin ancak mekân
tasarımlarıyla anlam kazanacağını belirten Çelik, tasarımın
toplumun tamamına hitap eden bir bütünlük içinde ele alınması gerektiğini kaydetti. Çelik, modern zamanlardaki ekonomi
belirleyici anlayıştan uzaklaşılması gerektiğini vurguladı. Eğitim binalarının ihtiyaç ve arz baskısı altında kalmasının yol
açtığı sorunlara değinen Çelik, okulların tasarımı için genelden özele gitmenin zamanının geldiğini söyledi.  
İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Uğur Tanyeli ise mecazi ve gerçek
anlamıyla eğitim yerine erişim mimarisi üzerine konuştu. Mimarlık öğretimi deneyiminden yola çıkan Tanyeli, günümüzdeki
öğretim pratiklerinde çok hayati sorunların bulunduğunu söyledi.
Mimarlığın mucize yaratamayacağını belirten Tanyeli, eğitimi mümkün kılacak yapıların kurulması sürecinde, mimari
yapıların öğrenmeyi doğrudan etkilediği gibi bir iyimser anlayıştan yola çıkılmasının doğru olmadığını vurguladı.
Mimarlığın ve mekânın önemini hatırlatırken abartıya kaçıldığını belirten Tanyeli, mekan ve öğrenme ilişkisinin determinist
değil dinamik olduğunun altını çizdi.
İhtiyaç üzerinde duran Tanyeli, Tanzimat döneminden başlayarak ülkemizde egemen olan eğitim anlayışının çok
araçsal bir felsefeye yaslandığını kaydetti. Felsefe ve akademi ilişkisine dair aktarımlarda bulunan Tanyeli, eğitimin mimari
tasarımına odaklanmak için öncelikle bakış açısı değiştirilmeli, şeklinde konuştu.

Okul Ruhu ve Duygusu
Okul mimarisinde ve tasarımında uygulamanın çok etkin olması gerektiğini kaydeden İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Levent Yazıcı ise, çok yönlü deneyimlerin akademik bilgiyle bütünleşmesinin önemine dikkat çekti. Teoriyi ve tekniği
uygulama ile birleştirmek için çoklu iş birliklerine ihtiyaç duyduğumuzu belirten Yazıcı, konferansın bundan sonraki eğitim
yol haritamızın oluşması sürecine katkı sunacağını söyledi.
Okulun ruhuna ve duygusuna dikkat çeken Yazıcı, çocuğu ve insanı ontolojik bir bütünlük içinde sunan 2023 Eğitim
Vizyon Belgesinin, öğrencileri sadece bilişsel değil duygu yönüyle öne çıkarmasının okul tasarımı ve estetiğini önemseyen
okul yöneticilerimize yeni ufuklar açtığını kaydetti.
Çevre ve okul tasarımın okula ruh verdiğini deneyimleri
üzerinden aktaran Yazıcı, çocuğa görelik ilkesinin
tasarım süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu
vurguladı.

Eğitimde Dönüşüm ve Çoklu İş Birlikleri
Okul yöneticilerini bir araya getirmek için konferansı
düzenlediklerini belirten Öncü Yöneticiler Derneği
Başkanı Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, teoriyi ve
pratiği bir araya getirmesi bakımından konferansın bir
örneklik teşkil ettiğini söyledi.
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Kitlesel eğitimin başladığı zamanlardan günümüze
eğitim ortamlarında, öğrenme, öğretme ve öğretmen başta
olmak hayli köklü değişimler olduğunu söyleyen İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Doç.
Dr. Ö. Erkan Akgün, bu değişimlerin okul binalarına aynı
ölçüde yansımadığını vurguladı.
Okul binalarının da eğitim paradigmasındaki
dönüşümler dikkate alınarak yeniden ele alınması
gerektiğini belirten Akgün tam ve bütünlüklü bir öğrenme
için otantik mekânlara muhtaç olduğunuzu ifade etti.
Akgün,   Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu
doğrultusunda okul binalarının tasarımını yeniden ele alan
bir dizi projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Okul Mekânları ve Öğrenci Başarısı
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimlerinden ve aynı zamanda konferansın bilim kurulu üyelerinden
Prof. Dr. Selahattin Turan, konferansın önemine dair birkaç hususu aktardı. Turan, konferansın uluslararası katılımlı,
meslektaş etkileşimi odaklı, hakemli bir kongre olduğunu hatırlattı.
Eğitim bilimleri alanında teori ile uygulama arasında birlikteliğin kurulamadığının altını çizen Turan, sahadan
uygulamaya, uygulamadan teoriye, teoriden uygulamaya ve sahaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Eğitim alanındaki bilimsel
bilginin aktarmacılığı aşması hâlinde çok daha iyi neticeler elde edilebileceğini kaydeden Turan,  Türkiye’de henüz okul
mekânlarının öğrencilerin başarısı üzerindeki etkisine dair ciddi akademik çalışmaların yapılmadığını belirtti. Matematik,
dil becerileri ve görsel öğrenmeye değinen Turan, yeni bina tasarımlarının yeni öğrenme yaklaşımlarını da dikkate alarak
yapılması gerektiğini ifade etti.
Açılış konuşmalarının ardından devam eden konferansta okul tasarımı ve estetiğiyle ilgili kapsamlı kavramsal analizleri,
yöntem uygulamalarını ve performans değerlendirmelerini içeren araştırmalar geniş yer tuttu.
Bu bağlamda “Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiği: Sorunlar, İhtiyaçlar ve Eğilimler”, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiği”, “Eğitim Yapılarında Erişebilirlik” ve “Öğrenme Ortamı Tasarımı” başlıklı paneller
düzenlendi. Konferansta ayrıca “Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiği: Politika ve Uygulama” odağında bir forum yapıldı.
Yenilikçi okullar için değişimin tasarımı ve liderliğinin de ele alındığı etkinlikte, uygulamacıların kendilerini okul tasarımı
ve estetiği konusunda geliştirebilecekleri beceri geliştirme eğitimleri de verildi.
Konferansın ikinci gününde Al-Qasemi Academy Rektörü Prof. Khalid Arar bir konferans verdi. Bunun yanında ileri
araştırmalar için çalıştay, sözlü bildiriler, okul tasarımı ve estetiği politika notu toplu değerlendirmesi yer aldı. Ayrıca
deneyimlere odaklanan uluslararası okul yöneticileri ve iyi örnek oturumları meseleyi çeşitli veçheleriyle ele aldı.
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