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İÇİNDEKİLER  



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 Mehmet RÜZGAR’ a bağlı olarak ARGE 

birimi oluşturulmuştur. 
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ASKE  

OCAK 2021 – HAZİRAN 2021 ÇALIŞMALARI 

   İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı Çalışmaları 

    

  

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

tarihli ve 78059895-CB001 sayılı Cumhurbaşkanlığı yazısıyla ve Bakanlığımızın 18/09/2018 tarihli ve 2018/16 

sayılı Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Konulu Genelgesi doğrultusunda hazırlanan 2019-2023 Stratejik 

Planımızın 2020 Yıl Sonu İzleme ve Değerlendirme çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının 08.03.2021 tarih ve 21950158 sayılı yazısı doğrultusunda yürütülmüştür. İlçe müdürlüklerimizin 

izleme ve değerlendirme çalışmalarına rehberlik yapılmıştır. 

 7 Amaç, 22 Hedef, 76 Performans Göstergesi  bulunan 2019-2023 Stratejik planımızın 2020 yıl sonu 

izlemesi, ilgili birimlerimiz üzerinden  toplanan verilerin işlenmesiyle yapılmıştır. 
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Tüm veriler incelendiğinde performans 

göstergesi hedeflerimizin, % 43,42’ sinde 

hedeflere ulaşıldığı, % 7,90’ unda hedefe 

makul düzeyde ulaşıldığı, % 48,68 inde 

hedeften sapma olduğu tespit edilmiştir.  

Covid-19 salgın sürecinde yaşananlar ve 

sonrasında normale dönüşün aşamalı olarak 

gerçekleşeceği dikkate alındığında, 

planımızın performans göstergelerinin revize 

edilme ihtiyacı doğmuştur. 

Ulaşılmayan hedefler incelendiğinde, söz 

konusu hedeflerin stratejilerinin ve bu 

stratejiler altında belirlenen eylemlerin 

öğrenci, öğretmen ve diğer hizmet alanlara yönelik olarak yüz yüze yürütülmesi planlanan çalışmalar olduğu 

görülmektedir. Tüm dünyayı saran ve 2020 yılının mart ayından itibaren ülkemizde de etkisini gösteren covid-19 salgını 

sonrası yüz yüze faaliyetlerin kesintiye uğraması, faaliyetlerin devam ettirilebildiği süreçlerde ise vatandaşlarımızın 

tedbirler kapsamında toplu ortamlarda bulunmaktan imtina etmeleri planlanan eylemlerin gerçekleştirilmesine engel 

olmuştur. Salgın koşullarının yanı sıra 30 Ekim 2020 tarihinde ilimizde yaşanan deprem felaketi sonrası önceliklerimizin 

değişmesinin de planlanan çalışmaların yürütülmesine etkisi olmuştur.  

Salgın koşullarının getirdiği tüm olumsuz etkilerin yanı sıra eğitim süreçleri konusunda yaşanan gelişmeler tüm 

eğitim paydaşlarına yeni alanlar açmıştır. Bu anlamada çevrimiçi eğitim süreçleri ile ilgili yaşanan gelişmeler, yüz yüze 

eğitimin kesintiye uğramasıyla meydana gelecek olan eğitim açığını tam olarak ortadan kaldıramasa da kayıpları 

minimize etmiştir. Çevrimiçinde edinilen tecrübeler ile sadece öğretmenlerin derslerini işlemesi değil, hizmetiçi etkinlikler 

dahil olmak üzere birçok çalışma yürütülebilmiştir. Salgın etkilerinin devam etmesi halinde ulaşılamayan hedefler için 

çevrimiçi çalışmalara yönenilerek önümüzdeki dönemlerde hedeflere ulaşılacağı öngörülmektedir.    

 

 

 

İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulunun Kalite Değerlendirme Sistemi ( KALDES ) Çalışmaları 
kapsamında Müdürlüğümüzün 2020 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. 

Yapılan yayılım çalışmaları sonucunda  

Hizmet Alanlarla İle İlgili Memnuniyet Anketimize       6.068 

Toplumla İlgili Memnuniyet Anketimize         1.849 

Çalışanlarla İlgili Memnuniyet Anketimize                 97 

Olmak üzere toplam 8.014 paydaşımız katıp görüşlerini belirtmişlerdir. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Kalite Çalışmaları; 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN 2020 YILI HEDEFLERİNE ULAŞMA 

ORANLARINA GÖRE DAĞILIMI 

İZMİR VALİLİĞİ İL KALİTE KOORDİNASYON KURULU  

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 
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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. 

   

 

 

 

 

 

 

 Dünya çapında yaşanan korona virüs salgını nedeni ile öğrencilerimiz uzaktan eğitime devam ederken, 

Müdürlüğümüz yaşanan bu süreçte öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik çevrimiçi eğitim buluşmalarını etkin 

bir şekilde sürdürüyor.    

 4 yıldır devam eden Mesleki Gelişim Akademisi, İlham Veren Buluşmalar ve Veli Akademisi kapsamında 

yürütülen çalışmalar dijital platforma taşınarak alanında uzman isimleri eğitim paydaşlarıyla buluşturuyoruz.  

Mesleki Gelişim Akademisi İl Milli Eğitim  Müdürlüğü Koordinatörlüğünde ilçelerimizde de 

eğitimler yapılmaktadır. 

MESLEKİ GELİŞİM AKADEMİSİ 
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İZMİR ''TELAFİDE BEN DE VARIM'' DEDİ 

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Telafide Ben de Varım" programı çerçevesinde yürütülecek eğitim sü-

reci İzmir'de başladı. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuruların alındığı etkinliklere, öğretmenler 

ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

  İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlaması yapılan 16.233 faaliyette görev almak iste-

yen 1200 öğretmen MEBBİS modülünden başvuruda bulundu. İl genelinde öğrencilerin yanı sıra 

öğretmenlere yönelik 25 ayrı eğitim planlanırken Halk Eğitimi Merkezlerince de velilere yönelik 356 

kurs düzenlenecek. 

 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan 'Telafide Ben de Varım' programıy-

la, öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik gelişimlerinin artırılması hedefleniyor. Gönüllü-

lük esasına göre öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program; fiziksel, 

sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun planlan-

dı. 

 "Telafide Ben de Varım" eğitim etkinliklerinin ilki Cumhuriyet Eğitim Müzesinde ilkokul öğrenci-

lerine yönelik akıl zekâ oyunları ile başladı. Minik öğrenciler, müzede kendileri için hazırlanan faali-

yet alanında etkinliklere katıldı. 

Birbirinden Farklı Etkinlikler Olacak 

'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü; ilçeler arası sportif 

faaliyetler, öğrenci çalıştayı, yarışmalar, söyleşiler, oryantiring, pandomim, Anadolu çocuk oyunları 

ve bilim şenliği gibi birbirinden farklı etkinliklere imza atacak. 
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 Tasarım Beceri Atölyeleri Etkin Olacak 

Uygulamalı eğitimin ön planda olduğu tasarım beceri atölyeleri de yaz döneminde etkin olarak kul-

lanılacak. Akademik bilgiyi beceriye dönüştürmeyi hedefleyen, çocuklara yetenekleri doğrultusun-

da pratik kazandırmayı amaçlayan atölyelerde; 

seramik, geleneksel el sanatları, oyuncak yapımı 

gibi miniklerin el becerisini geliştiren faaliyetlerin 

yanı sıra özel eğitim öğrencilerine yönelik faali-

yetlere de yer verilecek. 

İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde gerçekleşti-

rilmesi planlanan etkinliklerde ise, müzede eği-

tim yoluyla öğrencilerde kültürel miras bilincinin 

oluşturulması hedefleniyor. 

Telafi dönemindeki okuryazarlık çalışmaları kap-

samında; masal anlatıcılığı, Anadolu masalları, 

yaratıcı kitap okuma ve yaratıcı yazma gibi etkin-

liklerin yanında Türk Edebiyatı'nın en önemli 

eserlerinden olan Dede Korkut Hikâyeleri de ele alınacak. 

Sosyal medyada '#İzmirMemTelafideBendeVarım' etiketiyle paylaşılacak etkinlikler kapsamında; 

fidan dikimi, sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı, hayvan bakımı, barınak ve huzurevi ziyareti 

gibi öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalar da yapılacak. 



 Program, yalnızca öğrencileri değil öğretmenleri 

ve velileri de kapsıyor. Öğretmenlere yönelik 

planlanan mesleki, fiziksel, sosyal, duygusal ve 

akademik gelişim alanlarındaki faaliyetlerde, 

mahalli ve yüz yüze yapılacak olan eğitimlerin 

yanında uzaktan eğitim yoluyla verilecek olan 

merkezi hizmet içi eğitimler de yer alacak. Veliler 

içinse kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif 

etkinliklerin yanı sıra özel öğrenci velileri için 

işitme ve görme yetersizliği, bedensel yetersizlik, 

okul öncesi dönemde özel eğitim gibi konuları 

içeren kapsamlı bir etkinlik dönemi planlandı.  

 "Çocuklarımız Eğlenirken Öğrenecek" 

 İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 

Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu 

'Telafide Ben de Varım' programı ile ilgili 

sürecin İzmir'de etkin ve verimli bir 

şekilde yürütüldüğü bilgisini verdi. 

Etkinliklere, öğrenci ve öğretmen ve 

velilerin gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Yahşi, "Bugün 

itibariyle il genelinde kurslarımız ve 

etkinliklerimiz başladı. Öğrencilerimizin 

sosyal, kültürel, sportif ve akademik 

gelişimlerine yönelik alanlarla ilgili 

ihtiyaçlarını belirlendik. Bu noktada, 

özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimize ve 

bizlere her zaman büyük destek veren velilerimize teşekkür ederim. Çocuklarımız, birbirinden farklı 

etkinliklerin yer aldığı telafi programıyla, yaz döneminde akranlarıyla bir araya gelerek eğlenirken 

öğrenecek, eksikliklerini giderecek. Bu vesileyle, evlatlarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin 

güzel bir yaz geçirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu. 
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İZMİR ''TELAFİDE BEN DE VARIM'' DEDİ 
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 İzmir'de 'Telafide Ben de Varım' eğitim süreci tüm hızıyla devam ediyor. 21 Haziran-2 Temmuz 

arasında başvuruların alındığı faaliyetlere öğrenciler başta olmak üzere öğretmenler ve veliler 

yoğun ilgi gösterdi.  

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan 

'Telafide Ben de Varım' programıyla, salgın döneminin olumsuz etkilerinin giderilmesi, öğrencilerin 

sosyal, kültürel, sportif ve akademik gelişimlerinin artırılması hedefleniyor. 

 Program kapsamında bir dizi faaliyet gerçekleştiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, İnciraltı 

Kent Ormanı'nda düzenlediği etkinliğe Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim 

Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, öğrenciler, öğretmenler ve 

veliler katıldı. 

 Etkinlik, Balçova İnciraltı Kent Ormanı'nda işaret diliyle istiklal Marşı'nın okunması ile başladı. 

Renkli görüntülere sahne olan doğa yürüyüşün ardından katılımcılar, ilgi alanlarına göre başvuruda 

bulundukları istasyonlarda buluştular. 

 Spordan sanata, akıl zekâ oyulanlarından robotik kodlama atölyelerine, çocuk oyunlarından 

değerler eğitimine kadar çeşitli başlıklarda 10 istasyonda şenlik havasında gerçekleştirilen etkinlikler 

katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 
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Öğrenciler, İnciraltı Kent Ormanı'nda 'Telafide Ben de Varım' Dedi. 
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 850 Bin Öğrencimize Okullarımızın Kapısını Açıyoruz 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim 

Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Milli Eğitim 

Bakanlığı'nın başlatmış olduğu 'Telafide Ben de 

Varım' programı kapsamındaki bu faaliyetlerin 

salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltacağını 

ifade etti. Yahşi, "Bugün  öğrencilerimizle, 

öğretmenlerimizle, velilerimizle güzel 

İzmir'imizin güzel bir mekânında yeniden bir 

arada olmaktan büyük bir haz duyuyoruz. 

Salgın nedeniyle oldukça zor günler atlattık ve 

bugün iki aylık bir sürece girdik. İzmir'de 850 

bin öğrencimize okullarımızın kapısını 

tamamıyla açıyoruz. Her türlü sıkıntıya göğüs 

gereriz fakat eğitimin geri kalmasını telafi 

etmemiz zordur. Bu anlayışla evlatlarımızın yarınları için çırpınan öğretmenlerimizle 'Telafide Ben de 

Varım' dedik. Özel eğitim okullarımızdan liselere kadar okullarımızın kapıları öğrencilerimiz için 

açıldı." dedi. 

 

Çocuklarımız Doğayı Anlamalı, Doğadan Beslenmeli 

Öğrenci, öğretmen ve velilerin etkinliklere gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Yahşi, "Amacımız doğayla bütünleşmek, çocuklarımızın doğayı anlamaları ve ondan beslenmesini 

sağlamak. Çünkü insanın fıtratında doğa ile bir bütün olarak yaşamak vardır. Biz her zaman doğa 

temelli yaşamı öğrencilerimize kazandırmayı hedefledik. Salgın döneminde teknolojinin her türlü 

nimetlerinden yararlansak da doğayı çok özledik. Bugün öğrencilerimizin ve öğretmenlerinin 

hazırladığı birbirinden güzel stantları birlikte gezeceğiz. Hepsinde çok büyük emek var. Demek ki 

hepimiz, aynı heyecanla bugünleri beklemişiz ve hazırlanmışız. Emek veren, gayret sarf eden, 

geleceğin sancısını yüreğinde hissederek hiç durmadan çalışan herkese yürekten teşekkür 

ediyorum." dedi. 

  



 Balçova'da 141 Ayrı Dalda Etkinlik Düzenlenecek 

Programda konuşan Balçova Kaymakamı 

Ahmet Hamdi Usta  'Telafide Ben de 

Varım' programı kapsamında yapılan 

etkinliğe ilçe olarak ev sahipliği yapmaktan 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Usta, 

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 

programla eğitimde fırsat eşitliği 

sağlamak, okullar arasında başarı 

farklılıklarını azaltmak, öğrencilerin çok 

yönlü gelişimlerini fiziksel, sosyal-duygusal 

ve akademik programlar ile desteklemek 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 

öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yürütülecek bu 

çalışmada bilimsel sosyal kültürel faaliyetler planlamıştır. Bu kapsamda Balçova ilçemizde de 141 

ayrı dalda etkinlik düzenlenecek. 

Doğada Etkinlik istasyonları 

İnciraltı Kent Ormanı'nda yapılan doğa yürüyüşünün ardından katılımcılar, kendileri için farklı 

başlıklarda hazırlanan müzik, halk oyunları, spor, değerler eğitimi, geleneksel çocuk oyunlar, 

Anadolu masalları, zekâ oyunları, ilçe spor merkezi, robotik kodlama ve el sanatları etkinlik 

istasyonlarında eğlenerek öğrendiler. 
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TÜBİTAK BAŞARILARI 



 Bu yıl elli ikincisi gerçekleştirilen 'TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri' Yarışması Ulusal 

Finali'nde dereceye giren İzmirli öğrencilere ödülleri, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından 

verildi. 

 Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında 

çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda 

bulunmak amacıyla TÜBİTAK'ın her yıl düzenlediği 'Lise Öğrencileri Proje Yarışması'nda İzmir'den 18 

öğrenci ödüle layık görüldü. 

 Ülke genelinde 14 bin projenin katıldığı yarışmada İzmir; 2 birincilik, 2 ikincilik, 4 üçüncülük ve 3 

teşvik ödülü ile önemli bir başarıya imza attı. 

 Yarışma sonunda İzmir'e madalya getiren öğrenciler, danışman öğretmenleri ve aileleri, İzmir İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 

ile bir araya geldi. 

 Program, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit'in 'Bilim Olimpiyatları, Proje 

Çalışmaları Ve Eğitimlerinde İzmir' başlığında bilgilendirme sunumuyla başladı. 2017 yılından beri il 

genelinde yürütülen bilim olimpiyatları ve proje eğitim süreci hakkında bilgi veren Yiğit, "Bizimle 

birlikte çalışan paydaşlarımızın sayısı arttırdıkça daha çok öğrenciye daha erken yaşta ulaşmış 

olacağız. Bilim olimpiyatlarımızın ilkini gerçekleştirdik. Bu yıl ikincisini yapacağız. Programı onaylanıp 

TÜBİTAK akreditasyon eğitimi veren ilk il olduk." dedi. 
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 "İzmir'in Kodlarında Başarı Var" 

Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, şunları kaydetti: 

"Bugün bizim için gerçekten onur ve gurur verici bir gün. Başarılarıyla gurur duyduğumuz 

evlatlarımızla geleceğe dair bizi umutlandıran bir tabloya bakmaktayız. İzmir'in kodlarında, İzmir'in 

her zerresinde, İzmir'in çocuklarında başarı ve bu milletin temel değerleri vardır. Bu anlamda 

ailelerini onurlandıran samimiyetle bu ülkenin bayrağını dalgalandırmak için çalışan ızdırabını 

yüreğinde hisseden, istirahatinden fedakârlık eden tüm öğrencilerimize ve onları destekleyen 

ailelerine, onlara mihmandarlık yapan kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Anne, babalar 

ve eğitimciler olarak dualarımızdan eksik etmediğimiz ve dualarımıza karşılık aldığımız bir gençlik, 

bizim en büyük sermayemiz. Bu Pazar, varlığından güç aldığımız, gölgesinde cesaretle kök saldığımız 

çınarların yani babalarımızın günü. Bir babaya verilecek en anlamlı, en güzel hediye onun 

emeklerinin karşılığını kişiliğiyle, karakteriyle ve başarılarıyla gösteren bir evlada sahip olmaktır. 

Evlatlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." 

 

 "İzmir Her Anlamda Emsal Teşkil Edecek Bir Şehir" 

Ödül töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Gelişmiş ve kalkınmış ülkeler her 

santimetre karesini mamur eden, her bir ferdini israf etmeksizin kabiliyetleri doğrultusunda 

eğitebilen ülkelerdir. Biz ülke olarak üstün yetenekli çocuklarımızı eğitme noktasında titiz 

davranmak, onları istidatları doğrultusunda yönlendirerek geleceğe hazırlamakla mükellefiz. 

Öğrencilerimizin arasından nice Fatihler, Kanuniler, Atatürkler çıkacak. Bizler; Fuat Sezgin, Oktay 

Sinanoğlu, Aziz Sancar gibi geleceğin bilim insanlarını, insanlığa mal olacak isimleri yetiştirmek için 

gayret ediyoruz." 

İzmir'in tarihteki öncü misyonuna değinen Vali Köşger, "Eğitim başta olmak üzere İzmir her anlamda 

tüm Türkiye'ye emsal teşkil edecek bir şehir olmalı. Bu ülkeyi kanatlandıracak olan da yine bizim 

çocuklarımız olacaktır. Kendi değerlerinden kopmadan, çağın bütün bilgilerini donanarak yetişecek 

öğrencilerimiz, ülkemizi muasır medeniyetlerin de ötesine taşıyacaktır. Bugün bizleri başarılarıyla 

gururlandıran evlatlarımızı yetiştiren ailelere, öğretmenlere, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve okul 

müdürlerine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi. 

'TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Vali 

Yavuz Selim Köşger' den alırken ailelerinin sevinci ve gururu görülmeye değerdi. 



 Öğrenmeyi etkili sağlayacak yöntemleri araştıran, yenilenmeyi, gelişimi, değişimi odağa almış 

öğretmenlerin oluşturduğu öğrenme topluluğu olan İzmirMem STEM Akademi pandemi sürecinde 

bir dönemi daha geride bırakmıştır. Sayıları 400’ü bulan öğretmenlerden oluşan, bu topluluk, birlikte 

hareket eden birinden öğrenen yaptığı uygulamaları iyileştirme ve değiştirme için eylem 

araştırmasını kullanan bir topluluk olma özelliğini devam ettirerek farklı çalışmalar içinde yer almaya 

devam etmiştir.  

 

 Topluluğumuzu oluşturan öğretmenlerin ihtiyaç ve isteklerine göre dönem boyunca, STEM 

Eğitimleri, Scientix projesi (http://scientix.eu/), STEM Keşif Haftası, Araştırma Sorgulamaya Dayalı 

Öğrenme, Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.   

 

 İhtiyaç analizi sonuçlarında; öğretmenlerin, STEM Eğitimlerinde öğrencilerin tasarım 

oluşturmaktan, grup çalışmalarında yer almaktan zevk aldıklarını belirttiği görülmüştür. Ancak, 

öğretmenler öğrencilerin mühendislik tasarımlarında matematiği, fen bilimlerini, teknolojiyi, 

mühendisliği yeterince kullanmadıklarını ve araştırma- sorgulamaya dayalı süreci yeterince 

uygulamadıklarını yazdıkları 

belirlenmiştir. Bu analizden hareketle   

“STEM Eğitiminde Doğru Bilinen 

Yanlışlar: Nitelikli STEM Eğitiminin 

Basamakları” başlıklı çevrimiçi 

eğitim,  Dr. Öğretim Üyesi Murat 

AKARSU (Ağrı İbrahim Çeçen Üniv.) 

tarafından verilmiştir. Devamında 30 

öğretmen, gruplar halinde STEM 

Eğitimi ders planlarını 

oluşturmuşlardır. 

 

 İhtiyaç analizi sonuçlarından hareketle Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenmeyi içeren   Resim 2 

“Amgen Teach: İyi Uygulama Örnekleri: Düşünen Sınıflar” çevrimiçi atölye çalışması Dr. Elif Adıbelli 

Şahin ve Gülşah Özkan (Amgen Teach ve Kalkınma Atölyesi Eğitim Uzmanları)  tarafından ülkemizin 

farklı illerinden 35, Azerbaycandan 3 öğretmenimizin katılımıyla yapılmıştır. Ardından 
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 Scientix projesi (http://scientix.eu/ ,https://scientix.eba.gov.tr/) Avrupa’da STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics- Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) öğretiminde 

sorgulama temelli eğitimi Scientix Portalı aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan, öğretmenlere, 

akademisyenlere, yöneticilere, ailelere ve Fen-Matematik eğitimi ile ilgilenen tüm kişilere açık bir 

projedir. 2021 yılı itibariyle ilimizde çalışan 18 öğretmenimiz   Resim 3   Scientix elçisi ve bir 

öğretmenimiz Scientix Amgen Teach projesi elçisi olarak seçilmiştir(https://scientix.eba.gov.tr/Elciler 

http://www.amgenteach.eu/ambassadors).  



 İzmir Scientix elçilerimiz Tablo 1. Scientix Projesi Çevrimiçi Etkinlik Programında yer alan toplam 7

(yedi) seminer, atölye çalışması yürütmüşlerdir.  

 

ARGE BÜLTENİ TEMMUZ 2021 

25  | İZMİR ARGE 

SCIENTIX PROJESİ ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİK PROGRAMI 

Tarih Konu Elçiler 

05.05.2021 Scientix Projesi, Konferanslar ve Dene-

yim Paylaşımı 

Mesude UYGUR 

Şerife ALTUN 

12.05.2021 

  

STEM Eğitimi ve Araştırma Sorgulamaya 

Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Entegresi 

Melin GETİZMEN YEŞİL Vahap ALBAY-

RAK 

26.05.2021 

  

Scientix Projesi, Çevrimiçi Kitlesel Eği-

timler (MOOC) ve Deneyim Paylaşımı 

Sevda BAYDAR, Gizem Dila AKCAÖZ, 

 Dilek YILDIRIM(Amgen Teach Elçisi) 

09.06.2021 

  

 Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğren-

me Deneyim Paylaşımı 

Dilek YILDIRIM (Amgen Teach Elçisi) 

Aytun AYDIN (Amgen Teach Uzman 

Öğret.) 

16.06.2021 STEM Öğrenme Senaryoları 

STEM Okul Etiketi 

Şebnem GENÇTÜRK Gonca KÖSEOĞLU 

Scientix Elçileri 

23.06.2021 Türkiye'nin  STEM Eğitimi Yolculuğu  ve 

Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları 

Vahap ÖZGÜN  Pelin BAĞDU SÖYLER 

29.06.2021 Amgen Teach: İyi Uygulama Örnekleri: 

Düşünen Sınıflar II 

Dilek YILDIRIM (Amgen Teach Elçisi)            

Tunahan ÖNCEL (Amgen Teach Uzm. 

Scientix projesi tarafından yürütülen STEM Keşif Haftası kapsamında yapılan yarışmada (https://

sdw-blog.eun.org/) Scientix elçilerimizin 11 blog yazısı yayınlanmaya değer bulunmuştur.  

1. Baki KARAKOÇ Students make a difference the with STEM 

2. Baki KARAKOÇ Problem awareness: If there is a problem, there is an improvement! 

3. Gizem Dila AKÇAÖZ FLIGHT TIME WITH MOON AIRLINES 

4. Gizem Dila AKÇAÖZ  WATER IS LIFE 

5. Gonca KÖSEOĞLU A NATURE-BASED BIOPLASTIC  
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6. Hatice GÜNAY INTERDISCIPLINARY MATHEMATICAL MODELING ACTIVITIES IN STEM 

7. Hatice GÜNAY How Do Things Fly Against Gravity? 

8. Nagehan Baykan Afşar Movement and Nutrition (Physical Education and STE(A)M) 

9. SEVDA BAYDAR EXCUSE ME, THE SPACESHIP IS FOR A NEW PLANET? 

10. Şebnem GENÇTÜRK NBS to Prevent Carbon Emission 

11. Şebnem GENÇTÜRK Digital Science 

 

 

 İzmirMEM STEM Akademi, bu etkinliklerde toplamda yaklaşık 1000 öğretmene ulaşmıştır. 

İzmirMEM STEM Akademi Öğretmen Topluluğu eğitim öğretim sürecinde yapılan her çalışmanın 

çocuklarımızın üstün yararı olduğu düşüncesini odağa alarak hareket etmektedir.  

 

 Bu yüzden öğrencide nelerin farklılaştığını ve uygulanan yöntemlerin ne ölçüde işe yaradığının 

belirlenmesi gereken yerlerin çevrimiçi dersler, okullar ve dolayısıyla sınıflar, okul dışı ortamlar 

olduğunu düşünmektedir. Bu sebeple öğretmen niteliklerinin, sınıf uygulamalarının artırılması  

amacıyla yaz dönemi süresince de İzmirMEM STEM Akademi çalışmalarına devam edecektir.   

 

 İzmirMEM STEM Akademi Öğretmen Topluluğunu takip edin ve çalışmalarını keşfetmeyi 

unutmayın! 
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 Projenin amacı, insani değerlerini mesleğine yansıtan eğitimli profesyoneller aracılığıyla, teknolo-

ji devriminin insana sunduğu olanakları kullanarak daha çok kişiye daha az maliyet ile kaliteli kamu 

hizmeti sunarak rehberlik hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamak. Ayrıca; anne/babaların, çocukla-

rıyla etkili, doğru ve çözüm odaklı bir iletişim içerisinde onların beklenti ve ihtiyaçlarını bilerek so-

runlarına pedagojik çözüm yolu bulabilecekleri; 0-18 yaş döneminde yaşanabilecek sorunların önüne 

geçerek hem ruhen hem de akademik yönden sağlıklı ve başarılı bireyler yetiştirmelerine yardımcı 

olmak. 

 Projenin hedeflerinde belirtilen tüm faaliyetler gerçekleştirildiği gibi, mesai saatleri içinde bir uz-

mana ulaşma fırsatı bulamayan kişiler için kolaylık sağlandı. Uzman bulunmayan daha küçük bir yer-

de yaşayanlar, psikolojik danışana istediği zaman ve sıklıkta ulaşma şansı buldu. Duyma ve konuşma 

sorunları yaşayan kişiler için yazılı olarak çevrimiçi danışmanlık sağlandı. Teknoloji devriminin insana 

sunduğu olanaklar ile daha çok kişiye daha az maliyet ile ulaşmak ve insani değerlerini mesleğine 

yansıtan eğitimli profesyoneller ile kaliteli kamu hizmeti sunmak mümkün oldu. En çok ihtiyaç duyu-

lan konu başlıkları belirlenerek alanında uzman akademisyenler tarafından çevrimiçi eğitimler dü-

zenlendi.  
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PİSA SONUÇLARININ OKUMA KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI 

 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 

'PISA Sonuçlarının Okuma Kültürü Çerçevesinde Değerlendirilmesi Çalıştayı'nın ilk günü öğretmen-

lerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. 

5-6 Mart tarihlerinde çevrimiçi olarak yürütülecek çalıştayda, PISA sonuçlarının okuma kültürü çer-

çevesinde değerlendirmesi yapılacak. 

İki gün sürecek çalıştayda, açık uçlu sorularla ve beyin fırtınası tekniği ile katılımcıların fikirleri alına-

cak. Okuma kültürünü geliştirmek ve toplumun tüm katmanlarına yaymak amacıyla gerçekleştirilen 

çalıştayda, paydaşların katılımıyla yapılacak çalışmalarla ilgili bir yol haritası belirlenecek. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İbrahim Seçkin Aydın,  Anka-

ra Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Sever, İstanbul Cerrahpaşa 

Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün gibi birbi-

rinden değerli isimlerin konuşmacı olduğu çalıştaya, okul öncesinden orta öğretime kadar tüm ka-

demelerde görev alan öğretmenler büyük ilgi gösterdi. 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Türkiye'nin PISA 

2015'e göre ortalama puanını en çok arttıran ikinci ülke olduğunu vurguladı. PISA'nın, ülkelerin eği-

tim politikalarını değerlendirmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yahşi, uygula-

nan sınavın, okuma kültürünün çocuklar üzerindeki olumlu etkisini net bir biçimde gözler önüne 

serdiğini ifade etti. 
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"Yapılan araştırmalarda, kitap okumayan çocuklar, normal bir cümleyi 45 saniyede anlarken kitap 

okuma kültürü edinmiş çocuklarda bu süre 13 saniyeye kadar düşmüştür." diyen Yahşi, okuma kül-

türünün, eğitim yolculuğundaki en önemli konulardan biri olduğunun altını çizdi. 

"Dilimizi Korumak,  Kültürümüzü Korumaktır" 

"İyi eğitilmiş genç nüfus, ülkemiz için en büyük zenginliktir. Bu da, evlatlarımıza okuma kültürünü 

aşılamaktan geçer. Dilimizi korumak,  kültürümüzü korumaktır. Cemil Meriç'in dediği gibi  "Kamus, 

bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla. Ortak hafızamız kamus, na-

mustur." diyen Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kalbi selim, aklıselim, zevki selim birey-

ler yetiştirirken onlara düşünmeyi ve sorgulamayı da öğretme hedefinde olduklarını dile getirdi. 

Okuma alışkanlığının kazanılmasında rol oynayan en önemli faktörlerin başında aile, okul ve çevre 

konularının geldiğini söyleyen Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu konularda yaptığı çalış-

malar ve projeler hakkında bilgi verdi. 

Çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, çalış-

mada destek veren tüm akademisyenlere, yayınevlerine, yazarlara ve öğretmenlere teşekkür etti. 
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ANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI PROGRAMI 

 Anadolu Mektebi Yazar Okumaları, gönüllülük ruhu ile başlayan ve devam eden bir okuma 

faaliyetidir. Faaliyetler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde yü-

rütülmektedir. 

 Anadolu Mektebi faaliyetleri kapsamında okutulacak yazarlarımız; Mustafa Kutlu, Cengiz Aytma-

tov, Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cengiz Dağcı, Samiha Ayverdi, Necip Fazıl Kısakürek, Meh-

met Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Sezai Karakoç, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu’dur. 

       Okuma faaliyetimiz, seçilen yazarın belirlenen kitaplarının ve yazar hakkında yazılan eserlerin 

okunması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve konuşma metni hazırlanarak panellerde sunulması 

esasına dayanmaktadır. Bu yöntemle yazar okumaları yapan öğrenciler, okudukları yazarları derin-

lemesine tanıyacaklar ve hayata daha farklı pencerelerden bakma imkânı bulacaklardır. 

 Düzenlenen programlarda panellerin yanı sıra yaz kampı, yazar-akademisyen-öğrenci buluşması, 

şiir dinletisi, fotoğraf, resim sergisi, şehir gezisi ve konser gibi etkinliklerle öğrencilerin kültür ve 

edebiyat gelişimine bütünleştirici katkı sağlanmaktadır. 
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  İlimizde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programına katılacak okullarımız; 

 Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Konak 

  Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi/ Urla 

  Nevval Salih İşgören Anadolu Lisesi/ Gaziemir 

 Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi/ Karabağlar 

  İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Karabağlar  

19.03.2021 tarihinde programa aşağıda isimleri yazılı altı lise ve üç ortaokul daha dâhil edilerek ça-

lışmalarımızın kapsamı arttırılmıştır. 

 Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi 

 Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi 

 Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi 

 Konak Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

 Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi 

 Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi 

 Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu/Karabağlar 

 Şerif Remzi Ortaokulu/Karabağlar 

 Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu/Konak   

 

 

 

 

 

 

 

 26.03.2021 tarihinde, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Sami Güçlü, İz-

mir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Sayın Ömer Yahşi, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ve 11 okulumuzda 

programa katılan 36 öğretmenimizin katılımlarıyla il toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
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 30.03.2021 tarihinde Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencilerinin 
sunumlarıyla “Mustafa Kutlu Okul Paneli” gerçekleştirilmiştir. 

 31.03.2021 tarihinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Sayın Ömer Yahşi’nin katılımlarıyla 
“Karabağlar Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Mustafa Kutlu Okul Paneli” 
gerçekleştirilmiştir. 

 01.04.2021 tarihinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Sayın Ömer Yahşi’nin katılımlarıyla 
“Konak Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu Okul Paneli” 
gerçekleştirilmiştir. 

 02.04.2021 tarihinde “Karabağlar İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu Okul 
Paneli” gerçekleştirilmiştir. 

 05.04.2021 tarihinde” Urla Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi Mustafa Kutlu Okul Paneli” 
gerçekleştirilmiştir. 

 14.04.2021 tarihinde İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger, Değerli Yazarımız Sayın Mustafa 
Kutlu, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Burhanettin Dönmez, Anadolu Mektebi 
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Sami Güçlü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Sayın 
Ömer Yahşi’nin katılımlarıyla “Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu” İl Paneli 
gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 22.06.2021 tarihinde Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Sami Güçlü ve 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Sayın Ömer Yahşi’nin katılımlarıyla “Karabağlar Şerif Remzi 
Ortaokul Programı” etkinlik ve sunumlarla gerçekleştirilmiştir. 

 30.06.2021-01.07.2021 tarihlerinde “Tire Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Mustafa Kutlu 
Okul Paneli” 3 oturumlu olarak gerçekleştirilmiştir. 

 02.07.2021 tarihinde “Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu Okul Paneli” 
gerçekleştirilmiştir. 

 İlimizde “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı” 11 lisemizde ve 3 ortaokulumuzda, 36 
gönüllü öğretmen ve 326 öğrencimizle birlikte yürütülmektedir. 2022-2023 Eğitim Öğretim 
yılında okul, öğretmen ve öğrenci sayımızın arttırılması planlanmaktadır. 
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Bu projenin amacı; resmi/özel okullarımızda iyilik ikli-

mi oluşturarak iyiliğin dalga dalga yayılması, sevgi ve 

hoşgörü zemini oluşturarak öğretmenlerimizin toplu-

ma örnek davranışlar sergilenmesini ve rol model 

olmasını sağlamaktır. 

Öncelikli olarak proje çerçevesinde aşağıda belirtilen 

8 ana başlık belirlenmiştir. 

1. Apartmanındaki yaşlılar ve sağlık çalışanlarının 

ihtiyacını karşılayan öğretmen: Sosyal mesafe ve 

izolasyona dikkat ederek komşumuz olan sağlık çalı-

şanı ve yaşlılarımızın ihtiyacını karşılama. 

2. Sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılayan öğret-

men: Sokakların boş olduğu bugünlerde sokak hay-

vanlarına yönelik sosyal izolasyona dikkat ederek 

evimizde kapı önüne, balkona vb. mama, su vb. bıra-

kılması. 

3. Su ve enerji israfını engelleyen öğretmen:  Top-

lumsal kullanımların artacağı düşünülerek gereksiz 

su ve enerji tüketiminin önüne geçilmesi. 

 

4. Bilinçli tüketimi destekleyen öğretmen: Market, 

bakkal ve eczanelerde satılan maske, dezenfektan, 

gıda vb malzemelerin alımında bilinçli alışverişin des-

teklenmesi 

5. Öğrencilerimize okul dersleri, sağlık, sosyal vb. 

konularında rehberlik ve destek çalışmaları yapan 

öğretmen: Öğrencilerin okul dersleri, sağlık, sosyal 

vb. konularda online platformlar üzerinden buluşma-

lar gerçekleştirilmesi ve onlara rehberlik edilmesi. 

6. Sağlık Hizmetlerine katkı amacıyla maske, eldi-

ven vb. üreten öğretmen 

7. Geri dönüşümü destekleyen ve çevre kirliliğini 

engelleyen öğretmen: Malum salgın döneminde 

çevrenin, sokağın ve apartmanın temiz tutulması; ev 

çöplerinin kağıt, cam, plastik, metal vb. maddelerin 

geri dönüşümlerinin yapılması amacıyla ayrı poşetler-

le paketlenmesi ve çöp konteynerına atılması. 

8. İhtiyaç sahipleri gıda yardımında bulunan öğ-

retmen: İhtiyacı olan evsiz, kimsesiz vb. kişilere gıda 

yardımı vb. yardımlar yapılması 

"İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ - ÖĞRETMEN" PROJESİ 



İZMEM EĞİTİM PLATFORMU 

İZMEM Eğitim Platformu kurularak Youtube kanalı 

oluşturuldu. Bu kapsamda 

 -Online Eğitimler 

 -Akıl ve Zeka Oyunları, 

 -Bilim Etkinlikleri,  

 -Eğlenceli Matematik 

 -Rehberlik ve İnovasyon 

 -Masal anlatımları,  

 -Tiyatro gösterimleri,  

 -Tasarım Beceri Etkinlikleri,  

 -Halk Oyunları, Eğlenceli Matematik ,  

 -STEM Etkinlikleri,  

 -Türkçe’nin Doğru Kullanımı ve Diksiyon Eğitimi,  

 -Hızlı Okuma Teknikleri,  

 -Robotik Kodlama  

alanlarında hazırlanan birbirinden kaliteli 

içeriklerinden oluşturduğumuz dijital platformu  

öğrenci, öğretmen ve velilerimizin erişimine sunduk. 

7 de 7  Masal Saati Uygulamasıyla haftanın her 

günü Youtube kanalımız aracılığıyla her akşam 

19.00 da Masal Saati olarak belirleyip o saate Masal 

paylaşımları yapıldı. 

Rehber öğretmenlerimiz tarafından hem öğrencilere 

hem velilere yönelik mevcut süreç, sınav kaygısı 

iletişim vb. birçok konuda bilgilendirme videoları 

hazırlandı. 
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DİJİTAL ÇAĞDA TÜRKÇE-DİKSİYON 

     TRT spikeri Emre Şimşek tarafından özellikle 

teknolojiyle iç içe olan gençlerimizin unutulmaya yüz 

tutan dilimizin gerçek kimliğini tekrar ortaya çıkarmak 

adına yapılan video çalışmalarıdır.  Temel amaç; 

Türkçenin doğru kullanımının sağlanması ve doğru 

bilinen yanlışlarının düzeltilmesi olmuştur. On tane 

video çekiminin gerçekleştiği videolarda öğrencilere 

dilimizin kimliğimiz olduğu vurgusu yapılmıştır. 

BİLİMSEL DENEYLER 

Çiğli Bilsem Fen Bilgisi öğretmeni H.Namdar 

Gürsönmez tarafından öğrencilerimize evde basit 

malzemelerle yapabilecekleri deneyler videolara 

çekilmiştir. Videolarda öğretmenimiz tarafından 

müfredata uygun konu başlıkları belirlenerek bunlara 

uygun deneyler seçilmiş ve öğretmenimizin 

atölyesinde çekimleri gerçekleşmiştir. 

EĞLENCELİ MATEMATİK 

Çiğli Bilsem öğretmenlerinden Emre Bayrak 

tarafından matematiği daha eğlenceli hale getirmek 

üzere beş video çekilmiştir. Videolarda öğretmenimiz 

ilgi çekici matematik konularını görsellerle anlatmış 

ve bunlarla ilgili sorular ve çözümlemelerini de 

yayınlamıştır. 

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ 

Buradaki video çalışmalarımız Türkçe Öğretmenimiz 

Hakan Çildan tarafından gerçekleştirilmiştir. Uzaktan 

eğitim mantığıyla hazırlanan videolarımızda 

öğretmenlerimizin hızlı okuma teknikleri hakkında 

bilgi edinmesi amaçlanmıştır. Videolarda hızlı 

okumanın ne olduğu, nasıl uygulanacağı örneklerle 

verilmiştir, alıştırmalarla da desteklenmiştir. 

Öğretmenlerimizin evlerinde uygulama 

yapabilecekleri yararlı dört videodan oluşmaktadır. 
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI 

    Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen genel amaçlar çerçevesinde, Zekâ oyunları dersinde öğrencilerin 

zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı 

ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım 

halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum 

geliştirmesi amaçlanmaktadır.  

  Zekâ  oyunları  öğ-rencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı 

bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve 

çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini 

geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi 

yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek ve özgüvenlerini artıracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu amaçlar doğrultusunda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaşanan pandemi sürecinde 

öğrencilerimizin uzaktan eğitimlerine destek olmak amacıyla youtube kanalımız üzerinden Öğretmen 

Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı Zeka Oyunları Eğitimi Çalışma Kitabını temel 

alarak farklı kategorilerdeki oyunların kurallarını anlatan videolar oluşturduk. Akıl ve Zeka Oyunlarına yönelik 

videolar ile öğretmen ve öğrencilerimizin pandemi sürecinde zihinsel faaliyetlerini artırmanın yanısıra kaliteli 

vakit geçirmeleri hedeflenmiştir. 
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ANADOLUNU’NUN KÖKLERİ HAYAT BULUYOR PROJESİ 

    İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünü 

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 yazmalarını, anlatmalarını, resmetmelerini 

sağlamak için oluşturularak Kasım ayında uygulamaya 

konulmuştur. Proje, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin 

eylemlerinden biri olan çocukta farkındalık oluşturma, 

yaşadığı çevreyi ve kültürel değerlerini tanımasını sağlama 

amacını taşımaktadır. “Anadolu’nun Kökleri Hayat Buluyor” 

projesi, öğrencilerin masalları ve diğer anlatıları tarihi mekanlar, doğal ortamlar ve müzelerde öğrenir, anlatır 

ve yazarken aynı zamanda kültürünü tanıması, milli, manevi değerlerine sahip çıkması amacını taşımaktadır. 

Bu proje. çocuğun sadece okulda değil aynı zamanda çevresinde bulunan doğal ortam, müze ve tarihi 

mekanlarda öğrenim görmesini, aktif bir uygulayıcı ve üretici olmasını sağlamaktadır. Öğrenci bu ortamlarda 

hayallerini çeşitli şekillerde ifade ederken çevresini gözlemekte, tanımakta, farkındalığı artmakta 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 birer saatini 

ayırarak okullarında uygulamalar yaparak ve 

çevrelerindeki okul dışı öğrenme ortamlarını da 

kullanarak geleneksel anlatıcılığın yayılımını 

sağlamışlardır. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle 

öğrencilerimiz uzaktan eğitime tabi tutulmuş 

dolayısıyla proje ile ilgili uygulamalara da online 

ortamda devam edilmesine karar verilmiştir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü youtube kanalında ve twitter 

sayfasında proje etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin, eğitim sürecine geleneksel anlatılarımızla 

katkıda bulunmak, aileleriyle yapacakları masal anlatımı etkinlikleri aracılığıyla aile içi iletişimi güçlendirmek ve 

bu süreçte kültürel değerlerimizi anlatılar yoluyla öğrenmelerini sağlamak için öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği 

ile masal ve efsane anlatımları gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler, öğretmenleri ve aile bireyleri ile Anadolu 

masallarını, efsaneleri ve kendi yazdıkları masalları anlatırken kendi çizdikleri resimlerle de çektikleri videoları 

süslemişlerdir.  
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SİROMA 

 Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim 

Bakanlığı (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 

ortaklığında Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 4. Bileşeni  IPA 4 

kapsamında “ Roman Vatandaşlarımızın Yoğun Olarak yaşadığı Bölgelerdeki Dezavantajlı 

Bireylerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu” projesinin tamamlanmasının 

ardından proje kapsamındaki okullarda etkinlikler yürütülmeye devam etmektedir. 

 

  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.  

 Pandemi sürecinde öğretmenlerimiz ziyaretlerini çevrimiçi olarak gerçekleştirmişlerdir. 

MİSAFİRİM ÖĞRETMENİM PROJESİ  
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ARGE BÜLTE-

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.  



ERASMUS  AKREDİTASYONU 

 Avrupa Birliği 2021-2027 dönemi, Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı kapsamında 

Avrupa Komisyonu tarafından 28 Mayıs 2020 tarihinde Erasmus Akreditasyon teklif çağrısı 

yayımlanmıştır. Erasmus Akreditasyonu, okul eğitimi, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi  

alanlarında sınır ötesi değişim ve işbirliğine açılmak isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. 

Erasmus Akreditasyonunun verilmesi, başvuru sahibi kurum/kuruluşların kendilerini 

geliştirmek için yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetlerini uygulamak amacıyla bir plan 

hazırladığını teyit etmektedir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Okul Eğitimi, Mesleki 

Eğitim ve Yetişkin Eğitimi  olarak  yapmış olduğumuz akreditasyon başvuruları 3 alanda  

kabul edilmiştir. 

  Okul Eğitiminde  

 Okullarımızın  eğitim - öğretim personellerinin ve öğrenicilerinin yurt dışı hareketliliği ile 

mesleki gelişimlerini ve kurumlarının kapasitelerini artırmaya katkı sunacak  olan Erasmus 

Okul Eğitimi Akreditasyon belgemiz İzmir İL MEM Uluslararasılaşma  Stratejsi dahilinde  

yürütülecektir. Kurumlarımızın Ulus ötesi işbirliğini teşvik etme uluslararası boyutta 

gelişmelerini sağlıyacaktır. 

 

 Erasmus planımızı hazırlama aşamasında konsorsiyum yapımızı ve kurum türlerini 

belirlerken kurumumuzun 2019-2023 Stratejik Planı temel almış, belirlenen eksik alanlarla 

alakalı, gelecekteki kurum vizyonu ve hedeflerine göre planla ilgili kararlar almıştır.  

Stratejik planımızdan yola çıkarak  Akreditasyon Başvurusuyla gerçekleşecek 

konsorsiyumlarda bütün paydaşlarımıza,AB boyutunda bilgi, beceri, tutum ve davranışların 

kazandırılmasını esas aldık. 

 

 AB Proje deneyimi olmayan kurumlarımızdan başlayarak, okullarımızın uluslararsı boyutta 

ihtiyaçlarını gidermek için AB fon kaynaklarından en üst seviyede yararlanmalarını 

sağlayacağız. 

 

 Konsorsiyum kurumlarının öncelikli olarak; Daha önce AB Proje deneyimi olmayan 

kurumlardan başlayarak,  Dezavantajlı İlk ve Ortaokullardan (kırsal bölge okulları, 

mültecilerin yer aldığı okullar)     e-Twinning okulları, Proje Okulları, BİLSEM'ler, Özel Eğitim 

Kurumları, Okul Öncesi kurumlardan seçilmesi planlanmıştır.Bu kapsamda; daha fazla 

okulumuza ve kurumumuza yurtdışı eğitim  hareketliliği  sağlama fırsatı vermiş olacağız. 

AB PROJELERİ ÇALIŞMALARI  
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Öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere, 

eğitimin tüm paydaşlarına, uluslararası 

tecrübe kazandırırken aynı zamanda 

yabancı dil yeterliliklerini geliştirmelerine 

katkı sunan eTwinning faaliyetleri 

çerçevesinde 8-9 Temmuz tarihlerinde 

planlanan Avrupa Kalite Etiketi Ödül Töreni 

ve Bilgilendirme Toplantısı Konak Nevvar 

Salih İşgören Eğitim Kampüsünde yapıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde 

kurulan Türkiye Ulusal Destek Servisi 

tarafından yürütülen eTwinning faaliyetleri 

kapsamında İzmir'de Ulusal ve Avrupa Kalite 

Etiketi alan kurum yöneticisi ve öğretmenler 

için ödül töreni düzenlendi. 

2020 yılında yürüttükleri başarılı projeler ile 

'eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi' 

almaya hak kazanan 376 öğretmene 

toplamda 622 kalite etiketi verilirken 

eTwinning okulu unvanı kazanan 83 okula, 

eTwinning okul levhaları ve flamaları takdim 

edildi. 

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü 

bahçesinde yapılan törene;  İzmir İl Milli 

Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, eTwinning 

Türkiye Ulusal Destek Servisi Ana 

Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, 

öğretmenler ile eTwinning faaliyetlerinin 

yürütüldüğü okulların okul müdürleri katıldı. 

Avrupa Kalite Etiketi Ödülleri Sahiplerini Buldu. 



 İzmir'e Baktığımızda Çok Yoğun Bir Alın Teri Görüyoruz 

Açılış konuşmasını yapan eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Ana Koordinatörü Mehmet 

Fatih Döğer, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Avrupa Kalite Etiketi 

Ödül Töreni ve eTwinning faaliyetlerini yürüten herkese teşekkür eden Döğer, "Uzun 

zamandır ilk defa açık alanda bir törene katılıyoruz. Törenimiz tam bir şenlik havasında 

geçiyor.2009 yılından bu yana eTwining faaliyetlerini yürütüyoruz şu anda sistemde bir 

milyona yakın öğretmen, iki yüz bin okul var. Altı yüz bin proje yapıldı. Her geçen yıl yeni 

okulların, yeni öğretmenlerin katılımı artarak devam ediyor. Amacımız eğitimde teknoloji 

kullanımını yaygınlaştırmak. Bugün de İzmir'deyiz. İzmir bizim için önemli bir il. Burada 

çalışmalara baktığımızda çok yoğun bir alın teri görüyoruz." dedi. 

 

 Çocuklarımızın Gözlerindeki Işıltıyla, Beslenen Mesleğin Müntesipleriyiz 

Törende söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, açık alanda gerçekleşen 

programdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları kaydetti: "Bir araya gelip kalp kalbe, 

göz göze olacağımız, camdan uzaklaşıp candan yakınlaşacağımız bir ortamın oluşmasından 

dolayı mutluyuz. Bizler, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyla, enerjiyle beslenen bir mesleğin 

müntesipleriyiz. Bizim kodlarımızda bu var. Evlatlarımızın kalplerinden, gözlerinden, 

heyecanlarından feyz alan ancak bu şekilde mutlu olan bir mesleğin mensuplarıyız." 
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850 Bin Öğrencimizle 'Dünyada Ben De Varım!' Diyeceğiz. 

 "Bir ülkede her sektörde aksama yaşanabilir ancak eğitimde yaşanacak aksama o ülkede 

bütün işlerinin durması anlamına gelir. Bizler Kurtuluş Savaşında canı pahasına mücadele 

ederken dahi eğitimi aksatmayan neslin torunlarıyız. Bu gün dünyaya ihraç ettiğimiz 

ürünlerin dışında program ihraç edebiliyorsak, müfredat ihraç edebiliyorsak dünyanın birçok 

ülkesine kendi sesimizi, kendi ürettiğimiz programları, müfredatları gönderebiliyorsak işte o 

zaman  başarılı olduk diyebiliriz. 2009 yılında ülkemizin de dâhil olduğu eTwinning 

platformunda, İzmir olarak proje sayımız her geçen yıl artarken daha fazla öğrencimizi ve 

öğretmenimizi bu etkinliklerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bugün burada 

öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimizle birlikte bu başarıyı büyük bir mutlulukla 

paylaşıyoruz. İzmir eğitim ailesi olarak eğitimin her daim yenilendiği bu dünyada sadece 

Türkiye ile değil, dünyayla yarışıyoruz. Bu anlamda Avrupa ve Türkiye'de ki okullara model 

olan, onlara ilham veren çalışmalarıyla liderlik yapan okullarımıza her geçen gün yenilerini 

ekleyeceğiz. İzmir'de 850 bin öğrencimizle eğitimde 'dünyada ben de varım!' diyerek birçok 

ülkenin çok daha ilerisine gideceğiz." 

  

 Ödül töreninin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve eTwinning Türkiye 

Ulusal Destek Servisi Ana Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, öğretmenlerin hazırladığı proje 

tanıtım stantlarını gezerek yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı. 
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