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Bu bültende; Müdürlüğümüze bağlı Strateji Geliştirme Hizmetleri -1 altında kurulan AR-GE  

Birimine  bağlı ASKE ve PEK ekiplerinin 1 TEMMUZ 2019– 31 ARALIK 2019 tarihleri  arasında 

yaptığı çalışmalar yer almaktadır. 
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I. GİRİŞ 

1.1. AR-GE BİRİMİMİZ  

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin mevcut yapısı, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 

08.05.2014 tarih 1843555 sayılı AR-GE Birimleri yönergesi doğrultusunda Araştırma, Stratejik Planlama ve 

Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE) ile Projeler Ekibi (PEK) olmak üzere iki ekip oluşturularak yeniden 

yapılandırılmıştır.  

Stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol sistemi, idareyi geliştirme, hizmet niteliklerini arttırma ve proje 

geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri-1 bölümü 

bünyesinde,  Müdür Yardımcısı İlker ERARSLAN ve Şube Müdürü Beyhan GÖKDEMİR’e bağlı olarak ARGE 

birimi oluşturulmuştur. 



ASKE  

2019 TEMMUZ – 2019 ARALIK ÇALIŞMALARI 

   İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Çalışmaları 

    

  Bakanlığımızın 18/09/2018 tarihli ve 2018/16 sayılı Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Konulu Genelge ve 

“MEB 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı” yayınlanmıştır. 

 

 Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının planlarında uyumu yakalamak üzere Cumhurbaşkanlığının 17/08/2018 tarihli ve 

78059895-CB001 sayılı Cumhurbaşkanlığı yazısıyla tüm kamu kurum ve kuruluşların 2019-2023 dönemi stratejik planlarını 

hazırlaması istenmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımızın 18/09/2018 tarihli ve 2018/16 sayılı Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları 

Konulu Genelge ve “MEB 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı” yayınlanmıştır. 
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 Genelge ve Hazırlık Programı doğrultusunda başlatılan 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları 

aşağıdaki takvime uygun olarak yürütülmüştür.                                                                                          

2019-2023 Stratejik Planımızın temel yapısı Bakanlığımızın Stratejik Planı ile uyumlu olarak 

hazırlanmış 7 amaç, 22 hedef, 45 strateji, 239 faaliyet ve 76 performans göstergesi içermektedir. Stratejik Plan 

hazırlama aşamasında planda yer alan konular 2023 Eğitim Vizyon Belgesine dayanarak belirlenmiştir. 

Hazırlanan Stratejik Planımız Valilik Makamı tarafından onaylanarak resmi web sitemizde yayımlanmış ve 

yürürlüğe girmiştir.  

İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin güncellenen  Stratejik Planları incelenmiş ve gerekli dönütler verilmiştir. 

Bu süreçte okul ve kurumlarımızın Stratejik Planlarını güncelleme çalışmalarına rehberlik edilmiştir. 

 İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulu Kurumsal Öz değerlendirme Çalışmaları ;  

İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulunun Kalite Değerlendirme Sistemi ( KALDES ) Çalışmaları 

kapsamında 2018 yılı çalışmalarına ait rapor hazırlanıp İl Kalite Koordinasyon Kuruluna sunuldu. KALDES 

üzerinden 2019 yıl sonu, “Çalışan Memnuniyet Anketi”, “ Hizmet Alan Memnuniyet Anketi ” ve “ Toplum 

Memnuniyet Anketi ” veri girişlerinin ilgili paydaşlar tarafından yapılmasını sağlayabilmek için İlgili anketler web 

sayfamızda yayımlanmış, anket doldurulması için kılavuz hazırlanmış, tüm kurumlarımıza duyurular 

yapılmıştır. 

No Yürütülen Çalışma Tarih 

1 
2019-2023 Stratejik Planlan Hazırlık Programının İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerimize Duyurulması 

Eylül 2018 

2 İl / İlçe  Kurul ve Ekiplerinin Oluşturulması Eylül 2018 

3 Bilgilendirmelerin Yapılması Ekim 2018 

4 Durum Analizi Ekim-Kasım 2018 

5 Geleceğe yönelim Aralık 2018 

6 
İl MEM SP Taslağın Milli Eğitim Bakanlığına Gönderilmesi Ocak 2019 

İlçe MEM SP Taslağın Müdürlüğümüze Gönderilmesi Ocak 2019 

7 Taslakta düzeltmelerin yapılması Ocak 2019 

8 Stratejik Planın Güncellenmesi Aralık 2019 

9 Onay ve Yayım Aralık 2019 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kalite Çalışmaları;  

 Kalite geliştirme çalışmaları kapsamında İl Milli 

Eğitim Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu 

hizmetlerden memnuniyetlerin ölçülmesi amacıyla 

müdürlüğümüz binasına yerleştirilen Kiosk cihazı 

verileri üç aylık periyotlarda izlenmektedir.  

 Kiosk cihazımızdaki anketler sayesinde hizmet 

alan bireyler ilgili birimleri değerlendirme imkanı 

bulmuştur, 01.07.2019-311.12.2019 tarihleri 

arasında 439 hizmet alan vatandaşımızın 

değerlendirmelerine göre genel memnuniyet oranı 5 

üzerinden 4,02 olmuştur. 
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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl 18 Ağustos'ta 

kentte meydana gelen orman yangınları üzerine tüm 

öğrenciler ve eğitimcilerle birlikte yapacağı doğa 

çalışmalarına hız veriyor. 

İlk Adım Doğa Yürüyüşü 

Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve orman 

yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bir dizi faaliyet 

gerçekleştirecek olan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü; 

ilk olarak İnciraltı Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü 

düzenledi. 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ve Balçova 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla'nın katıldığı 

farkındalık yürüyüşü öğretmen, öğrenci ve velilerden 

yoğun ilgi gördü. Yürüyüşte konuşan İzmir İl Milli 

Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün burada küçük bir adım atarak İzmir'deki 

öğrenci, öğretmen ve velilerimizle birlikte tüm eğitim 

camiası olarak bir farkındalık oluşturmak üzere bir 

araya geldik. Geçtiğimiz ay İzmir'in tarihinde çok acı 

bir sayfa olarak yerini alan bir orman yangını 

yaşadık.  Hayatın her alanına dokunan eğitimciler 

olarak bizler, bu konudaki hassasiyetimizi ortaya 

koymak üzere "Ağaç toprak, topraksa vatan" 

sloganıyla  il genelinde harekete geçiyoruz. 

Yaratılan her canlının hakkını ve hukukunu gözeten 

bir medeniyetin mirasçıları olarak doğayı korumayı 

mesuliyet addediyoruz. İzmir'de 850 bin 

öğrencimize, ormanların ve yaşamın önemini 

anlatacak olan biz eğitimcileriz. Bugün burada 

başlattığımız doğa yürüyüşü, okulların açıldığı gün 

olan 9 Eylül'de bütün okullarımızda 'İlk Dersimiz 

Orman' diyerek ses vermeye devam edecek." 

7 



Topraktan Uzak Kalan, Aslından Uzak Kalır 

"Geçtiğimiz yıl okul açılışında, her okulda bakımını 

öğrencilerin üstlendiği zeytin fidanı dikimi 

gerçekleştirdik. Bu yıl da 'İlk Dersimiz Orman' 

diyoruz.  Öğretmenlerimiz, ilk derslerinde 'Dersimiz 

Orman' konusunu işlerken bu sayede öğrencilerimize 

çevre bilinci kazandıracağız." diyen Yahşi, yapılacak 

çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Yahşi, doğa temelli yaşamı öğrencilere kazandırmayı 

hedeflediklerini vurguladığı açıklamasında şöyle 

konuştu. "9 Eylül'de, İzmir'in dağlarında yok olan 

ağaçları yeniden yeşertmek üzere her öğrencimiz için 

bir fidan dikiyoruz. Yine aynı gün 10 bin öğrenciyle 

birlikte öğrencilerimizin oradaki kaybı görmeleri 

amacıyla yanan orman bölgelerine geziler 

düzenleyeceğiz. Topraktan uzak kalan, aslından uzak 

kalır. Ağacı ve ormanı her daim baş tacı eden 

medeniyetin mirasçıları olarak İzmir'de her karış 

vatan toprağını yeşil ile buluşturmayı hedefliyoruz. 

Biz eğitimciler; iyiye, güzele, sevgiye, merhamete, 

tüm canlı ve cansızın hakkını korumaya talibiz. Ne 

mutlu ki bu mesleği seçmişiz, iyi ki öğretmeniz 

diyoruz." 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü yıl boyu 

devam edecek olan çalışmalar kapsamında 24 Kasım 

Öğretmenler Günü'nde; 30 ilçenin katılımıyla İzmir'in 

dağlarında '800 Bin Öğrenci Fidan Oluyor' sloganıyla 

Karabağlar, Urla, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 

ağaçlandırma çalışması yapılacak. 

Bu yıl hayata geçirilecek olan '35 Doğa Projesi' 

kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilere çevreyi 

tanıma eğitimleri verilecek. Kıyı sahil temizliği, sağlık 

yürüyüşleri ve atölye eğitimlerinin yıl boyunca devam 

edeceği proje kapsamında israfın önlenmesi 

konusunda da eğitimler verilecek. 

Yanı sıra il genelinde farkındalık oluşturmak adına yıl 

boyunca şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarıyla 

birlikte kamu spotu çalışması, afiş tasarım yarışmaları 

ve liseler arası kısa film yarışması düzenlenecek. 

8 



 
  Eğitimde niteliğin artırılması, okul-aile işbirliğinin 

geliştirilmesi ve okuldan yansımalarla toplumun dizayn 

edilmesi amacıyla “Bilinçli Aile Bilinçli Toplum” 

sloganından hareketle Veli Eğitim Akademisi 

düzenlenmektedir.  Velilere uygulanan anket çalışmaları 

ve talepler doğrultusunda oluşturulan akademi 

programları gerçekleştirilmiştir. 

   Velilerimizin sorunlarına çözüm üretmek, eğitim 

ve öğretim ile ilgili karşılaştıkları her türlü problemi 

değerlendirmek, 21. yüzyıl bilgi ve becerilerine uygun 

bireyler yetiştirmede bir rehber niteliği taşıyan "Veli 

Akademisi" eğitimleri elektronik sistem üzerinden alınan 

başvurular ile veliler programlara davet edilmiş ve 

23.355 veli,  akademi programlarından faydalanmıştır. 

   

Bilinçli Aile Bilinçli Toplum hedefleyen akademi 

çalışmalarının etkisi salon programları ile artarak 

devam etmiştir. Duygusal  zeka, çocuk aile arasındaki 

çatışmanın yönetimi, çocuk aile arasında etkili 

iletişim , geleceği şimdiden kucaklamak (zaman 

yönetimi), ebeveyn dijital okur yazarlığı, yaşamda 

tutarlı olma ve anlamlandırma sanatı gibi bir çok 

konuyu içeren salon programları ile ailelere çok yönlü 

katkı sunulmuştur. 

   

                

                

      

  Ulusal düzeyde tanınmış, alanında uzman, 

yetkin akademisyenler ve uzmanların desteği ile 

akademi programları yıl boyunca gerçekleştirilmiştir. 

 

VELİ EĞİTİM AKADEMİSİ 
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  Eğitim sürekli olarak kendini geliştirmek üzerine kuruludur. Bu nedenle eğitim alanında her öğretmenin; 

eğitimle ilgili yayınlardan, mesleki seminer çalışmalarından, hizmet içi seminerlerden ve diğer her türlü 

imkânlardan yararlanması, mesleği ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip etmesi, meslek hayatı boyunca 

bilgilerini yenilemesi, kendini yetiştirmesi, çağın insanını hazırlaması açısından zorunludur. Bu düşünce ile   

“Kendini yenile geleceğe artı kat” sloganı ile yola çıkılan projede eğitimin her aşamasında görev alan eğitim 

yöneticileri, öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarının  mesleki gelişimlerinin desteklenmesini, motivasyonun 

artırılmasını ve hizmet kalitesinin yükseltilmesini  hedeflemektedir. 

  Mesleki Gelişim Akademisi’nin bir diğer hedefi 

de teori ile uygulamayı birleştirmektir. Alanlarında 

uzman isimlerle planlama içerisine girilerek  

çalışmaların yürütülmesi amaçlanmıştır. 

  Alanlarında uzman  eğitimciler ile 54.125 eğitim 

yöneticisi ve öğretmenimize eğitimler verilmiştir. 

  Salon programlarına katılamayan öğretmenlerimiz için 

istedikleri yerden eğitimlere katılabilmelerine olanak sağlayan 

Online Eğitimler düzenlemekteyiz. 

  2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Seminer Dönemimde 

Yeni Atanan Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarına uzman 

eğitimciler tarafından  Yönetimde motivasyon ve Özgüven, 

Okul Kültürü ve Liderlik, Okul Yönetim Süreçlerinde Ölçme 

ve değerlendirme Uygulamaları, Protokol Yönetimi “ 

konularında  eğitimler verilmiştir. 

   
 

öğret

Mesleki Gelişim Akademisi İl Milli Eğitim  Müdürlüğü Koordinatörlüğünde ilçelerimizde de 

eğitimler yapılmaktadır. 

MESLEKİ GELİŞİM AKADEMİSİ 
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   İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üç yıl önce hayat geçirilen 'Mesleki Gelişim Akademisi' 

çalışmaları kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Mehmet Polat, eğitimcilerle bir araya geldi. 

 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda eğitimcilerle buluşan Prof. Dr. 

Mehmet Polat, "21 Yüzyıl Becerileri ve Nanoteknoloji: Nanokarakterizayon ve Sentezleme" sunumunu 

katılımcılarla paylaştı. 

 Programa İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın yanı sıra İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer 

Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ve çok sayıda eğitimci katıldı. 

 Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, tamamen gönüllülük 

esasına dayalı olarak düzenlenen Mesleki Gelişim Akademisi seminerlerine gösterilen yoğun ilgiden 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

 "Her Şey Nano Boyuttadır, Önemli Olan Onun Sentezidir"  

     Açılış konuşmalarının ardından sunum yapan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Polat, yaptığı çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verdi. 
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 Nanoteknolojinin tanımını yapan Polat, doğadaki pek çok şeyin aslında nano boyutlu olduğunu ifade 

ederek önemli olanın nano tanelerin mimarisi ve tasarımı olduğunun altını çizdi. 

Enstitüdeki laboratuvarında yaptığı çalışmaları katılımcılarla paylaşan Polat, bor örneğini verdi. Polat, 

ülkemizin bor açısından en zengin ülkelerden biri olduğunu söyleyerek borun nano boyutlarda kullanılmasının 

önemine değindi.  

 "Evrendeki ve doğadaki her şey nano 

boyutlardadır, önemli olan onun sentezidir. 

Nanoteknoloji, kontrollü bir şekilde bir yerden bir 

yere varabilmek için kullanılır. Bu noktada 

atomlarla nano boyutları sentezlemek gerekiyor. 

Nano sentez ve nano karakterizasyon tam da bu 

noktada devreye girer." diyen Polat bor 

nanotanelerinin silika taneleri ile homojen bir 

şekilde bir araya gelerek çalışması için 

laboratuvarda yaptığı beş deneme hakkında bilgi 

verdi. 

 Eğitimcilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde; sunumun ardından soru cevaplara geçilirken İzmir Milletvekili 

Ceyda Bölünmez Çankırı ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi,  Prof. Dr. Mehmet Polat'a değerli 

sunumlarından ötürü teşekkür plaketi takdim etti.  
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  İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Aydın 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul 

ile okul öncesi öğretmenlerini buluşturdu. 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Gelişim Aka-

demisi çalışmaları kapsamında, yaptığı çalışmalar 

ile kendilerinden sonra gelenlere örnek teşkil eden 

değerli isimleri, eğitimciler ile bir araya getirmeye 

devam ediyor. 

Üç yıldır yürütülen  "Mesleki Gelişim Akademisi" 

çalışmalarının son konuğu 'Yarına Kalmak' sunu-

muyla İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Belma Tuğrul oldu. İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salo-

nu'nda gerçekleşen seminere; İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yar-

dımcısı İlker Erarslan ve çok sayıda okulöncesi 

öğretmeni katıldı. 

 

 

"Bu Toprakların Yetiştirdiği Değerleri, Eği-

timcilerle Buluşturuyoruz" 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, katılımcı öğret-

menlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak baş-

ladığı konuşmasında şunları kaydetti: "Biz, geleceği imar 

ve inşa edecek, bu ülkenin temel değerlerini, toprağını ve 

bayrağını ve koruyacak, kültürünü yaşatacak; sporda, 

sanatta dünya çapında ses getirecek güzel bireyler yetiş-

tirmek için çalışıyoruz. Biz öğretmeniz, biz insan yetiştiriyo-

ruz." 

Öğretmenlik mesleğinde, kendini yetiştirmenin önemine 

vurgu yapan Yahşi, Bizler de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğü olarak, Mesleki Gelişim Akademisi çalışmaları kapsa-

mında; yaptığı çalışmalarla Türkiye'de ve dünyada öne 

çıkmış, bu toprakların yetiştirdiği değerleri, öğretmenleri-

mizle buluşturmaya devam ediyoruz." dedi. 

PROF. DR. BELMA TUĞRUL, MESLEKİ GELİŞİM AKADEMİSİ'NE               

KONUK OLDU. 
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Ardından söz alan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul 'Yarına Kalmak' sunumunda, 

çocukların olumlu yönde deneyimledikleri unutulmaz öğret-

men etkileşimlerinin sonuçlarının sadece erken çocukluk 

yıllarında değil, tüm yaşamlarını etkileyebilecek güçte oldu-

ğuna dikkat çekti. 

Okulöncesi öğretmenlerinin çocukları tanıma ve anlama 

çabaları kadar, çocukların ve ailelerinin de öğretmenlerini 

tanıma gereksinimi içinde olduğuna dikkati çeken Tuğ-

rul,  çocuklarla öğretmenler arasında kurulan bağın, onların 

sağlıklı ve mutlu bireyler olarak gelişmesindeki etkisinden 

bahsetti.  Sosyal ve duygusal becerilerin gelişmesinin, aka-

demik becerilerin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurgu-

layan Prof. Dr. Belma Tuğrul, çocukların kendilerini ve dün-

yayı keşfetme merakında olduklarını, kendi öğretmenlik 

deneyimlerinden edindiği çocuk hikâyeleri ile aktardı.  

"Sınıfınızda Kaç Çocuk Varsa O Sayıda Öğretmen 

Vardır" 

36 yıldır teori ile pratiği bir arada sürdürmekte olduğunu 

söyleyen konuşmacı, nitelikli bir okulöncesi eğitim sürecin-

de, çocukların ilgilerinin, duygu ve düşüncelerinin temel 

alınması ve onların boş bir levha gibi düşünülmemesi ge-

rektiğini kaydetti. Tuğrul, konuşmasında çocuğun doğuştan 

getirdiği gücüne güvenmenin ve bu gücü kullanmak üzere, 

en etkili koşulların oluşturulmasının önemine dikkat çekti. 

Çocukları anlamanın yolunun onların gözünden dünyaya 

bakmayı başarmakla sağlanabileceğini belirten Prof. Dr. 

Belma Tuğrul, çocukların kendilerini yürekten dinleyen, 

onları başkalarıyla kıyaslamadan olduğu gibi kabul eden, 

farklılıklara saygılı davranan, onları birbirleriyle kaynaştırma-

ya çabalayan, onların hayallerinin ortağı olup ilham veren, 

kendilerini cesaretlendiren ve oyun dostu olan öğretmenle-

rini unutmadıklarını belirtti. 

Çocukların sorularının, onların öğrenme ilgileri konusunda 

açık ipuçları verdiğini belirten Tuğrul, öğretmenlere öğret-

menlik anılarını yazma önerisini sundu. "Öğretmenler, öğ-

renmeye devam eden, çocuklara yeni ve farklı dünyaların 

kapılarını açmak için cesaret veren kişilerdir. Sınıfı-

nızda kaç çocuk varsa o sayıda öğretmen vardır." 

diyen Tuğrul, çocukların birbirlerinden öğrenmesinin 

önemine dikkat çekti. 

Çocukların her birinin kar tanesi kadar kendine özgü 

özellikler taşıdığını belirten Prof. Dr. Belma Tuğrul, 

sunumu sırasında yaratıcı düşünme becerilerinin 

gelişmesine destek verecek oyunlar oynayarak izle-

yicilerin katılımını sağladı. Tuğrul, sunumunda oyun-

cu, tutkulu, yaratıcı öğretmenlerin sınıflarında ço-

cukların yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tu-

tumlar geliştirmesinin mümkün olduğunu belirtti. 

Öğretmenlerle interaktif etkinliklerle geçen semine-

rin sonunda İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer 

Yahşi,  İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Belma Tuğrul'a çiçek takdiminde bulunarak 

değerli sunumları için teşekkür etti. 
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 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki 

Gelişim Akademisi çalışmaları kapsamında, 

göreve yeni başlayan eğitim yöneticileri, 

'Eğitimde Yönetim ve İnovatif Eğitim Liderliği 

Semineri'ne katıldı. 

 Hafta boyu süren seminerlerde 450 göreve 

yeni başlayan müdür ve müdür yardımcısı; 

Öğretmene Hizmet Sosyal ve Kültürel 

Faaliyetler Daire Başkanı Uğur Kılıç, Prof. Dr. 

Ahmet Aypay, Doç. Dr. Eren Ceylan, Kamu 

Yönetimi Uzmanı Nihat Aytürk, Dr. Hakan 

Toytok, Doç. Dr. Mustafa Sever ve Milli Eğitim 

Bakanlığı Danışmanı Dr. Türker Toker gibi 

birbirinden değerli isimlerle bir araya geldi. 

 Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Konferans 

Salonu'nda gerçekleşen seminerin açılış 

programında; Öğretmene Hizmet Sosyal ve 

Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Uğur Kılıç, 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl 

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan 

ve Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin 

Ender Karabulut ile çok sayıda eğitim 

yöneticisi hazır bulundu. 

 Programın açılış konuşmasında eğitimler 

hakkında katılımcıları bilgilendiren İl Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İzmir 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün üç yıldır 

yürüttüğü Mesleki Gelişim Akademisi 

çalışmaları kapsamında, alanında uzman 

isimlerin eğitimcilerle bir araya geldiğini ifade 

ederek  eğitimlerin tüm yöneticilere faydalı 

olmasını temenni etti. 

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GÖREVE YENİ BAŞLAYAN 

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK SEMİNER ÇALIŞMASI 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından göreve yeni başlayan eğitim 
yöneticilerine otuz saatlik hizmet içi eğitim verildi. 
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"İnsan İnsanın Gölgesinde Yetişir"  

"Bu ülkenin şarkısını söyleyecek bir nesli yetiştir-

mek adına çıktığınız bu yolda, çocuğun kalbine ve 

zihnine hitap edeceksiniz." diyen Yahşi, eğitim yö-

neticilerine bol kitap okuyarak ve istişarelerde bulu-

narak kendilerini geliştirmeleri konusunda öneriler-

de bulundu. 

Konuşmasında kurum kültürünün önemine değinen 

Yahşi, "Dünya üzerindeki hiçbir şey, ateşlenmiş bir 

insan ruhu kadar güçlü değildir." diyerek eğitim yö-

neticilerinin kurumlarında fark yaratması gerektiğini 

vurguladı. 

Yaptığı konuşmada eğitim yöneticilerine seslenen 

Yahşi, şunları söyledi: "İletişiminiz her daim üst dü-

zeyde olsun. Dikta ile değil ikna ile iletişim kurarsa-

nız her işte başarılı olursunuz. Okulun kapısındaki 

güvenlik görevlisinden, müdür yardımcısına kadar 

herkes ile iletişiminize azami önem verin. İnsan, 

insanın gölgesinde yetişir. Bu işi aşkla ve şevkle 

yapan, hak ve adaletten ayrılmayan yöneticiler  için 

başarı kaçınılmazdır." aşarı kaçınılmazdır." 

 “Kutadgu Bilig' Başucu Kitabı Niteliğindedir.” 

 Ardından söz alan Öğretmene Hizmet Sosyal ve 

Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Uğur Kılıç, eğitim 

yöneticileriyle kendisi için başucu kitabı niteliği 

taşıyan eserlerden biri olan Yusuf Has Hacip'in 

'Kutadgu Bilig' adlı eserini paylaştı. 

 Kılıç, konuşmasında 1000 yıl önce yazılan bu eserde, 

yöneticiler için sekiz altın tavsiye bulunduğunu söyleyerek 

bu tavsiyelerin ilkinin, yöneticinin inancına vurgu yaptığını 

kaydetti. "Kutadgu Bilig'de inançlı olmak, yaptığı vazifeye 

inanmakla açıklanır. Vazifenizi ifa ederken karşınıza çıkan 

zorluklara direnç gösterme ve o zorluklarla mücadele etme 

anlamında müthiş bir inancınız olmalı." diyen Kılıç, eğitim 

yöneticilerinin çocuklar ve öğretmenler için birer rol model 

olması gerektiğinin altını çizdi. 

Adil, merhametli, alçak gönüllü, sabırlı ve kanaatkâr 

olmanın yöneticilere çok şey katacağını belirten 

Kılıç, "Şahsi kanaatle değil, akılla karar almalısınız." 

diyerek yöneticilere tavsiyelerde bulundu. 

Konuşmaların ardından Öğretmene Hizmet Sosyal 

ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Uğur Kılıç, 

'Adab-ı Muaşeret ve Protokol Kuralları' sunumuyla 

eğitim yöneticileriyle bilgilerini paylaştı. 7-10 Ekim 

tarihleri arasında sürecek olan eğitimlerde, eğitim 

yöneticileri 'Okul Yönetim Süreçlerinde Ölçme ve 

Değerlendirme Uygulamaları ve Kullanımı, Okul 

Gelişimi ve Yönetimi, Okul Kültürü ve Liderlik, 

Yönetimde Motivasyon ve Özgüven' gibi birbirinden 

farklı konu başlıklarıyla alanında uzman isimlerden 

eğitim aldılar.  
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İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Eğitimcileri 

Dinliyor etkinliği 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Gelişim 

Akademisi tarafından düzenlenen “İzmir İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Eğitimcileri Dinliyor” adlı 

söyleşilerde fark yaratan eğitimciler, meslektaşları 

ile bir araya geldi . 

 Projeyle Gelen Dünya Birinciliği 

 'Sarı Kantoron Bitkisinin Hücredeki Oksidatif 

Strese Etkisi' projesiyle dünya birinciliğini ülkemize 

taşıyan Biyoloji Öğretmeni Yasemin Horasan, 

hücredeki zararlı bir molekül olan hidrojen 

peroksitin vücuttan atılımında sarı kantaron 

bitkisinin olumlu etkilerini paylaştı. Öğrencileriyle 

birlikte Ödemiş'ten topladıkları sarı kantaron 

bitkisinin kanserli kıkırdak üzerindeki iyileştirici 

etkisini gözlemleyen Horasan ve iki öğrencisi, bu 

projeyle Brezilyanın Para Eyaleti'nde düzenlenen 

yarışmadan birincilikle döndü. 
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 Söz Fark Yaratan Öğretmenlerde 

 Çalışmalarıyla fark yaratan öğretmenlerden 

ilki Biyoloji Öğretmeni Işık Turcan 'Bildiğiniz Tüm 

Kuralların Değiştiği Yer-Nanoteknoloji' konulu 

sunumunda öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini 

kazandırmanın önemine değindi. 

 Fen Bilgisi Öğretmeni Cemal Önder, 

'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği ve Fuar 

Organizasyonlarında Başarıya Giden Yol' 

konusunda edindiği tecrübeleri katılımcılarla 

paylaştı. TÜBİTAK projesi başvurunda dikkat 

edilecek noktalara dikkat çeken Önder, projeyle 

görev yaptığı Aliağa ilçesindeki tüm öğrencilere 

ulaşmayı hedeflediğini söyledi. 

  Söz Fark Yaratan Öğretmenlerde 

 Kodlama Bilmeden Geliştirilebilen Dijital Oyun' 

konusunu ele alan Fen Bilgisi Öğretmeni Ferhat 

Demirci, yaptığı çalışmada nanoteknoloji ile dijital 

içeriği birleştirerek dijital oyun geliştirdiği bilgisini 

verdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün dijital içerik 

geliştirme konusunda Türkiye'deki iller arasında 

birinci sırada olduğunu vurgulayan Demirci, 

sunumunda eğitsel dijital oyunun bileşenleri, 

mekanikleri ve dinamiklerini anlattı.  

 Biyoloji Öğretmeni Dr. Figen Özyıldız ise 

sunumunda, danışmanlığını yürüttüğü TÜBİTAK 

projesi ile ilgili meslektaşlarına bilgi verdi. TÜBİTAK 

tarafından düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Arası 

Araştırma Projeleri Yarışması'nda biyoloji dalında 

Türkiye birinciliği olan Özyıldız, 'Çinko Oksit 

Nanopartikül ile Birleştirilmiş Zeytin Çekirdeği ve 

Bitki Ekstresi Eklenmiş Termoplastik Poliüretandan 

Oluşturulan Yapay Damarlar' projesinden örnekler 

verdi.  

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile işbirliği içinde 

hayata geçirdiği projeyle Amerika'da ülkemizi temsil 

eden Özyıldız, zeytin çekirdeğinin antimikrobiyal 

etkisinden faydalanarak vücutla uyumlu yapay 

damar geliştirdiğini dile getirdi.  
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İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Eğitimcileri 

Dinliyor 

 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Mesleki Gelişim Akademisi 

tarafından düzenlenen "İzmir İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimcileri 

Dinliyor" adlı söyleşide fark 

yaratan dört eğitimci, 

meslektaşları ile bir araya geldi. 

 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

15 Temmuz Şehitleri Konferans 

Salonunda düzenlenen söyleşide, 

çeşitli alanlarda projeler üreten 

farklı ilçelerden dört öğretmen, 

meslektaşlarına çalışmaları 

boyunca edindikleri deneyimleri 

ve ortaya çıkan ürünleri anlattı. 

 İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı İlker Erarslan'ın da 

hazır bulunduğu söyleşide; 

Selçuk Gazi Mustafa Kemal 

Ortaokulu Sosyal Bilgiler 

Öğretmeni Baykal Deniz, Cihat 

Kora Anadolu Lisesi İngilizce 

Öğretmeni Funda Gülenser, 

Gaziemir Yahya Kemal Beyatlı 

İlkokulu Sınıf Öğretmeni Melin 

Getizmen Yeşil ve Karşıyaka 

Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat 

Merkezi Fen Bilgisi Öğretmeni 

Hüseyin Namdar Gürsönmez, 

projelerini meslektaşlarıyla 

paylaştı. 

 Çalışmalarıyla fark yaratan öğretmenlerden Selçuk Gazi 

Mustafa Kemal Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Baykal 

Deniz, 'Yaratıcı Ders İşleme Deneyimleri' konusunda yaptığı 

çalışmaları anlattı. Bilgiyi eğlenceli hale getiren Deniz, derste 

çocukların anlamakta zorlandığı ölçekler, paralel, meridyen gibi 

konularda projeler geliştiriyor. Bu projelerini 'Eğitimde İyi Örnekler 

Konferansı'nda da paylaştığını söyleyen Baykal Öğretmen, 

konuları oyunlaştırarak öğrencilerin ilgisini çekiyor. Yaptığı 

projelerle dersi daha akılda kalıcı hale getiren Deniz, 'oyunlarla 

fark yaratan öğretmen' olarak anılıyor.  
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Söz Fark Yaratan öğretmenlerde 

  Söyleşinin ikinci konuğu, pek çok Avrupa Birliği ve e-

twinning projesinde görev alan Karşıyaka Cihat Kora Anadolu 

Lisesi İngilizce Öğretmeni Funda Gülenser oldu. 'SELMA 

(Social and Emotional Learning For Mutual Awareness)' ve 

'Microsoft Yenilikçi Öğretmen Sınıf İçi Uygulamaları' projelerini 

başarıyla yürüten Gülenser, aynı zamanda SELMA projesinin 

Türkiye elçilerinden biri olarak seçildi . 

 Son konuşmacı olarak meslektaşlarına seslenen Karşıyaka 

Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilgisi Öğretmeni 

Hüseyin Namdar Gürsönmez, yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi 

verdi. Tek amacının çocuklara bilimi sevdirmek olduğunu vur-

gulayan Namdar Öğretmen, çalışmalarında yürüttüğü 'Çer 

Çöpten Bilim Projesi'nde atık ve basit malzemelerle icatlar 

yaptığını söyledi.  

 Öğrencilerin, bilime olan merakının artması ve el becerileri-

nin geliştirilmesi için atölye çalışmalarına ara vermeden de-

vam eden Gürsönmez; İzmir dışında Uşak, Ankara, Samsun, 

Muğla gibi pek çok ilde öğretmen, öğrenci ve velilerle atölye 

çalışmalarında bir araya geliyor.  

  Gaziemir Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 

Sınıf Öğretmeni Melin Getizmen Yeşil, 

'Disiplinler Arası Algoritmik Düşünceyi İlko-

kulda Öğrenmek' sunumunda, e-twinning 

platformunda hayata geçirdiği projeleri an-

lattı. Z kuşağının kısa süreli dikkat aralıkla-

rından yola çıkarak kodlamayı müfredata 

entegre eden Yeşil, bu sayede birinci sınıf 

öğrencilerinin okumayı daha kolay öğrendik-

lerini belirtti. 

 Derslerde kullandığı sanal gerçeklik uy-

gulamasının öğrenciler üzerinde çok fayda-

sını gördüğünü söyleyen Yeşil, öğrencilerin 

üç boyutlu gözlüklerle harfleri öğrendiğini ve 

çizim yönlerini kodladıklarını belirtti. 2. sınıf-

tan itibaren öğrencilerinin ders içeriği üret-

meye başladığını ve bu içerikleri sınıfta pay-

laştığını söyleyen Melin Öğretmen, böylelik-

le kendi kendine öğrenme ve akran öğren-

mesi gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüt-

tüğü 'STEM Akademisi' çalışmalarından 

edindiği bilgilerle pek çok projeye imza atan 

Yeşil, beşi yabancı olmak üzere toplam on 

beş ortakla teknoloji ve kültürel miras temalı 

STEM çalışmaları yaptıklarını söyledi. Çalış-

malarda disiplinler arası yaklaşımla konuyu 

çok boyutlu olarak ele alan Yeşil, bu sayede 

öğrencilerin küçük yaşta vizyon sahibi ol-

duklarının altını çizdi. 
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MESLEKİ GELİŞİM AKADEMİSİ 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ ATÖLYESİ 

  Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Kendini Yenile Geleceğe Artı kat sloganıyla 

başlayan Mesleki Gelişim Akademisi kapsamında bu yıl üçüncü kez İngilizce Öğretmenleri Atölyesi başlamıştır. 

Aralık ayında Jen Lacano tarafından "Fun and Productive Speaking Activities" ve Ian White tarafından 'Features of 

connected speech' konulu ilk atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. 
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İLHAM VEREN BULUŞMALAR 

  “İlham Veren Buluşmalarda” ile öğrencilerimizi, kariyer planlarını yaparken, alanının uzman isimleri ile bir araya 

getiriyoruz.   

  Gelecek planlarına katkı sağlayan ülkemizin duayen isimleri ile bir araya gelen öğrencilerimize, başarının kimseye 

altın bir tepside sunulmadığını, başarıya giden yolun taşlarının istek, irade ve azim ile döşendiğini göstermek istiyoruz.  
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 İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bilim ve 

teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bilim 

ve teknolojideki bu değişim çağımız insanlarının 

da farklı becerilere sahip olmasını zorunluluk 

haline getirmiştir (Akgündüz, Ertepınar, Ger, 

Kaplan Sayı, Türk, 2015). STEM Eğitimi disiplinler 

arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, 

teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört 

önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu 

hedefleyen bir öğretim sistemi olarak 

adlandırılabilir (İAÜ, 2015, s. 10). Bu bağlamda, 

özellikle gerçek hayat problemlerini çözmede fen, 

teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının 

birbiri içinde entegrasyonu üzerine kurulu bu 

yaklaşımın okullarda öğrencilerde çoklu becerileri 

geliştireceği ifade edilebilir. 

 Fen, matematik, teknoloji ve mühendislik 

alanlarındaki becerilerini bir arada kullanan ve bu 

alanların gerektirdiği bakış açısına sahip bireyleri 

yetiştirmenin önemli olduğu günümüzde, bu 

sebeple oluşturulmuş İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü İzmir MEM STEM Akademi Projesi 

devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

2023 Eğitim Vizyonunda, “Çocuklar soru çözme, 

konu anlatımı gibi bir eğitim anlayışından üretimi, 

yapmayı, etkileşimi, derinleşmeyi öne çıkaran bir 

müfredat anlayışına yönelecektir,” şeklinde 

belirtilmiştir. Bu durumda, STEM Eğitimi ile çoklu 

yeteneklere sahip ortaya koyduklarıyla, 

yenilikleriyle fark oluşturacak bireylerin, ülkenin 

gelecekte bu alanlardaki niteliğini artırarak rekabet 

gücünü kuvvetlendireceği söylenebilir.  

 Öğrencilerin okullarda çok yönlü gelişmesinde 

kilit role sahip öğretmenlerimize, STEM Eğitimleri 

proje kapsamında verilmeye devam edilmektedir. 

STEM Eğitimi ortaokul uygulama etkinlikleri ve 

okul uygulamaları 20 öğretmenle 7 okulda Eylül 

ayından itibaren pilot uygulamalar şeklinde 

devam etmektedir. 26-30 Ağustos 2019 da 

Ödemiş Zafer İlkokulunda farklı branşlardan 

45 öğretmene İleri STEM Eğitimi verilmiştir. 

03-06 Eylül 2019 Çiğli Akiş Öğütçü 

Ortaokulunda Temel STEM Eğitimi farklı 

branşlardan 25 öğretmenle yapılmıştır.  
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 18-22 Kasım 2019 ara tatil dönemi 10 okulda toplam 150 öğrencinin katılımıyla 13 İzmirMemSTEM 

Akademi projesine katılan 13 öğretmen tarafından STEM Eğitimi uygulamaları yer almıştır.  

 27 Eylül 2019 da Dr. Murat Akarsu tarafından “STEM Eğitimi dünya uygulamaları” sunumu ve uygulama 

çalışmaları 25 öğretmenle birlikte gerçekleştirilmiştir.  
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 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İzmir Kalkınma Ajansı 

(İZKA) ve Genç Başarı Eğitim Vakfı ile işbirliği içinde 

yürüttüğü 'GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı' 

eğitimleri başladı. 

 Konak ilçesinde düzenlenen programa, İzmir İl Milli 

Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir Kalkınma Ajansı 

Hukuk Müşaviri Çağkan Aydoğdu, Genç Başarı Eğitim Vakfı 

Genel Müdürü Seçil Çelebi ile çok sayıda eğitimci katıldı. 

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 'GençBizz Liseler Arası 

Girişimcilik programı kapsamında katılımcı okullarda 

oluşturulacak ekiplerle şirket kuran gençler, iş dünyasına 

adım atacak. 

 İzmir'den çoğunluğunu meslek liselerinin oluşturduğu 

toplam yüz okuldan iki yüz eğitimcinin eğitime alınacağı 

programda,  inovasyon, girişimcilik, finansal okur-yazarlık ve 

tasarım odaklı eğitimlere yer verilecek. 

 Programda ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerin, 

gönüllü mentorlar eşliğinde iş planı geliştirmeleri, şirket 

kurmaları, ürün ya da hizmet üreterek satış ve şirket idaresi 

gibi konularda doğrudan kendilerine ait projeler üzerinden 

deneyim kazanmaları hedefleniyor.    

                                                                      

"Gençlerimiz, Katma Değeri Yüksek Yeni 

Markalar Ortaya Çıkaracak" 

Toplantıda söz alan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. 

Ömer Yahşi, yapılan çalışmalarda öğrencilerin ve 

eğitimcilerin heyecanını paylaşmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. 

Önümüzdeki yıllarda teknolojik kırılmanın 

yaşanacağını kaydeden Yahşi, şu ifadeleri kullandı: 

"21. yüzyılda, evlatlarımızın genlerinde var olan 

girişimcilik ruhunu beslemek ve onları bu konuda 

teşvik etmek, tercih değil bir zarurettir. Akademik 

anlamdaki çalışmalarımızın yanında çocuklarımıza 

girişimcilik ruhunu da aşılamalıyız. O nedenle 

buradaki eğitimi çok önemsiyoruz. Bu çalışmayı, 

özellikle meslek liselerinde öğrenim gören 

öğrencilerimizin, alanlarında öğrendiklerini 

sergilemede önemli bir fırsat olarak görüyoruz. 

Öğrencilerimize bu tür farkındalık kazandıran 

projeler ile bir ufuk açacağız sözlerini ifade etti. 

 

"GENÇLERİMİZ, KATMA DEĞERİ YÜKSEK YENİ MARKALAR ORTAYA 
ÇIKARACAK" 
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 Müdürlüğümüz, İzmir Kalkınma Ajansı ve Genç Başarı Eğitim Vakfı ortaklığında ortaöğretim öğrencilerine 

yönelik yürütülen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı İnovatif Düşünme ve Girişimcilik Kampları Ekim, Kasım ve 

Aralık ayında gerçekleştirilmiştir.  

 Farklı meslek liselerinden öğrencilerin karma gruplar halinde yarıştıkları kamplarda, öğrencilerin kendilerine 

verilen bir konuya (probleme) yönelik çözüm üretmeleri ve ürettikleri çözümleri mentörlerinin de destekleriyle bir 

iş planına dönüştürerek jüri önünde sunum yapmaları sağlanmaktadır. 

İnovatif Düşünme ve Girişimcilik Kampları Kampları Metodolojisi 

 İnovasyon Kampları 16-18 yaş gurubu lise öğrencilerine yönelik olarak organize edilmektedir, 8 ya da 10 

farklı liseden 8 ya da 10'ar öğrenci davet edilmektedir. 

 Etkinlik saat 08:30 itibariyle başlamakta, 17:30 itibariyle tamamlanmakta ve bir tam gün sürmektedir. 

 Her okuldan bir öğrenci olacak şekilde karma gruplar oluşturulmaktadır. 

 Gün boyunca iş fikri geliştirecekleri bir sorun belirlenmekte (Sosyal - STEM v.b.) ve öğrencilere kamp 

sabahı sunulmakta önceden kesinlikle bilgi verilmemektedir. 

 Öğrenciler takımlarında yerlerini aldıktan sonra kısa bir tanışma etkinliği yapılmaktadır. 

 Öğrencilerin ekipleri ile araştırmalarında kullanmaları amacıyla bir notebook ve internet bağlantısı 

sunulmaktadır. (Notebooklarına iş planı formatı ve MS Office Programları yüklenmiştir.) 

 Her ekibin bir mentoru olmakta ve onların desteği ile iş fikirlerini geliştirmekte ve iş planlarını 

hazırlamaktalar. 

 Öğrencilerden 14:30'a kadar iş planlarını tamamlamaları istenir ve iş planlarının soft hali toplanarak 

jüriye sunulur. 

 Öğrenciler sunum çalışmalarını başlatırlar. 

 5-7 kişi arasında kurulan jüri tarafından planlar incelenir. 

 Jüri incelemeri sırasında sunumlar tamamlanır ve tüm ekipler ana salona sunum için davet edilir, her bir 

ekip 3 dakika süre ile iş fikrini anlatır. 

 Jüri soru cevap ve değerlendirme sürecinin ardından, puanlamalar hesaplanır; KAZANAN EKİP ve ödülü 

açıklanır. 

 Sertifika, plaket ve ödül töreninin ardından program kapanır. 

 

  İnovatif Düşünme ve Girişimcilik Kampları kapsamında 56 Meslek Lisesi ve 560 öğrenci aktif olarak bu 

süreçte yer almıştır. Ayrıca 2 gün boyunca girişimcilik ve finansal okur yazarlık konularında öğrencilerimiz 

yaratıcı fikirleri bu kamplar sayesinde öne çıkarmışlardır. 
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ÖGRENCİ  ARGE 
 İl Milli Eğtim Müdürlüğü olarak en önemli görev 

ve sorumluluklarımızdan biri olan “öğrencilerin okul 

dışı etkinlik ve öğrenmelerine ilişkin çalışmalar 

yapmak ve yaptırmak” temelinde amacımız;  

medeniyetin temel unsurları olan bilim,kültür, 

eğitim,spor,sanat ve insanlığın faydasını esas alan 

benzeri alanlara yönelik özgün yetenek ve yaratıcı 

çalışmalarıyla fark yaratan öğrencileri bir araya 

getirerek 21.Yüzyıl öğrenci becerileri ,düşünme ve 

öğrenme stilleri ile yenilikçi ürünler ortaya koyabilen, 

toplumsal sorumluluk bilinciyle evrensel değerler 

ışığında geleceğe yön vermek ve değer katmak için 

var gücü ile çalışan bireyler olarak yetiştirilmelerine 

katkı sağlamaktır.  

Bu amaç doğrultusunda İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Öğrenci Ar-Ge Projemizi hayata geçirdik. 

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında, 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata 

geçirilen 'Öğrenci ARGE' tanışma ve bilgilendirme 

toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz 

Şehitleri Salonunda gerçekleştirildi.  

 İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Milli 

Eğitim Müdür Yardımcıları İlker Erarslan ve Harun 

Yazar ile öğretmenler ve öğrenci Ar-Ge ekibinin 

katıldığı bilgilendirme toplantısı öğrenci Arge 

çalışmalarını içeren tanıtım videosunun izlenmesi ile 

başladı.  

 Öğrenci Arge projesinin amacı hakkında bilgi 

veren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, 

"İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üç yıl önce çok 

ciddi hedefler belirleyerek yola çıktık. İl Milli Eğitim 

müdürümüzün liderliğinde dört yıl sonra İzmir'de 

eğitimi hangi aşamaya hangi çalışmalarla getirebiliriz 

diyerek birlikte yol almaya başladık. Bu süreçte 

bizim için en önemlisi ekip çalışmasıydı. Biz diyerek, 

birlikte üretmek ve eğitimin tüm paydaşlarını bu 

sürece dâhil etmekti. Öğrenci Arge fikri de bu 

düşüncelerle ortaya çıktı. Birlikte öğreneceğimiz bu 

platformda kendini iyi ifade eden, inovatif düşünen, 

üreten öğrencilerimiz ile geleceğimizi birlikte inşa 

edeceğiz." dedi.  
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 Öğrencilerimizin Fikirleriyle, Hayalleriyle 

Yapacağı Katkılar Paha Biçilemez 

Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü 

Dr. Ömer Yahşi, "İzmir'deki eğitim politikalarına 

yön verirken heyecanımızı ve enerjimizi sizlerden 

alıyoruz." diyerek öğrencilere duyduğu güveni 

dile getirdi. Yahşi, "2023 vizyonu ile ilgili olarak 

öğrencilerimizin fikirleri bizim için çok 

ehemmiyetli. Öğrencilerimizin fikirleriyle ve 

hayalleriyle bizlere yapacağı katkıların paha 

biçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda 

Öğrenci Arge platformu son derece önemli." 

diyerek öğrencileri merkeze alan bir anlayışla 

eğitimin kalbine dokunacak bir çalışmanın hayata 

geçirildiğini aktardı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 

"Potansiyellerini ilhama ve yeni buluşlara 

dönüştürüp hayalleri ve rüyaları ile 

harmanlayarak hayata katan öğrencilerimiz 

bizim en büyük gücümüz olacaktır. İl milli 

Eğitim Müdürlüğü olarak sizleri canı gönülden 

destekliyoruz. Sizin ifade edeceğiniz, dile 

getireceğiniz birçok fikri, hayalini kurduğunuz 

birçok şeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Dünyanın 

büyük bir hızla  değiştiği ve dönüştüğü, 

kırılmaların yaşandığı bir dönemde taze  

beyinlerin zihinlerin çok daha farklı baktığını,  

çok daha farklı hayaller ortaya koyduğunu net bir 

şekilde görebiliyoruz. Her yaş gurubunda katkı 

sağlayacak öğrenciler olarak sizleri dinlemeye 

büyük önem veriyoruz. Türkiye'de bir ilk olan 

öğrenci gözüyle 2023 Eğitim Vizyonunu görmenin 

ve eğitimi sizlerle birlikte değerlendirmenin çok 

güzel bir katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. 
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ÖGRENCİ  ARGE 

Öğrenci ARGE Ekibimizle düzenlediğimiz atölye ve etkinlikler:  

İzmir Demokrasi Üniversitesi işbirliği ile Dr. 

Öğr. Üyesi Gülçin MUTLU tarafından lise 

öğrencilerimize bilimsel etik ve intihal 

farkındalığı içerikli bilimsel araştırma 

yöntemleri konusunda eğitimi kapsamaktadır.  

9 Eylül Üniversitesi işbirliği ile Doç. Dr. Murat 

BEKTAŞ tarafından lise öğrencilerimize siber 

zorbalık, bilinçli teknoloji kullanımı ve bağımlılıklar 

konusunda sağlıklı yaşam becerileri konusunda 

eğitimi kapsamaktadır. 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi PEK 

üyesi Dilek KESER tarafından lise öğrencilerimize 

Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik 

alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa 

faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlaması 

amacıyla verilen eğitimi kapsamaktadır. 

9 Eylül Üniversitesi işbirliği ile Doç. Dr. İbrahim 

Seçkin AYDIN tarafından lise öğrencilerimize WEB 

2 araçlarıyla yaratıcı yazarlık eğitimi verilecektir. Yıl 

boyunca her ay iki buluşma üzerinden 

gerçekleşecek eğitimin ilk iki buluşması 19 ve 21 

kasım tarihlerinde gerçekleşmiştir. 
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İZMİR GENÇ LİDERLER  

                          EĞİTİM ATÖLYESİ 
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 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü "2023 Eğitim 

Vizyonu Genç Liderler Çalıştayı" düzenledi. 

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyon Belgesi 

ışığında, 'İzmir Genç Liderler Eğitim Atölyesi 

Çalıştayı' düzenlendi. Konak Öğretmenevinde 

gerçekleşen çalıştaya; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü 

Dr. Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları 

İlker Erarslan ve Harun Yazar ile öğretmenler ve 

öğrenci Ar-Ge ekibi katıldı. 

 Tanıtım videosunun ardından çalıştayın amacı 

hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı İlker Erarslan, 2023 Eğitim Vizyonu'nu 

gençlerin gözünden değerlendirmenin önemini 

vurguladı. Erarslan, Vizyon Belgesi'ndeki konu 

başlıklarının, öğrenci Ar-Ge ekibi ve onlara 

rehberlik eden öğretmenler tarafından ele 

alınacağı bilgisini verdi. 

                                                                

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Dr. 

Ömer Yahşi, "İzmir'deki eğitim politikalarına yön 

verirken heyecanımızı ve enerjimizi sizlerden 

alıyoruz." diyerek gençlere duyduğu güveni dile 

getirdi. 
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  Çalıştayda; toplam 14 konu başlığında oluşturulan 

çalışma gruplarında öğrenciler; mesleki ve teknik eğitim, 

fen ve sosyal bilimler liseleri, ortaöğretim, temel eğitim, 

erken çocukluk, yabancı dil eğitimi, özel yetenekliler, 

öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim, okul 

gelişimi ve ölçme değerlendirme gibi konularda 

çalışmalar yaptı.  

 Farklı okul türlerinden pek çok öğrencinin bulunduğu çalış-

tayda,  gruplarla bir araya gelen Yahşi, öğrencilerden yapılan 

çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 2023 Vizyon Belgesindeki konu 

başlıklarını gün boyu çalışan gruplar, ardından sunumlarını 

gerçekleştirdi.  

  İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Ömer 

YAHŞİ  "Çağ açıp çağ kapatan 

atalarımız, iyiliği, merhameti elden 

bırakmadan bilimde, kültürde, sanatta 

ve edebiyatta büyük işlere imza attı. 

İstiklal Savaşı, istikbal için yapıldı. Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 

İstiklal Savaşı'nda ve Çanakkale 

Zaferi'nde ne büyük mücadeleler 

verildiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi yeni 

bir dönem, yeni bir gelecek bizleri 

bekliyor. Bunu, sizlerin çok iyi anlayıp 

tahlil etmeniz gerekir.  

 Dünyanın dört bir köşesinde İstiklal 

Marşımızı söyletecek, şanlı bayrağımızı 

dalgalandıracak olan sizlersiniz. Sizler, 

bizim için değerlisiniz. 2023 Vizyon 

Belgesi'ni değerlendiren, eğitimle ilgili 

gelişmeleri takip eden, çağın 

gereksinimlerini idrak eden vizyon 

sahibi sizin gibi gençlere ihtiyacımız 

var." 

 Gençlere, geleceğe dair tavsiyelerde 

bulunan Yahşi, "Hayaller kurun, 

hayallerinizin peşinden gidin. Bize 

girişimci ruha sahip, heyecan duyan 

gençler gerekiyor." dedi. 
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İl milli eğitim müdürümüz dr. Ömer yahşi ile 

 

 Geleceği Gerçeğe Dönüştürüyoruz' sloganından 

yola çıkılan 'Gençlik Söyleşileri'nde İzmir İl Milli 

Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Mithatpaşa Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. 

 Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa; İzmir 

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin yanı sıra, İl 

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Konak 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile okul 

öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. 

"Kendinize İnanın" 

 Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, gençlere 

seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Kendinize ve 

hayata farklı bir pencereden bakmanız için bugün 

buradayız. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Yeter ki 

kendinize inanın. Unutmayın sizler, sadece ailenizin 

değil, aynı zamanda bu milletin de istikbalisiniz. Bu 

güzel vatan için kurduğumuz hayallerin 

başköşesinde hep sizler varsınız. Kendinizi 

küçümsemeyin; aksi takdirde bu, kaybettiğiniz nokta 

olur. Her zaman düşündüğünüzden çok daha 

fazlasını başarma potansiyeliniz var." 

 Söyleşide ailenin ve eğitimcilerin de önemine 

değinen Yahşi, "Anne baba duasını mutlaka alın. O 

duayı almadan muvaffak olmanın imkânı yoktur. 

Okullarımızda herkes, sizin iyiliğiniz için çalışıyor. 

Öğretmenlerinizin uyarılarını, söylemlerini, ikazlarını 

Gençlik söyleşileri 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gençlere yeni ufuklar çizmesi adına 
başlattığı  'Gençlik Söyleşileri'nde öğrencilerle bir araya geliyor. 
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ciddiye alın, onları dinleyin. Öğretmenin en büyük 

sermayesi gördüğü hürmettir. Onlara 'İyi ki varsınız, 

bende çok emeğiniz var.' demeniz onlara 

verebileceğiniz en büyük hediyedir." dedi. 

 "Bu topraklar bize altın tepside sunulmadı. 

Kodlarımızla, genlerimizle, hikâyemizle dünyayı 

nasıl değiştirdiğimizi hepimiz biliyoruz. Malazgirt'te 

Alparslan ile Anadolu'nun kapılarının nasıl 

açıldığını, Fatih Sultan Mehmet'le çağ açıp 

kapandığını, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le neler başardığımızı 

biliyoruz. Bunlardan beslenerek atiye yürümemiz 

gerekiyor. Bu topraklardan nice güzel hikâye çıktı. 

Şimdi bambaşka bir mücadele dönemi başladı. 

Sizleri ilerde dünyanın dört bir yanına yayılmış, her 

alanda başarılı, söyleyecek güçlü sözleri olan 

gençler olarak görmek istiyoruz. Sizler, şanlı 

tarihimizde her daim destan yazmış bir milletin 

evlatlarısınız. Savaş artık meydanda, cephede değil; 

teknolojide, bilimde, marka ve patent sahibi olmakta. 

İnanırsanız yaparsınız; düşleyin ve düşlerinizi 

gerçeğe dönüştürün. 

"Ara Eleman Değil Aranan Eleman" 

"Hayal kurmayı ve hayallerinizin peşinden 

gitmeyi öğrenin. İnanmışlık, adanmışlık 

duygusunu kaybetmeyin. Bilgilerinizi, 

deneyimlerinizi, kalbinizi paylaşmaktan, ihtiyacı 

olana el uzatmaktan çekinmeyin." diyen Yahşi, 

gençlere kendilerine bir hedef belirlemeleri 

gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundu. 

 Konuşmasında meslek liselerinin önemini 

vurgulayan Yahşi,  sanayileşmesi ile adını sıkça 

duyuran ülkelerdeki okul türlerinin  %70'nin 

mesleki eğitim veren okullardan oluştuğunun 

altını çizdi. 

 'Üreten Türkiye, güçlü Türkiye' sloganıyla 

hayata geçirilen birçok projenin ilham 

kaynağının gençler olduğunu söyleyen Yahşi, 

önceliğin ara eleman değil aranan eleman 

yetiştirmek olduğunu kaydetti. 
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 Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş 

finansmanı ile Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim 

Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcı olduğu ve 

UNICEF teknik desteği ile yürütülmekte olan “Engeli 

Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk 

Eğitimi Projesi” İzmir ilinde 18 pilot okulda 

yürütülmektedir.  

Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken 

Çocukluk Eğitimi Projesi’nin temel hedefi, engeli 

olan 3-7 yaş arası çocukların kaliteli kapsayıcı 

öğrenme ortamlarına etkili bir şekilde erişmelerini 

sağlamaktır. 

Kapsayıcı eğitim tüm çocukların gelişimsel, 

sosyokültürel ve bireysel özellikleri ile 

gereksinimleri doğrultusunda eğitim almalarını 

amaçlayan bir süreç olarak tanımlanabilir. 

Çocukların nitelikli bir eğitime erişimi, katılımlarının 

artırılması ve olası ayrımcılıkların azaltılması, 

kapsayıcı eğitimin temel hedeflerindendir. 

Engeli Olan Çocuklar İçin   

Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi 

Proje Kapsamında Düzenlenen  

İzmir Çocuk Şenliği 
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 Kapsayıcı eğitim ortamlarında tüm çocukların bireysel özellikleri, gereksinimleri, ilgileri ve tercihleri dikkate 

alınarak eğitim programı, ortamı, yöntemleri ve materyalleri çocuklara uygun hale getirilir. Bu, eğitimde fırsat 

eşitliğinin ve adaletin sağlanması için önemlidir. Kapsayıcı eğitimin bir diğer önemli özelliği de aile katılımına ve 

toplumsal katılıma verdiği değerdir. Özellikle destek boyutunda kapsayıcı eğitimin hayata geçirilebilmesi için en 

önemli paydaşlardan ve sorumlulardan bir tanesi ailelerdir. Bu bağlamda proje kapsamında 18 pilot 

okulumuzda 11 Kasım -14 Kasım 2019 tarihleri arasında yaklaşık 1500 velimize kapsayıcı eğitimin önemini ve 

farkındalığını kazandırma seminerleri verilmiştir.  

 Kapsayıcı eğitimin başarısının altında yatan en önemli unsurlardan bir tanesi okulla ilişkili olan herkesin 

okulun etrafında bir topluluk oluşturmasıdır. Topluluğun oluşması için gerekli adımları atması gereken okul 

yönetimleri, farklı uygulamalarla bu süreci destekleyebilirler. Bu toplulukların oluşabilmesi için öncelikle tüm 

paydaşların bir araya gelebileceği, paylaşımlarda bulunabileceği, kendilerinin de bir şeyler katabilecekleri 

ortamların oluşturulmasına gereksinim vardır. 

 Ailelerin kapsayıcı eğitim bağlamında sunulan çalışmalara katılımını teşvik edilmesi, ailelerin desteklenmesi, 

bilgilendirilmesi, çocukların gelişimini ve toplumsal yaşama katılımını artıracaktır. 
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İzmir Çocuk Şenliği 

 Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde devam eden "Eğitimde Birlikteyiz" 

mesajı ile adını duyuran ‘’Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’’ kapsamında 

düzenlenen "İzmir Çocuk Şenliği" etkinliği, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü 

Mehmet Nezir Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.  

 Katılımcı öğrencilerin "Eğitimde Birlikteyiz" adlı proje şarkısını hep birlikte seslendirmelerinin ardından 

atölye etkinlikleri başladı. Gün boyu süren etkinlikte akıl oyunları, bilim atölyesi, sanat atölyesi, müzik 

atölyesi, geleneksel oyunlar, serbest etkinlikler, oyun atölyesi, yüz boyama, spor atölyesi, masal anlatıcılığı 

atölyesi gibi 9 farklı atölyeye yaklaşık 750 öğrenci, 200 öğretmen ve 400 veli katıldı. 

 Öğrenciler ve veliler tarafından oldukça ilgi gören "İzmir Çocuk Şenliği" yapılan  etkinlikler ve oynanan 

oyunlar  ile renkli görüntülere sahne oldu. 

 Faaliyetler süresince  tüm çocuklar, birlikteliğin gücünü ve güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. 

Akranları ile birlikte keyifli zaman geçiren minik öğrenciler eğlenerek öğrendiler. 
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 25 Aralık ile 27 Aralık 2019 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma- Geliştirme ve Projeler Daire 

Başkanlığı Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi yürütücüleri tarafından 18 pilot 

okulumuz izleme ve değerlendirme sürecinden başarı ile geçmiştir. 

 Pilot Uygulama İzleme Ve Değerlendirme 

Çalışmaları 
 Her çocuk benzersizdir ve farklı gereksinimleri vardır. Öğretmenin hayati öneme sahip rollerinden birisi 

her çocuğun gereksinimlerini belirlemek ve bu gereksinimleri çocuğa uygun öğretim yöntemleri kullanarak 

karşılamaktır. Kapsayıcı eğitim uygulamalarının başarısı büyük ölçüde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin 

mesleki yeterliliklerine, algılarına ve adanmışlıklarına bağlıdır. Bu vizyon çerçevesinde öğretmenlerin öz 

değerlendirme yapmaları, pedagojik bilgi ve becerilerine özgün uygulamalar ile desteklemeleri için 12 Aralık 

ile 20 Aralık 2019 tarihleri arasında pilot okullara rehberlik ziyaretleri yapılmıştır  

 07 Ocak 2020 tarihinde 18 pilot okulumuzda yapılan denetimi değerlendirmek ve proje kapsamında 

yapılan yaratıcı ve özgün çalışmaların yaygınlaştırılması için paylaşım toplantısı yapılmıştır.  İlimiz bünyesinde 

“Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesinin” en iyi şekilde uygulanması için 

çalışmalarımız devam etmektedir. 
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 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlü-

ğünü yaptığı “Anadolu’nun Kökleri Hayat Buluyor” 

projesi masal, hikaye, efsane, destanlar gibi sözlü 

geleneklerimizi dinleme, yorumlama, yazma eğitimi 

ve uygulamaları ile öğrencilerimize öğretmek ve 

onların da kendi masallarını ve hikayelerini yazma-

larını, anlatmalarını, resmetmelerini sağlamak için oluştu-

rularak Kasım ayında uygulamaya konulmuştur.  

 Çocukta farkındalık oluşturma, çevresini ve kül-

türel değerlerini tanımasını sağlama 2023 Eğitim 

Vizyonu Belgesinin eylemlerinden biridir. 

“Anadolu’nun Kökleri Hayat Buluyor” projesi, öğren-

cilerin masalları ve diğer anlatıları tarihi mekanlar, 

doğal ortamlar ve müzelerde öğrenir, anlatır ve ya-

zarken aynı zamanda kültürünü tanıması, milli, ma-

nevi değerlerine sahip çıkması için oluşturulmuştur. 

Bu proje çocuğun sadece okulda değil aynı zaman-

da çevresinde bulunan doğal ortam, müze ve tarihi 

mekanlarda öğrenim görmesini, aktif bir uygulayıcı 

ve üretici olmasını sağlamaktadır. Öğrenci bu or-

tamlarda hayallerini çeşitli şekillerde ifade ederken 

çevresini gözlemekte, tanımakta, farkındalığı art-

makta ve yeteneklerini keşfetmektedir. 

 Bu proje kapsamında gönüllü öğretmenlerimiz 

bir ay süren masal anlatıcılığı, yaratıcı drama, orff, 

yaratıcı yazma, origamili masallar, müzede, tarihi 

mekanlarda ve doğada anlatıcılık eğitimleri almıştır. 

Eğitim alan öğretmenlerimiz her hafta bir saatini 

ayırarak okullarında uygulamalar yaparak ve ilçele-

rindeki okul dışı öğrenme ortamlarını da kullanarak 

geleneksel anlatıcılığın yayılımını sağlamaktadırlar. 

Bunun yanı sıra proje kapsamında yapılan çalışma-

larla öğrencilere dil öğreniminde dört temel beceri 

olan dinleme, konuşma, yazma ve okuma alışkanlı-

ğı kazandırılmaktadır.  

 Projenin alt çalışmalarından biri olarak proje ekip üyele-

riyle e-twinning çalıştayı yapılmıştır. Proje ekibi tarafından 

hazırlanan “Anadolu’nun Kökleri Hayat Buluyor e-twinning 

Projesi” onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.  
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İlk ara tatil döneminde tarihleri arasında Mesleki 

Çalışma etkinlikleri kapsamında Anadolu’nun 

Kökleri Hayat Buluyor Projesi ekip üyelerine Azime 

TULAN tarafından Masal Anlatıcılığı hizmetiçi 

eğitimi verildi.  

Proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Doç Dr Nevin AKKAYA “Masal ve Eğitimsel 

İşlevleri” konulu eğitim paylaşımıyla 

öğretmenlerimizle bir araya geldi.  

Yaratıcı Drama etkinliği Alev Çelik BAYRAMOĞLU 

tarafından 24.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Banu ÖZEVİN, “Orff Yaklaşımı” konulu eğitim 

paylaşımıyla öğretmenlerimizle bir araya geldi.   

Proje kapsamında öğretmenlerimize Mihraç KULU 

tarafından “Müzede Masal, Doğada Masal ve 

Origamili Masallar” eğitimleri verildi. 

e-twinning İzmir İl Koordinatörü Ayla SAVAŞÇI 

önderliğinde Anadolunun Kökleri Hayat Buluyor e-

twinning çalıştayı gerçekleştirildi.  
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ANADOLUNUN  KÖKLERİ  

Proje ekip üyelerinin masallar, hikayeler, efsane ve destanlar konusundaki eğitimleri tamamlandıktan sonra 

öğrenci eğitimine ve ürün çıktılarının elde edilmesi sürecine geçilmiştir.  

Çocuklar hayal dünyalarını kullanarak 

kahramanı kendilerinin olduğu hikayelerini, 

masallarını resmedip anlatmaktadırlar. 

Öğrencilerimiz kaybolmaya yüz tutmuş 

kültürel varlıklarımızı öğrenerek onlarla ilgili 

masallar, hikayeler yazmaktadırlar. 

Öğrencilerimizle doğada masal ve hikaye 

anlatıcılığı etkinliği  

Öğrencilerimizin kuklalarla masallar eğitimi  
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HAYAT BULUYOR 

Öğrenciler ile okulda ve doğa, müze ve tarihi mekan gibi okul dışı ortamlarda anlatıları resmetme, canlandır-

ma, yazma,  origami ile anlatma, masal tamamlama çalışmaları yapılmaktadır.  

Öğrencilerimizin masallarımızı canlandırma 

çalışmalarından görüntüler. 

Öğrencilerimiz “Huzurevinde Masallar” etkinliğimiz 

doğrultusunda huzurevi ziyaretleri yaparak yaşlılarımızı 

ziyaret etmekte, onlardan eski bayramları, gelenek 

göreneklerimizi ve masallarımızı, hikayelerimizi 

dinlemekte ve not almaktadırlar. 

Öğrencilerimiz masalları öğrenirken 

yaptıkları çalışmalarla el becerilerini de 

geliştirmektedirler. 

Masalların Çocuklar Üzerindeki Etkisi konusunda 

Veliler bilgilendirildi 
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ANADOLUNUN  KÖKLERİ HAYAT BULUYOR 

Gökkuşağı Dramasını 

canlandıran çocuklarımız 

Müzede masallarını anlatan, yazan ve 

resmeden çocuklarımız 
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  2017 yılı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile Kültür 

Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı değerlendirme süreci 21 Eylül 2018 tarihinde 

tamamlanmıştır. “Geleceğin Özel Çocuklarının Eğitim Projesi (GÖÇE-π) İzmir kalkınma Ajansı Sosyal Uyumun 

Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamından Mali Destek Almaya hak kazanmıştır. 

GELECEĞİN ÖZEL ÇOCUKLARININ  

EĞİTİMİ PROJESİ İZMİR  

(GÖÇE –Π) 

   İzmir Kalkınma Ajansı 2017 mali destek programından destek alan ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Eş finansmanlığında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan projemizde, 

  ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YOLUYLA HAYATA HAZIRLAMAK 

YOLUNDAKİ PROJEMİZİN GENEL AMACI; 

 İzmir ilinin engellilere yönelik eğitim merkezlerinin altyapısının güçlendirilmesi, engelli bireylerin istihdam 

edilebilirliğine yönelik işe uyumunu arttıracak teknolojik alt yapısı olan atölyelerin oluşturulması,  

 Oluşturulacak atölyelerin öğrencilerin en kolay ve işlevsel kullanabilecekleri, işe uyumlarını arttıracak ekipmanlar ile 

güçlendirilmesi  

 İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,  

 Toplumsal kaynaştırmanın sağlanması, 

 Engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlayarak bireysel ve aile yaşam kalitelisini arttırmak. 

Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak örnek ve öncü il olmak. 

  

KARABAĞLAR ŞEHİT 

LÜTFÜ GÜLŞEN ÖZEL 

EĞİTİM İŞ 

UYGULAMA MERKEZİ 

BORNOVA ŞEHİT 

HÜSEYİN 

DALGILIÇ ÖZEL 

EĞİTİM İŞ 

UYGULAMA 

MERKEZİ 

GAZİEMİR ŞEHİT 

POLİS MURAT 

KOÇ 

ÖZEL EĞİTİM İŞ 

UYGULAMA 

MERKEZİ 

KARŞIYAKA İZMİR 

ÖZEL EĞİTİM İŞ 

UYGULAMA 

MERKEZİ 

HAMDİ DALAN 

ÖZEL EĞİTİM 

UYGULAMA 

OKULU  

1 SERAMİK ATÖLYESİ 
SERAMİK 

ATÖLYESİ 

SERAMİK 

ATÖLYESİ 

SERAMİK 

ATÖLYESİ  
 

2 

DEKORATİF EL 

SANATLARI 

ATÖLYESİ 

    

  

  

 

3 

TASARIM ATÖLYESİ 

(OYUNCAK – KAĞIT  - 

KODLAMA ) 

  

TASARIM 

ATÖLYESİ 

(OYUNCAK – 

KAĞIT  - 

KODLAMA ) 

TASARIM 

ATÖLYESİ 

(OYUNCAK – 

KAĞIT  - 

KODLAMA ) 

 

4   TARIM ATÖLYESİ TARIM ATÖLYESİ   TARIM ATÖLYESİ 

5  
TOPLUMSAL 

YAŞAM MERKEZİ 

TOPLUMSAL 

YAŞAM MERKEZİ 
 

TOPLUMSAL 

YAŞAM MERKEZİ 
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   11 Atölye ve 4 Toplumsal Yaşam Merkezi donanımı yapılacaktır. Böylece özel eğitimde mesleki eğitimin kalitesini 

geliştirerek mesleki yeterliliği yüksek öğrenciler yetiştirmek hedeflenmiştir. Engelli bireylerin, sosyal uyumlarını sağlamak 

ve İzmir ilindeki engelli bireylerin mesleki becerilerini ve istihdamlarını artırmaktır. 

  ORTAKLARIMIZ; 

 Karabağlar Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, 

 Bornova Şehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, 

 Gaziemir Şehit Polis Murat Koç Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, 

 Karşıyaka İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, 

 Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulu  

  İŞTİRAKÇİLERİMİZ;  

 Özel Eğitimciler Derneği ÖZDER), 

 Takım Tezgahları  İş Adamları Derneği TİAD) 

  BÜTÇEMİZ;  

  İzmir Kalkınma Ajansı 2017 Suga Mali Destek Programı tarafından desteklenen projemizin proje bütçesi 
1.233.662,14 olup bu miktarın 925.245,61 TL’si İZKA; 308.416,53 TL eş finansmanı ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmet-
leri Genel Müdürlük tarafından sağlanacaktır. 

  HALK EĞİTİM KURSLARI; 

  Özel Eğitim İş Uygulama Merkezindeki öğrencilere Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ders saati dışında meslek kurs-
ları açılarak mesleki becerileri arttırılacaktır,  

  Özel Eğitim İş Uygulama Merkezlerinde kurulan atölyelerde kadınlara velilere açılacak mesleki beceri kursları ile 
toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlanacaktır. 

  İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ, 

 20 öğretmene Eğitici eğitimleri;   

 Uygulanabilir Davranış Analizi Eğitimi, 

 Aile Eğitimi,  

 Engellilere Mesleki Eğitim ve İş Koçluğu Eğitimi konularında eğitici eğitimleri alarak insan kaynağı oluşturulacaktır. 

  ÇALIŞTAYLAR 

  3 Ayrı çalıştay düzenlenecek, 

 Uygulanabilir Davranış Analizi Çalıştayı, 

 Aile Eğitimi Çalıştayı, 

 Engellilere Mesleki Eğitim ve İş Koçluğu Eğitimi Çalıştayları yapılacaktır. 

 20 Formatör öğretmen koordinesinde düzenlenecek çalıştaylarda; izmir’ deki Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürlüğüne (ÖERHGM) Bağlı Kurumlarımızın bünyesinde çalışan gönüllü olan öğretmenlerin bilgi aktarımı 

ve örnek uygulamalar geliştirilerek insan kaynaklarının güçlenmesi sağlanacaktır. ÖZDER işbirliğiyle yapılacak 

olan çalıştaylara akademisyen katılımını sağlanacaktır. 

 

AİLE EĞİTİMLERİ 

 Ailelere Eğitimler verilerek ailelerin güçlenmesi sağlanacaktır. 

 Aile rehberliği kitapçığı ile verilen eğitimlerin sürekliliği sağlanmış olacaktır. 
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  İŞYERİ GEZİLERİ 

Proje kapsamında özellikle işverenlerin engelli öğrencilerle ilgili sağlıklı bir bakış açısına sahip olmadıkları bu da istihdamı 

etkilediği gözlenmiştir. Okullar bünyesinde açılacak olan atölyelerde eğitim görecek öğrencilerin çalışma hayatına 

istihdamını ve kabulünü kolaylaştırmak için işyeri gezileri yapılacaktır. Bu gezilerde seçilecek işyerleri atölyelerde verilen 

eğitim ile paralel meslek dalında çalışan işyerleri olması özen gösterilecektir. Ayrıca işverenlere projemiz hakkında ve 

öğrencilerimiz hakkında bilgi verilecek. Öğrencilerimizin iş ortamlarını görmeleri sağlanacak. İşverenlerinde öğrencilerimizi 

tanımaları sağlanmış olacaktır. 

  SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM 

 Toplumsal Yaşam Merkezi 

Öğrenci, veli ve öğretmenleri bir araya getiren, atölyelerde üretilen ürünlerin paylaşılmasını sağlayan, sportif faaliyetlerle 

de desteklenen toplumsal yaşam merkezlerinde(TYM) toplumsal uyum becerileri yüksek öğrenciler yetiştirmektir, 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki (MTAL) öğrencilerle Tersine Kaynaştırma uygulamaları yapılacaktır. 

Öğretmenleri, velileri ve çevreyi Engelli öğrencilerinin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları konusunda bilinçlendirmeler 

yapılacaktır. 

 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki (MTAL) öğrencilerle Tersine Kaynaştırma uygulamaları 

yapılacaktır. 

Öğretmenleri, velileri ve çevreyi Engelli öğrencilerinin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları konusunda bilinçlendirmeler 

yapılacaktır. 

 Çiçek Festivali ve Ağaç Dikimi 

Tarım atölyelerinde yetiştirdiği çiçekleri Karşıyaka Çiçek Festivalinde her okuldan 10 öğrencinin katılımı ile sergilenecektir. 

Her ilçede belirlenen MTAL'den kardeş sınıf olan 20 akran,  

8 ÖEİUM öğrencisi akranlarıyla birlikte sera da büyüttükleri fidanları akranlarıyla birlikte belirlenen okul bahçelerine dikimi 

gerçekleştirilecektir. 

21 Mart Orman Haftası kapsamında seralarda büyütülen fidanlarla ağaç dikim etkinliği gerçekleştirilecektir. 

 Fuar ve Sergiler 

TİAD ve diğer kurumların hazırladığı fuar, sergi v.b. faaliyetler ile toplumsal bütünleştirme çalışmaları yapılacaktır. 

Öğrencilerin atölyelerde ürettikleri ürünler ile ilimizde yapılacak olan fuarlara katılım sağlanacaktır.  

Halkın yoğun olduğu metro, meydan, AVM merkezlerde sergi ve stant çalışmaları yapılacaktır.  

İştirakçımız olan TİAD Desteği ile MAKTEK İzmir Fuarına dört günlük katılım ile her gün bir okula ayrılan stantta yer alarak 

MAKTEK fuarına katılmaları sağlanacaktır. 

iŞKUR işbirliği ile ÖEİUM de güvenlik elemanı ihtiyacını karşılanacaktır. 

Projemiz ara eleman ihtiyacını iş koçluğu eğitimi ile giderecek, mesleki becerileri artıracak, dezavantajlı bireylerin toplumla 

adapte olmalarını sağlayacak uygulamaları ile Türkiye'ye örnek uygulamalar sunulacaktır. 
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İZMİR’DE MEM ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİ İLE ENGELSİZ LEZZETLERLE 

PASTART TA 

 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü 

GÖÇEPİ (Geleceğin Özel Çocuklarının Eğitimi 

Projesi) kapsamında bu hafta İzmir Fuar ‘ında 27-28-

29 Eylül 2019 tarihlerinde  yapılmış olan PASTART, 

Özel Gereksinimli Çocuklarımızın da katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 13.00 te İsmet 

İnönü Sanat Merkezi’nde açılış töreni yapılmış olan 

Festival de 10 ülkeden 1500’ e yakın pasta şefini 

ağırlarken, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 

da, Özel Gereksinimli Öğrencileri ile İzmir İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan  Özel 

eğitim okullarıyla PASTART Festivaline katılım 

sağlanmıştır. 

  İZKA(İzmir kalkınma Ajansı) desteği ile 

yürütülen proje de, Özel Gençlerimiz, 13 Özel Eğitim 

Okulu Uygulama ve Özel Eğitim Meslek okulu ile 

pastalar, kurabiyeler yapmış ve bunları Festivale 

gelen konuklara ikram etmişlerdir. Aynı zamanda 

Festival etkinliklerinde Boyoz yeme yarışması, 

Engelsiz lezzetler, Şiddete Hayır ve 3000 m’lik rekor 

Türk bayrağı pasta yapımında yer alınmıştır. Ve bu 

muhteşem pastanın Yıldız Bölümünü Ustalarla 

birlikte , Özel gereksinimli öğrenciler birlikte 

yapmışlardır. 

  İzmir lezzetlerinin de tanıtılacağı Festival de 

Özel Gereksinimli bireylerin de topluma 

kazandırılması açısından önemli bir çalışma olurken, 

farklı festival ve etkinliklere de örnek teşkil etmiştir. 

Ayrıca özel gereksinimli bireylerin sektörle iş 

adamları ve halkla kaynaştırılması ve tanıştırılması 

sağlanmıştır. 

  GÖÇEPİ (Geleceğin Özel Çocuklarının Eğitimi 

Projesi) ile PASTART ta Özel Çocuklarımız 

standımızda halkımızı ağırlamıştır. 
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GÖÇE- π  PROJESİ MAKTEK ETKİNLİĞİ 

 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü 

Geleceğin Özel Çocuklarının Eğitimi Projesi İzmir(GÖÇE-

π ) kapsamında,  İzmir Gaziemir Fuar ‘ında 9-10-11-12 

Ekim 2019 tarihlerinde Özel Gereksinimli Çocuklarımızla 

katıldığımız MAKTEK Fuarına, standımızı Sanayi ve 

Teknoloji Bakanımız ziyaret etti. 

 MAKTEK Fuar açılışının ardından Standımızı Sanayi 

ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa VARANK, İzmir 

Valimiz Sn. Erol AYYILDIZ, TİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Fatih VARLIK ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet 

YİĞİT, il Milli Eğitim müdür Yardımcısı Adnan KAYGISIZ 

ve İl Milli Eğitim Şube müdürü Abdullah KOTAY ziyaret 

etti. 

 3 Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ve 4 Özel eğitim 

uygulama okulu, Giyim Teknolojisi Alanı, Matbaa 

Teknolojisi Alanı, Mobilya ve İç  Mekân Tasarımı Alanı, 

Tarım Alanı, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı, El Sanatları 

Alanı, Gıda Teknolojisi Alanı, Seramik ve Cam Teknolojisi 

Alanı, Giyim Teknolojisi Alanı atölyelerinde ürettiklerini 

ürünlerini sergilediler. 

 

 Özel Eğitim Uygulama Okullarımızda öğretmenlerimiz 

ile birlikte öğrencilerimizin atölyelerinde üretmiş oldukları 

ürünlerin sergilendiği standımız gelen katılımcılar 

tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmiştir.4 gün 

boyunca süren fuar’da   Giyim Teknolojisi Alanı, Matbaa 

Teknolojisi Alanı, Mobilya ve İç  Mekân Tasarımı Alanı, 

Tarım Alanı, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı, El Sanatları 

Alanı, Gıda Teknolojisi Alanı, Seramik ve Cam Teknolojisi 

Alanı, Giyim Teknolojisi Alanı atölyelerinde ürettiklerini 

ürünlerini sergilediler. öğrencilerimiz hem kendi 

standlarındaki ürünlerini sergileme fırsatı bulup hem de 

fuar boyunca birçok iş koluna yönelik olan standları ziyaret 

edip bilgi edinme  imkânı bulmuşlardır. 4 gün boyunca 

standımızda görevli olan okullarımız; 

 MAKTEK Fuarı 1.gününde Konak Özel Eğitim 

Uygulama Okulu ve Ödemiş Ovakent Özel  Eğitim 

Uygulama Okulu, 2. gününde Hasan Tahsin Özel Eğitim 

Uygulama okulu ve Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim 

Uygulama Okulu, Uygulama 3.gününde Karşıyaka İzmir 

Özel Eğitim Meslek Okulu ve 4.gününde Bornova Şehit 

Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu ürünlerini 

sergilediler. 

50 



PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞYERİ GEZİLERİ 

 05/11/2019 tarihinde Manisa OSB içinde bulunan korumalı iş yerine gezi düzenlenmiş olup çıktıları 

başarılı bir şekilde alınmıştır. Bunu takip eden süreçte ise ortak okullarımızdan Bornova Özel Eğitim 

Uygulama Okulu Balçova Kardelen Peyzaj İş yerine, İzmir   ÖEUO Çiğli OSB de bulunan Redka Firmasına, 

Gaziemir Şehit Polis Murat Koç ÖEUO Akyazı Kereste Firmasına, Hamdi Dalan ÖEUO Yelki Plansta Botanik 

Kafeye, Şehit Lütfü Gülşen ÖEUO ise Mine Kids Dekoratif El sanatları Atölyesine ziyaretlerini gerçekleştirmiş 

ve projenin bu ayağı da başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.  

REDKA AKIL OYUNLARI İŞYERİ GEZİ- İNCİRALTI KARDELEN ÇİÇEKÇİLİK İŞYERİ GEZİSİ 

YELKİ PLANSTA BOTANİK KAFE İŞYERİ GEZİSİ AKYAZI KERESTECİLİK İŞYERİ GEZİSİ 

MİNE KİDS DEKORATİF EL SANATLARI ATÖLYESİ İŞYERİ GEZİSİ 
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TÜBİTAK 4006  

BİLİM FUARLARI 

  “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları” ile 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi 

alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, 

öğrenciler, misafirler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır. 

  “2023 Eğitim vizyonu ve TÜBİTAK 4006 projelerinin yaygınlaştırılması amacıyla TÜBİTAK ilçe koordinatörleri ile 

paylaşımlar gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK Projeleri Eğitici Eğitimi ve Koordinasyon Toplantısı'na üniversitelerden il ve 

bölge koordinatörleri akademisyenler ve  TÜBİTAK ilçe koordinatörleri  katılmıştır. 
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  Milli Eğitim’in temel amaçlarında ifadesini bulan; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından den-

geli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, insan haklarına saygılı, kişiliğe değer veren, top-

luma karşı sorumluluk duyan; pozitif düşünen, öğrencilerin iyilik yapma, yardım etme, karşılıklı iyi ilişkiler kur-

ma becerilerini geliştirerek  iyilikte ve yardımseverlikte  yarışan öğrenciler yetiştirmek; öğrencilerin çevresiyle 

olumlu ilişkiler geliştirmesini sağlamak; okullarımızın, aile ortamlarımızın, ülkemizin ve dünyamızın daha yaşa-

nabilir, daha huzurlu bir hale gelmesine katkıda bulunmak. 
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MİSAFİRİM ÖĞRETMENİM PROJESİ  

  Çocukların eğitimlerinde ailenin ve okulun rolünün önemli olduğu düşünüldüğünde, ilimizdeki 

öğrencilerin başarısının istenilen düzeye gelebilmesi, birey olarak daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde 

yetiştirilmeleri için “Okul Aile Elele, Yön Verelim Geleceğe” temasından hareketle resmi/özel okul ve 

kurumlarda okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması amacıyla Misafirim Öğretmenim 

projesi Kasım 2017 itibariyle uygulanmaya konulmuştur.  

   Proje, Müdürlüğümüz bünyesindeki resmi/özel 

(anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) tüm kurumların 

öğrencilerini kapsamakta olup; şehit, gazi yakınları, 

hastalığı, engeli bulunan, sosyal ekonomik düzeyi düşük, 

sporda, sanatta, akademik alanda başarılı öğrenciler 

öncelikli olarak değerlendirilecektir  

  Okulların planlaması doğrultusunda yıl sonuna 

kadar sürdürülecek olan proje ile ev ziyaretleri, veli 

seminerleri, öğrenci eğitimleri faaliyetleri yapılacaktır. 

Proje kapsamındaki faaliyetlere yönelik kısa bilgi, 

ziyaretlerde yaşanan anlamlı hikayeleri ve görselleri 

şahsi/kurumsal sosyal medya hesaplarından 

paylaşılmakta olup proje kapsamında şu ana kadar 63 Bi 

bine  yakın ev ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.  
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 kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği öğretim 

üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet POLAT tarafından 

Nanokarakterizasyon ve Sentezleme semineri 17 

Eylül 2019 tarihinde istekli 250 öğretmenimize veril-

miştir.   

İzmir İl MEM Online Eğitimleri kapsamında İzmir 

Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Öğretim Üyesi Dr. Melike KARAKAYA tarafından 

“Nanobiyoteknoloji-Nanosensörler” konulu eğitim 

çevrimiçi olarak istekli tüm öğretmenlere verilmiştir. 

Proje yaygınlaştırma faaliyetleri, ders planlarının 

hazırlanması ile ilgili proje katılımcı öğretmenlerinin 

yer aldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  

Tübitak 4004 Nanoteknoloji Eğitim Reformu Projesi 

seminer program konularına uygun olarak proje 

tanıtımı ve deneyim paylaşımı okuldaki tüm 

öğretmenlerin katılımına sunulmuştur. 

TÜBİTAK 4004  

NANOTEKNOLOJİ EĞİTİM REFORMU PROJESİ 

 İzmir MEM Öğretmenleri Dinliyor: “21.yy 

Becerileri ve Nanoteknoloji” isimli etkinlikte proje 

katılımcılarından Biyoloji Öğretmeni Işık TURCAN 

(Tübitak 4004 Proje Deneyim Paylaşımı) tarafından 

proje deneyim paylaşımı yapılmıştır. Ayrıca, projeye 

katılmış olan Cemal ÖNDER (Tübitak 4007 Proje 

Deneyimi), Ferhat DEMİRCİ (İnteraktif Oyun 

Projeleri Tasarımı), Figen ÖZYILDIZ (Ödüllü Proje 

çalışmaları) ve Yasemin HORASAN (Ödüllü Proje 

Çalışmaları) etkinlikte kendi çalışmaları ile ilgili 

deneyim paylaşımında bulunmuşlardır. 
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 “Aynı ilçede görev yapan katılımcı öğretmenlerimizin iş birliği içerisinde Aliağa, Bornova, Çiğli, Gaziemir, 

Karabağlar, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Tor-

balı’da eş zamanlı olarak 07 – 11 Ekim tarihleri arasında ilçedeki diğer branş öğretmenlerine Tübitak 4004 

Nanoteknoloji Eğitim Reformu projesinin tanıtımı, Nanoteknoloji bilgilendirmesi ve edinilen deneyimlerin pay-

laşımı gerçekleştirilmiştir.  

Nanoteknoloji ve Nanobilim’in faaliyetlerinin öğrencilere tanıtılması sağlanmıştır.  

YAYGINLAŞTIRMA VE TANITIM ÇALIŞMALARI 
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İZMİR MEM TASARIM VE BECERİ  

ATÖLYELERİ 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Tasarım Beceri Atölyeleri 

kapsamında; yaratıcılık eğitiminin ön planda tutulduğu, ıraksak düşünmenin geliştirildiği ,her öğrencinin 

kişisel/bedensel/ duygusal gelişiminin mizaç ve yetenekleri ile yönlendirilmesinin temel amaç alındığı 

etkinlikleri planlayıp  6-14 yaş öğrencilerimizle eğlenerek, oynayarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak 

öğrenmeyi öğreniyoruz. 

18 Eylül 2019 Oyuncak Atölyesi “Keçe 

Etkinliği” Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde 

gerçekleştirildi.  

19 Ekim 2019 Çizim Atölyesi “Okul Duvar 

Resimleri” etkinliği Konak Vasıf Çınar 

İlkokulu’nda gerçekleştirildi. 

5 Ekim 2019 Geleneksel Çocuk Oyunları 

Atölyesi “Çık Dışarıya Oynayalım” 

etkinliği İzmir Sanat Merkezi’nde 

gerçekleştirildi. 

26 Ekim 2019 Felsefe Atölyesi “İyiliği 

Hayal’et” etkinliği Alsancak Yüksek Oda 

Felsefe Atölyesi’nde gerçekleştirildi. 
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18 Kasım 2019 Akıl ve Zeka Oyunları 

Atölyesi “Aklıma Sağlık” etkinliği 

Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde 

gerçekleştirildi. 

18 Kasım 2019 Oyuncak Atölyesi “Seramik 

Tasarımı” etkinliği Konak Arkeoloji ve 

Etnografya Müzesi’nde gerçekleştirildi. 

18 Kasım 2019 Oyuncak Atölyesi “ Hacivat 

Karagöz Tasvir Yapımı” etkinliği 

Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde 

gerçekleştirildi. 

19 Kasım2019 Oyuncak Atölyesi “Kaşık Kukla” 

etkinliği Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak 

Müzesi’nde gerçekleştirildi. 

İZMİR MEM TASARIM VE BECERİ  

ATÖLYELERİ 
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İZMİR MEM TASARIM VE BECERİ  

ATÖLYELERİ 

20 Kasım 2019 Sağlıklı Yaşam Atölyesi “İlk 

Yardım Öğreniyorum” etkinliği İzmir Sanat 

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.  

22 Kasım 2019 Minik Kaşifler Atölyesi 

“Akvaryum Tasarımı” etkinliği Funtastic 

Aquarıum İzmir ‘de gerçekleştirildi. 

21 Kasım 2019 Yaratıcı Drama Atölyesi 

“Sahne Sanatları” etkinliği Sahne Tozu 

Tiyatrosu Göksel Kortay Sahnesi’nde 

gerçekleştirildi.  

7 Aralık 2019 Mutfak Sanatları Atölyesi 

“Temel Pastacılık Eğitimi” etkinliği İzmir 

Mutfak Sanatları Enstitüsü) de 

gerçekleştirildi. 
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 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri 

çerçevesinde birçok etkinlik gerçekleştirildi.  

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler 

Günü Töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anı-

tı'na çelenk sunumuyla başladı. 

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit olan 

tüm öğretmenler için yapılan saygı duruşunun ardın-

dan İstiklal Marşı okundu. Öğretmenler ile birlikte 

Atatürk Anıtı'na çelenk koyan ve şeref defterini imza-

layan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 

törende yaptığı konuşmasında "Ülkemizin geleceği 

olan çocuklarımızı yarına hazırlarken hiçbir fedakâr-

lıktan kaçınmayan ömrünü ve hayallerini bu ülkenin 

evlatlarına adayan, yıllar geçse de gönül bağımızı 

hiç koparmadığımız öğretmenlerimizin öğretmenler 

günü vesilesi ile sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." 

dedi. 

Eğitimin ana unsuru her zaman öğretmendir.  

Bayrağımın dalgalandığı her yer vatanımdır diyerek 

ay yıldızın ışığı ilelebet parlasın diye al bayraklara 

sarılır öğretmen. Şurayı iyi biliyoruz ki, teknoloji eği-

timde etkili kullanırsa kullansın eğitimin ana unsuru 

her zaman öğretmendir. Evlatlarımızın milli ve ma-

nevi değerlerimizin ışığında yetiştirirken bunların en 

doğru rol bizler olacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" 

sözünün ışığında karşımıza çıkan her zorluğu fırsata 

dönüştüreceğiz."   

Sözlerini "Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteple-

ri'nin açıldığı ve Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğret-

menlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde tüm öğ-

retmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kut-

luyorum. Terör saldırısında kaybettiğimiz şehitlerimiz 

başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmen-

lerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diyerek sonlan-

dırdı.  
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        İzmir Menderes'te okul açılışı.. 

  28. Dönem TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım 

ve öğretmen olan eşi Semiha Yıldırım, İzmir İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü 

etkinlikleri kapsamında Maurice Aliberti-Esin Özge-

ner İlkokulu'nun açılışına katıldı. Çok sayıda veli ve 

öğrencinin hazır bulunduğu programda, İzmir Valisi 

Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aş-

kın, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, AK 

Parti İzmir milletvekilleri, İzmir Ticaret Odası (İZTO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İh-

racatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eski-

nazi ve Ege Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar da katıldı. Açılışta minik-

lerin halk oyunu gösterisi de protokolden alkış aldı. 

Yıldırım, "Bu sene hükümetimiz, Cumhurbaşkanı-

mız, eğitim bütçesine en yüksek bütçeyi ayırdı. Eğiti-

me 188 milyar bütçe ayrıldı. Eğitim, sağlık, emniyet, 

adalet; Türkiye'yi bu dört temel üzerinde yükseltece-

ğiz. Ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret 

ettiği muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte 

çıkaracağız" diye konuştu.28. Dönem TBMM Meclis 

Başkanı Binali Yıldırım, 2017 yılında İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Ömer Yahşi ve Özgener-Aliberti aileleri 

ile bir araya gelerek sözleşme imzaladık. Amaç, 

mevcut olan ve ihtiyaca cevap vermeyen gayet eski 

okulu yıkıp yerine çok güzel 24 derslikli bir okul ya-

pılmasıydı. Bir yıllık sürede inşaatı büyük bir gayretle 

tamamladılar. Artık kendi yuvalarına, yepyeni güzel 

bir şekilde eğitimlerine devam ediyorlar.   

26. okul müjdesi 

    Okulun hayırseverler tarafından yaptırıldığını ha-

tırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu okul, 

hayırseverlerimizin eğitim camiamıza kazandırdığı 

güzel bir eser. İzmir bu açıdan bereketli ve örnek bir 

şehir. Hayırseverlerimiz 25 tane okul yaptırıyor. Bu-

gün bir müjdemiz daha var. 25'in üzerine yeni bir 

okul daha geliyor. Bunu da buradan açıklıyoruz. İz-

mir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener kar-

deşime, 'babalar için bir okul var, analar için yok mu' 

dedim. O da 'başım gözüm üstüne' dedi. Bir de an-

neleri için böyle güzel bir okulu yaptırmaya karar 

verdiler. Hayırlı uğurlu olsun. Devlet elindeki bütün 

imkanlarla okullarımızı yapmaya gayret ediyor ama 

her zaman devletin kaynakları yeterli gelmiyor. Yar-

dımlaşarak bu işlerin üstesinden gelmemiz gereki-

yor. İzmirli hayırseverlerimizin çok daha fazlasını 

yapacağına yürekten inanıyorum. Büyük bir kam-

panyayla İzmir'de tekrar seferberlik başlatmak sure-

tiyle tekli eğitime geçiş oranını yüzde 100'e çıkarma-

ya çalışacağız." 
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"Eşim senelerce öğretmenlik yaptı, ben bir gün 

yapamadım" 

  Yıldırım, öğretmenliğin meşakkatli bir iş olduğunu 

belirterek,Öğretmenlik zor iş. Sabır istiyor. Evlatları-

mızın yıllar boyu bizden anne babalardan daha faz-

la öğretmenlerini görüyor. Yavrularımızın geleceğe 

açılan pencereleri öğretmenlerimiz. Fedakarca gö-

rev yapan 1 milyondan fazla eğitim ordumuza millet 

olarak şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varlar. Görevi 

esnasında şehit edilen Aybüke,Necmettin, Ay-

han  öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün şe-

hitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir olacağız, 

kardeş olacağız. Bölücülere geçit vermeyeceğiz." 

  "Güzel nesiller yetiştireceğiz" 

   İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise şunları söyledi: 

"Bugün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 

yeni ilim ve irfan yuvasına kavuşmasının sevinci ile 

bir araya gelmiş bulunuyoruz. Okullarımızın İzmir 

için baki bir hatıra olarak yaşayacağına, güzel nesil-

ler yetiştireceğine inanıyoruz." 

  Eğitimde oranlar arttı 

   Açılış töreninde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Mü-

dürü Ömer Yahşi de "81 ilde yaptırdıkları okullar ile 

bu konuda eğitime gönül verenleri teşvik ederek 

örnek olan Başbakanımız ve değerli eşlerinin şahsi 

katkılarıyla ilimize bizzat kazandırdıkları Bahar Yıl-

dırım İlkokulu ve Havva Yıldırım Anaokulu'nun açı-

lışlarını geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik. Eğer imrenile-

cek, örnek alınacak hatta gıpta ile bakılacak bir in-

san profili varsa o da bir okul yaptırandır. Mukaddes 

vatanımızın evlatları için hep daha fazlasını yapma-

nın derdinde olan hayırseverlerimizin gösterdikleri 

çaba ve fedakarlık takdire şayandır. Bu katkılar eği-

tim adına ilimize adeta can suyu olmuştur. Bu saye-

de İzmir'de eğitim yatırımları büyük bir ivme kaza-

nırken okul öncesi okullaşma oranını yüzde 80'e, 

tekli eğitime geçiş oranımızı yüzde 81'e çıkarttık" 

ifadelerini kullandı. 

  "Eğitim olmadan gelişebilen bir toplum 

yoktur" 

  İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener 

ise, "Bizler için çok anlamlı olan Öğretmenler Gü-

nü'nde gerçekleştirdiğimiz okul açılış töreninde 

yanımızda olan tüm misafirlerimize teşekkür edi-

yoruz. Eğitim olmadan gelişebilen bir toplum yok-

tur. İzmir, eğitimde de çok gelişmiş bir kenttir. 

İzmir insanı, eğitime çok büyük önem verir. Bu 

konuda her istatistik, ilk sıralarda yer almamız 

asla rastlantı değil. Bilgi ve deneyimlerimizi geliş-

tirmeyi, kültür hayatımızı zenginleştirmeyi çok 

önemsiyoruz. Bugün burada İzmir'in en iyi özel-

liklerini temsil eden bir eserin doğuşunu kutlamak 

için bir aradayız. Olanakları olan herkesin eğiti-

me katkı vermelerini tavsiye ediyorum" diyerek 

Öğretmenler Günü'nü kutladı. 

   Konuşmaların ardından, ilkokulun yanı sıra 

Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde okul ve öğret-

menevi lokali açılışı da canlı bağlantı ile yapıldı.  
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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğret-

menler Günü etkinlikleri kapsamında Torbalı'da dü-

zenlediği 850 bin öğrenci adına 850 bin fidan dikimi 

töreni, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 

son Başbakan, 28. Dönem TBMM Başkanı Binali 

Yıldırım ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 

ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK 

Parti İzmir Milletvekilleri, öğrenciler ve vatandaşların 

katılımıyla yapıldı. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıl-

dırım ile Bakan Pakdemirli, törenin ardından öğrenci-

lerle birlikte fidan dikim alanında fidanları toprakla 

buluşturdu. 

  "Dünya rekoru kırdık" 

   AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Binlerce 

fidanı suyla, toprakla buluşturacağız ve geleceğe 

nefes olacağız. 11 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın 

dirayetleriyle, katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanı-

mız ve ekibinin Türkiye çapında başlattığı fidan di-

kim kampanyasında 11 milyon fidan bir gün içerisin-

de toprakla buluşturuldu. Bu bir dünya rekoruydu. 

Biz bugün de bakanımızın katılımıyla Öğretmenler 

Günü'ne anlam katabilmek için İzmir'de bir araya geldik" 

dedi."Ormanlık alanımızı 1.8 milyar hektar artırdık" 

 

  Bakan Pakdemirli ise, "11 Kasım'da Türkiye'de 81 

ilde 7'den 77'ye herkes buluştu ve o gün 11 milyon 

fidanı toprakla buluşturduk. Tüm milletimiz bu rekora 

ortak oldu ve nesiller boyu rahmet olacak hizmetleri-

miz tescillenmiş oldu. Türkiye, orman varlığını artı-

ran nadir ülkelerden biri. Son 10 yılda orman varlığı-

mızı yüzde 12 artırdık ve 57 yılda yapılan ağaçlan-

dırmanın tam 1,5 mislini son 17 yılda yaptık. 2002'de 

75 milyon fidan üretirken, senelik 300 milyon fidan 

üretmeye başladık. 2002'de ülkemizin 4'te 1'i orman-

lık alanken, bugün ülkemizin 3'te 1'i ormanlık alan-

dır. Toplam ormanlık alanımızı 1.8 milyar hektar ar-

tırmış olduk. İnşallah sizlerin de desteği ile beraber 

çok önemli bir hedefimiz var. Dünyada yaşayan her 

insan için bir fidan dikme hedefimiz var. 2023 yılı 

itibarıyla 7 milyar fidana ulaşmayı hedefliyoruz. 11 

Kasım'da birlikte yapmış olduğumuz 11 milyon fidan 

dikiminde tüm Türkiye'yi kara ve deniz sınırlarına 

çevirecek olsaydık çepeçevre tüm Türkiye'nin etrafı-

nı ağaçlarla çevirmiş oldunuz. Sağ olun, var olun. 

Aynı zamanda o gün diktiğimiz 11 milyon fidan, 16 

bin futbol sahası demek. Şubat ayına kadar bu alan-

da 1 milyonun üzerinde fidan dikmiş olacağız" diye-

rek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. 

   

ÖĞRETMENLER GELECEĞE NEFES OLMAK İÇİN AĞAÇ DİKTİ? 
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 İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğret-

menler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

Sabancı Kültür Sarayı'nda devam etti. 

Programa AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 

eşi Semiha Yıldırım ve torunu Ali Köylübay ile katıl-

dı. Programda AK Parti'li İzmir milletvekilleri, Vali 

Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl 

Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve öğretmenler 

de hazır bulundu. Programda konuşan Binali Yıldı-

rım, öğretmenlerin, çocukları yurda yararlı nesiller 

olarak yetiştirdiğini belirterek, "Öğretmenler bizi 

adeta geleceğe hazırlayan, bize şekil veren, hayat 

felsefesini hayatımızda hangi yöne gideceğimize 

olgunlaştıran en büyük rehberimizdir. Evde anamız-

dan, babamızdan daha fazla öğretmenlerimizden etkileni-

yoruz" dedi. 

Mühendislik mesleğini seçmesindeki nedeni de açıklayan 

Yıldırım, "Bu mesleği seçmeme neden olan öğretmenliktir. 

Ailem doktor olmamı istedi. Müzik hocam, mühendis ol-

mamı istedi. İkisi arasında gidip geldim, sonunda öğret-

menimin dediğini yaptım" diye konuştu. 

Eğitim ve sağlık bütçelerinin ilk sıralarda yer aldığını vur-

gulayan Yıldırım, "Sizler bizim yavrularımızın geleceğini 

planlıyorsunuz. Onların her tülü sıkıntılarına, meşakkatleri-

ne katlanıyorsunuz ve ülkemizi emanet edeceğimiz genç 

nesillerin yetişmesi için her türlü gayreti gösteriyorsunuz. 

Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetleri olarak sizlere 

en iyisini vermenin gayreti içerisindeyiz. Sizler daha iyisine 

layıksınız. Son 17 yılda Türkiye'de eğitim adına önemli alt 

yapı çalışması yapıldı. Öğretmen sayısı 1 milyonun üzeri-

ne çıktı. Eski yıllarda hep savunma bütçesi birinci bütçey-

di. 2003'ten bu yana eğitim ve sağlık bütçeleri ilk sıralarda 

yer alamaya başladı" dedi.' 

Yıldırım, "İzmir tekli eğitime geçecek büyük illerin başında 

geliyor. Sayın valimizin, milli eğitim bakanlığımızın başlattı-

ğı kampanyalarla hayırseverlerimiz sorumluluk alıyor. 

Eğitimde öğretimde gençlerimizi geleceğe hazırlamada 

'Ben de varım' diyor ve okul yapıyorlar. Eğitime destek 

veriyorlar. Bugün iki okulun açılışını yaptık. Bir spor salonu 

ve bir öğretmen evinin açılışını yaptık. Bugün başlatılan, 

önümüzdeki günlerde de devam edecek kampanya kap-

samında bir milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. 

İzmir çevre hassasiyeti en yüksek düzeydeki illerimiz ara-

sında yerini alacak. Siz evlatlarımızı yetiştiriyorsunuz, o 

evlatlarımız da toprakla fidanları buluşturuyor, geleceğe 

nefes oluyor" diye konuştu. 

Program, aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından 

son buldu. 
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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği öğretmenler 
arası oryantiring yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 

Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 

Oryantiring İzmir Federasyonu ile İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü öğretmenler arası Oryantiring yarışması 

düzenledi. 

İki kurum tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, 

Buca Kaynaklar İlkokulu bahçesinde toplanan 150 

öğretmen, kıyasıya yarıştı. 

Yarışma öncesinde, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzen-

lenen bilgilendirme toplantısında; Oryantiring Fede-

rasyonu İzmir İl Temsilcisi Mustafa Aris, parkur ha-

kemi Cengiz Altun, başhakem Özgür Aydın ve bilgi-

sayar hakemi Süray Duran tarafından yarışma kural-

ları ve parkurla ilgili katılımcılara bilgi verildi. 

Buca Kaynaklar'da düzenlenen yarışmaya il genelin-

deki okullardan 150 öğretmen katıldı.  Yarışmacılar, 

kendileri için hazırlanan Kaynaklar İlkokulu civarın-

daki zorlu parkurda hünerlerini sergiledi. Coşku, he-

yecan ve rekabetin son derece yüksek olduğu yarış-

ta, öğretmenler haritalardan faydalanarak parkurdaki 

hedeflerini buldu. 

 Katılımcıların gönüllülük esasına dayalı olarak baş-

vurduğu yarışmada, kadın yarışmacılar 12 hedef 

sayısıyla, 35 metrelik yükseltide 2150 metrelik par-

kuru kat ederken erkek yarışmacılar, 17 hedef için 

45 metre yükseltide 3160 metrelik parkur için yarıştı. 
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Parkurların tamamen birbirinden farklı olduğu müsa-

bakada; Bayanlar kategorisinde 1. Büşra ALTUN 2. 

Emel Secer YILMAZ 3. Ayşegül ÖVÜNÇ, Erkeklerde 

ise 1. Selim Biçer 2. Barış Tufantepe 3. Süleyman 

Sömez oldu. Yarışmada dereceye giren öğretmenle-

re madalyaları İlçe Milli Eğitim, Eğitim Şube Müdürü 

Mehmet TOPÇU, İl Milli Eğitim AR-GE Birimi Koordi-

natörü Mesut ESEN, Kaynaklar ilkokulu Müdürü Sa-

fiye YILDIRIM ile İzmir Oryantiring İl Temsilcisi Mus-

tafa ARİS tarafından verildi. 

Yarışla ilgili duygu ve düşüncelerini belirten İzmir İl 

Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, şu ifadeleri kul-

landı: "Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü nede-

niyle öğretmenlerimizi spora teşvik etmek, onları iş 

stresinden bir nebze olsun uzaklaştırıp doğada spor 

yapmalarını sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenle-

dik. Oryantiring; yön bulma, analitik düşünme, prob-

lem çözme gibi temel becerileri geliştirmesi açısın-

dan çok etkili bir spor. Öğretmenlerimizle gerçekleş-

tirdiğimiz bu etkinlikte, çocuklarımıza bu konuda ör-

nek olmak ve bir farkındalık oluşturmak istedik. İnsa-

nın aklının ve iradesinin liderliğinde karar almasını 

destekleyen, çok yönlü düşünme kabiliyetini gelişti-

ren oryantiring, dünyada hızla yaygınlaşan bir spor 

dalıdır. Yediden yetmişe her kesime hitap eden   

oryantiring, ayrıca bütün ailenin birlikte yapabileceği 

bir aile sporu. Doğa sporları arasında her geçen gün 

popülerliği artan bu spor, fiziksel efor sarf ederken 

aynı anda üç boyutlu düşünmeyi de gerektiriyor. Ta-

biatı ve çevreyi okuyabilen, ondan öğrendiklerini 

hayatına tatbik edebilen, doğaya saygı duyan birey-

lerden oluşan toplumların medeniyet yolunda kat 

ettiğini de belirtmek isterim." Dedi. 

Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara katılım belgesi 

verildi. 
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GELECEĞİ YAKALA PROJESİ  

AB PROJELERİ 

 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünü yürüttüğü Sözleşme No: (2017-1-TR01-KA101-

037764) “Geleceği Yakala” projemiz 31. 12.2017 tarihinde başlamış  30.10.2019 tarihinde bitmiştir. 

Proje  Konsorsiyum Kurumlarımızdan (Narlıdere Sıdıka Akdemir Bilim Ve Sanat Merkezi, Gaziemir Özel 

Gaziemir Uğur Ortaokulu, Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu, Çiğli Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu, 

Aliağa Atatürk Ortaokulu, Ödemiş Bademli Ortaokulu) 62 öğretmenimiz 21. Yüzyıl Becerileri ve “Eğitimde 

Yeni Yaklaşımlar” konularında aşağıda yer alan eğitimlere katılarak EUROPASS Hareketlilik 

sertifikası  almaya hak kazanmışlardır. 

 Oyun Tabanlı Öğrenme ve  Gamification/ Tallinn,Estonia  

 Entegre Müfredat   ve Küresel Öğretim Becerileri / Helsinki Finlandiya  

 Dijital STEAM  Tallinn Estonia   

 Girişimcilik/ Utrecht Hollanda   

 Finlandiya ve Estonya’da İyi Uygulamalar (Benchmarking)  Kursu   Helsinki/Vantaa,Finland/Tallinn  

 Makerspace  Berlin/Almanya  

Proje katılımcıları eğitimden sonrasında öğrendikleri yeni metot ve 21. yüzyıl beceri ve 

kazanımlarını  derslerine entegre edebilmek için etkinlik planları hazırlayarak derslerinde uygulamışlardır. 

Uygulanabilir ders planlarından oluşan proje ürünümüz olan "21. yy Becerileri Etkinlik Planları" hazırlanmış ve  

81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ARGE bölümlerine okullarına dağıtılması için gönderilmiştir. 

Eğitim öğretim programlarının yeni yaklaşımlarla desteklenerek 21.yy becerileriyle donanmış, yaratıcı 

ve üretken bireyler yetiştirilmesi amaçlanan Erasmus+ KA101 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği 

'Geleceği Yakala' Projesi Çoğaltıcı Etkinlik Programı gerçekleşti.  
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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri 

Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa; İzmir 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yazar, Açık 

ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürü, Bilim Kültürü Bölüm Başkanı Doç. 

Dr. Yasin Özarslan, Bahçeşehir Üniversitesi 

Öğretmen Mesleki Gelişim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürü, BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. M. 

Sencer Çorlu'nun yanı sıra konsorsiyum okulları ile 

çok sayıda eğitimci katıldı. 

 2 yıl süreyle yürütülen proje kapsamında; bilim, 

teknoloji matematik, mühendislik, sanat ve 

girişimcilik gibi disiplinleri içine alan ve uygulayarak 

öğreten yeni bir eğitim yaklaşımı olan STEM+ araç 

olarak kullanıldı. 

 21.yy becerileriyle donanmış bireyler yetiştirilmesi 

amaçlanan  proje kapsamında; 62 katılımcı, 

Estonya, Finlandiya, Hollanda ve Almanya'da 

gerçekleşen oyun tabanlı öğrenme, entegre 

müfredat, girişimcilik gibi yapılandırılmış kurslarla 

eğitimlere katıldı. Projeyle; Narlıdere Sıdıka Akdemir 

Bilim ve Sanat Merkezi, Gaziemir Uğur Ortaokulu, 

Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu, Cahide Ahmet 

Dalyanoğlu Ortaokulu, Aliağa Atatürk Ortaokulu ve 

Ödemiş Bademli Ortaokulunun içinde bulunduğu 

konsorsiyum kurumların eğitim öğretim programları 

yeni yaklaşımlarla desteklendi.. 

'Tükettikçe Değil Ürettikçe Mutlu Olan Bir Nesil'  

 Tanıtım videosuyla başlayan programın açılış 

konuşmasını gerçekleştiren İzmir İl Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı Harun Yazar, konuşmasında 

çağın gerekliliklerinin eğitim sürecine dâhil 

edilmesinin önemine değindi.  

 Dijital çağın ihtiyaçlarını karşılamak için 21. yüzyıl 

becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç 

duyulduğunu ifade eden Yazar, dünya ile rekabet 

edebilmek adına birçok ülkenin, yatırımlarını bu 

yüzyılın eğitim sistemleri üzerine yaptığını söyledi.  

 "İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de, 

öğrencilerimizi yarına hazırlarken bilgi, görgü, kültür, 

dil ve dijital beceri bakımından her anlamda 

donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." diyen 

Yazar, 'Tükettikçe değil ürettikçe mutlu olan bir nesil' 

hedefine doğru ilerlerken projeleri planlama 

aşamasında, öğrencilerin beklentilerinin de göz 

önünde bulundurulduğunu kaydetti.  
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  Dijital çağın ihtiyaçlarını karşılamak için 21. 

yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç 

duyulduğunu ifade eden Yazar, dünya ile rekabet 

edebilmek adına birçok ülkenin, yatırımlarını bu 

yüzyılın eğitim sistemleri üzerine yaptığını söyledi.  

 Ardından söz alan Açık ve Uzaktan Öğrenme 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Bilim 

Kültürü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yasin Özarslan 

"Eğitimde Dijital Dönüşüm, Eğitim Teknolojileri, 

Eğilimler ve Fırsatlar" konulu sunumunu 

gerçekleştirdi.  

  Zaman ve sayısal yıkım bakımından değişimin 

yıllara oranını gösteren bir tabloyu katılımcılarla 

paylaşan Özarslan,  öğrenme süreci tarihinin, 

internet öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrıldığını 

belirtti. 

  Web 4.0 nesnelerin interneti ve Web 5.0 

düşüncelerin ağına doğru yol alırken makinelerin 

birbiriyle konuşarak hayatımıza müdahale edeceği 

günlerin yakın olduğunu söyleyen Özarslan, ilerde 

öğretmenin rolünün tamamen değişeceğine ve 

bunun için şimdiden hazırlık yapılması gerektiğine 

vurgu yaptı. 

  Program, Özarslan'ın ardından söz alan 

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretmen Mesleki Gelişim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü BAUSTEM 

Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu'nun  "21.Yüzyılda 

Öğretmenlik ve STEM" sunumuyla devam etti. 

  Öğrencilerin artık bilgiye rahatlıkla ulaşabildiğini 

belirten Çorlu, çocuğun yaparak yaşayarak ve 

üreterek öğrenmesinin önemine vurgu yaptı. 

Günümüzde karmaşık problemlerin, sürekli değişen 

bilginin ve bilgiyi birlikte yapılandıran öğretmen ve 

öğrencilerin var olduğunu söyleyen Çorlu, 

Türkiye'nin öğrenme süreçlerinde kullanacağı 

teknolojinin yazılım ve içerik bakımından milli olması 

gerektiğinin altını çizdi. 

  'Erasmus Days' müzik dinletisinin ardından stant 

ziyaretleri ile devam eden programın ikinci 

oturumunda Narlıdere Bilim Sanat Merkezi Okul 

Müdürü  Erkan Erdik, "Finlandiya ve Estonya 

Okullarından Yansımalar" sunumunu katılımcılarla 

paylaştı.  

 Gün boyu süren program, Europass Sertifika 

Töreni'nin ardından eğitimcilerin gönüllülük esasına 

dayalı olarak katıldığı 'Oyun Tabanlı Eğitim Atölyesi, 

Girişimcilik Atölyesi, 21. Yüzyıl Becerilerinin 

Müfredata Entegrasyonu Etkinlik Planı Yazma 

Atölyesi ve Maker Space Atölyesi' ile sona erdi.  
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Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan 2017-1-TR01-KA101-040639 numaralı ‘’Ortak Dilimiz Sanat’’ 

isimli konsorsiyum projemiz 30 Aralık 2019  tarihinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında 1. Hareketlilik 

faaliyeti  İspanya’nın Barselona şehrinde 6-13 Ocak 2019 tarihleri arasında 8 görsel sanatlar öğretmenimizin 

katılımıyla  ve Projenin 2. Hareketliliği olan işbaşı gözlem faaliyeti  Viyana’da 8 görsel öğretmen ve 7 idareci ile 

gerçekleştirilmiştir. Proje  sonuçlarımızın  kurum içi  ve kurum dışında   yaygınlaştırılması için çeşitli etkinlikler 

yapılmıştır . 

PROJE   KURUM   İÇİ   YAYGINLAŞTIRMALARI  

ORTAK DİLİMİZ SANAT PROJESİ 

Konsorsiyum   Kurumları  Okul Proje  
Panoları  

Konsorsiyum  Kurumları  Kurum içi  Proje  
Bilgilendirme   Sunumları  

4 Ekim 2019,Ortak Dilimiz  Sanat  Sergi ve 
Çalıştay  Etkinliği  ,Yaşar Üniversitesi  

Çiğli İlçe  MEM   Erasmusdays   Etkinliği   
Proje  Yaygınlaştırma Sunumu  

PROJE   KURUM   DIŞI  YAYGINLAŞTIRMALARI  
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PROJE   KURUM   DIŞI  YAYGINLAŞTIRMALARI  

ORTAK DİLİMİZ SANAT PROJESİ 

İzmir  İL   MEM   Erasmusdays   Etkinliği   
Proje  Yaygınlaştırma Stand  Çalışması  

EURODESK  

18  Aralık  2019  Eurodesk  
Fuarı   ,ODTÜ  ,Ankara   

Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanların-

daki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetle-

rine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi 

Ağıdır. 35 Avrupa ülkesinde  faaliyette bulunan Eu-

rodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı 

bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

 

 

 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 2010 yılından itibaren    

EURODESK Resmi Temas Noktasıdır. Ofis bilgilendirmeleri, 

okul ziyaretleri ve Time to Move etkinlikleri kapsamında 600 lise 

öğrencimize  ‘’ Gençler için Avrupa Fırsatları’’ konulu bilgilendir-

me seminerleri yapılmıştır. Liselerde görev yapan 70 öğretmene 

‘’ Erasmus+ KA105 Gençlik Değişimleri Proje Yazma’’ eğitimi 

verilmiştir. Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim Ve Gençlik Programları 

Merkezi Başkanlığı tarafından 17-18 Aralık 2019 tarihinde     

ODTÜ’DE düzenlenen Eurodesk Fuarı’na katılım sağlanmıştır. 
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e-Twinning - Avrupa'daki okullar için çalışan bir çevrimiçi topluluktur. 

 Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci 

ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri yeterliliklerinin 

ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla 

yürütülen eTwinning Faaliyeti Türkiye'de Yenilik ve 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek 

Servisi (UDS) tarafından yürütülmektedir. eTwinning 

kapsamında gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta 

Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa çapında ise Avrupa 

Kalite Etiketi ile ödüllendirilmektedir.  

Genel olarak e-Twinning Avrupa'daki okullar için 

çalışan bir çevrimiçi topluluktur. eTwinning işbirlikçi 

etkinliklerle  okul idaresi, öğrenciler ve  

öğretmenlerin  aktif katılımını teşvik eder. 

Genişleyen okul ağıyla, e-Twinning  daha  büyük  

adım atarak, okullar, ebeveynler ve yerel toplulukları 

arasında diyalogu teşvik etmektedir. Konuyla ilgili 

proje yapan okullarımız ile demokratik farkındalık 

çalışmaları yapılarak, demokratik katılımın önemi 

vurgulanmakta, insan hakları, sürdürülebilirlik, çevre, 

medya okuryazarlığı, tarih ve kültür konularında 

okullarımızın projeler ve etkinlikler yapmalarına 

destek vermekteyiz. 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizi 

bilgi, kültür,  dil ve dijital becerileri en üst düzeyde 

olacak şekilde donanımlı birer birey olarak 

yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu tür etkinlikler ve 

projelerle öğrencilerimizi daha iyi yerlere 

getireceğimize olan inancımız tamdır.  
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 Bu bağlamda yapılan çalışmalar sayesinde 

bu yıl Müdürlüğümüze bağlı 30 

okulumuz   "Avrupa Kalite Etiketi Levhası", 29 

okulumuz  ise "Ulusal Kalite Etiketi Levhası" 

almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında 

gerçekleştirdikleri eTwinning projelerinde 

göstermiş oldukları başarı nedeniyle 

öğretmenlerimiz toplam 130 “Ulusal ve Avrupa 

Kalite Etiketi Sertifikası” almaya hak 

kazanmışlardır. Ayrıca 2017 yılında 44 ülkede 

uygulanmaya başlanan eTwinning Okulu 

Uygulaması kapsamında tüm kriterleri yerine 

getirip başvurusu kabul edilen okullara 

eTwinning Okulu ünvanı verilmektedir. 2018-

2019 eğitim-öğretim yılında ülkemizde 

başvurusu kabul edilen 298 okuldan 13 ü 

ilimize ait olup bu okullar eTwinning Okulu 

ünvanı ile ödüllendirilmiştir. İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nde 1 Kasım 2019 tarihinde yapılan 

eTwinning Avrupa/Ulusal Kalite Etiketi 

Töreni’nde ödüller öğretmen ve idarecilere 

takdim edilmiştir  

 Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 

eTwinning Faaliyetine ülkemizin katılımının 10. yılı 

etkinlikleri kapsamında eTwinning Türkiye Sosyal 

Medya Ekibi şarkı yarışması düzenlenmiştir. Bu 

yarışmada eTwinning Projeleri yapan 

öğretmenlerimizin eTwinning temalı şarkı sözü 

yazması, bestelemesi, seslendirmesi ve video kaydı 

yapılması istenmiştir. eTwinning Türkiye Ulusal 

Destek Servisi sponsorluğunda yürütülen yarışmada 

İzmir Aliağa Gazi Ortaokulu  öğretmen ve öğrencileri 

birinci olmuştur. eTwinning Ödül Töreni’ne birincilik 

alan öğretmen ve öğrencilerimiz de davet edilmiş ve 

şarkılarını törende seslendirmişlerdir. 
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İZMİR FAALİYETİ 2018 YILI İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ 

Kayıtlı Okul sayısı: 2195 

Kayıtlı Öğretmen Sayısı: 7756 

Proje Sayısı: 4592 

1Avrupa Kalite Etiketi Levhası Alan Okul Sayısı: 30 

2Ulusal Kalite Etiketi Levhası Alan Okul Sayısı: 29 

3Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikası Almaya Hak Kazanan Öğretmen Sayısı: 52 

4“Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikası” Toplam Sayısı: 130 

5E-Twinning Okulu Ünvanı Almaya Hak Kazanan Okul Sayısı: 13 

6İlimizdeki Mevcut Toplam E-Twinning Okulu Sayısı: 28 

7Türkiye’deki toplam E-Twinning Okulu Sayısı: 478 (Toplamda Türkiye’de 478 eTwinning Okulu sayısı ile 

ülkemiz Avrupa’da 1. sırada yer) 

eTwinning Ulusal-Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmen ve okul sayısı sonuçlarına bakıldığında ilimiz yine 

Türkiye’nin en başarılı illerden biri olmuştur.  

YEĞİTEK adına ilimizde e-Twinning faaliyetlerinin  yaygınlaştırılması Müdürlüğümüzde Arge Birimi e-

Twinning Koordinatörlüğü tarafından  gerçekleştirilmektedir. Hem Avrupa´da hem de ülkemizde okul ortak-

lıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılma-

sı, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrenci ve öğret-

menlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin arttırılması öncelikli hedeflerimiz arasın-

da yer almaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında eTwinning projelerine dahil olmayı artırma adına eğitim çalış-

malar İzmir İl Mem eTwinning İl Koordinatörü tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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