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"Bir an için su olduğunu
düşün. Su denli özel, su denli

yararlı ve su denli çok,
tükenmez… 

İnanıyorum ki gerçekten de
öylesin. Ama ister

çeşmelerden dökül, ister
göklerden yağ, ister nehirler
dolusu ak; dibi olmayan bir

kovayı dolduramazsın… 
Unutma daha çok

bağırdığında daha çok
dinlenmezsin, gürültünün
parçası olursun yalnızca!.."

Hz. Mevlâna
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"İnsanı araçlarda zengin,
amaçlarda yoksul kılan

bir bakış açısına
söyleyecek sözümüz ve

verecek daha
derin cevaplarımız

olmalıdır."

Ziya SELÇUK



   Kişileri ve kurumları bir araya getiren en önemli etmen olan eğitim öğretim bir
bütündür. Öğretim, medeni hayatta başarılı olmayı sağlayan, kullanılması kolay ve
mümkün bilgileri veren, en doğru şekilde düşünmeyi öğreten bir vasıtadır. Millî ve
manevi şuuru kuvvetlendiren eğitim ise insanın ruh-beden dengesiyle tutarlı ve
sağlam bir karakter oluşumunu sağladıktan sonra, ideal kimliğe ulaşmak gibi ulvî bir
gayeye sahiptir. Eğitim öğretim bütünlüğünü sağlayacak olan okul, yaşadığı
toplumdan etkilenen çocukların benlik duygusundan sağlıklı bir “biz” bilincine
erişmesinde şüphesiz en önemli noktadadır.

   Okul, müreffeh ve huzurlu toplum yapısına ulaşmak için bireyin geçmişte
karşılaşmadığı yeni çağ problemlerine çözümler geliştirebilmelidir. Çağı
yakalayabilmek adına düşünce, kültür ve sanat hayatında da başarıyı getirecek
yenilikçi ruh sürekli canlı tutulmalıdır. Eğitimde tüm paydaşların düşlerini ve
beklentilerini gerçekleştirmeleri için yeni yollar keşfetmelerine olanak sağlanmalıdır.
Geçmişin birikimini, geleceğin beklentileri ve yeni çağın becerileriyle
harmanlayabilen okullar, toplum ve birey arasında köprü olacaklardır. Bütün başarılı
eğitim sistemleri ve projelerinin arkasında topyekûn bir seferberlik hikâyesi vardır.
Toplumsal bütünleşme, değişim ve dönüşümü gerçekleştirip çağın getirdiği
problemleri aşabilmek amacıyla hazırlanan çok yönlü eğitim öğretim faaliyetleri
sayesinde insanlar arasında maddi ve manevi bağlar güçlendirilip paydaşlar
arasında iş birliği kurulmuş olacaktır.

        

BÖLÜM 1
T A K D İ M
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Geçm�şler
geleceğe, suyun

suya
benzemes�nden

daha çok benzer.



ANCAK ÇOCUKLARIMIZIN KALPLERİNE
DOKUNMAKLA, 

HÜR BİR ŞEKİLDE FİKİR DÜNYALARINI
İNŞA ETMELERİNE REHBERLİK ETMEKLE 

GERÇEK MANADA İLERLEYEBİLİRİZ.

   
   31 ilçeyi içinde barındıran ve çok geniş bir coğrafyaya yayılan ilimizde doğal
olarak imkân ve öğrenme farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıkları en aza
indirmek, Müdürlüğümüze bağlı kurumlarca gerçekleştirilen tüm eğitim
faaliyetlerini bir merkezde toplayarak projelerin takibini yapmak; örnek teşkil
edecek özgün çalışmaları ortaya çıkarmak, veri analizlerini sağlıklı bir şekilde
yapmak amacıyla “çatı” proje olarak Konya İnsan Mektebi Projesi hazırlanmıştır.

   
      
   
   Marka tescili onaylanan Konya İnsan Mektebi, 2023 Eğitim Vizyonu’nun “Eğitim
öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir.” felsefesini şehrimiz özelinde
bütün kurum ve paydaşlarımızla sahiplenerek gerçekleştirebilmeyi; bugünü, düne
ve geleceğe bağlayan sistemli ve aktif çalışmalardan eğitimin bütün bileşenlerini
faydalandırmayı hedeflemiştir.

   Konya İnsan Mektebi, başladığı ilk günden itibaren eğitimin bütün paydaşları
tarafından kısa sürede sahiplenilmiş ve ufuk açıcı, ahlaka dayalı eğitim anlayışıyla
kalıcı bir dönüşümü hayata geçirmiştir. Eğitimin tüm paydaşlarını kaynaştırmaya
yönelik faaliyetler başarıyla uygulanmıştır. Ancak, Covid-19 salgınının bütün
dünyayı etkilemesi, tedbir ve koruma amacıyla okullara ara verilmesine sebep
olmuş ve okullarda yürütülen faaliyetler de sekteye uğramıştır.
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Ülkemizin hedeflerine ulaşması her şehrin zengin kültürel birikimini temsil eden
bireylerini kaliteli bir eğitim öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır.



EğitimHANEMİZ Projesi kapsamın-
da öğrenci, öğretmen ve velilere

yönelik yeni bir yaklaşımla hafta içi
her gün masal anlatımı; uzmanlarla

söyleşi ve etkinlikler Konya İnsan
Mektebi Instagram hesabında canlı

yayınlarla gerçekleştirildi. 20.23-
20.53 arasında Ailemle Okuyorum

etkinliğimiz hız kesmeden
uygulandı. Ailecek yapılacak 42

oyun ve etkinliğin, okumayı
sevdirecek 42 altın kuralın ve

velilerimiz için tavsiyelerin yer aldığı
bir kitapçık yayınlandı.

Çalışmalarımızda desteğini
esirgemeyen Sayın Valimiz
Vahdettin ÖZKAN'a ve Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Sayın Uğur
İbrahim ALTAY'a şükranlarımı
sunar; son 6 aylık dönemdeki
çalışmalarımızı içeren eğitim
bülteninin yeni çalışmalara ilham
olmasını dileyerek bültenin
hazırlanmasında emeği geçen
arkadaşlarıma teşekkür ederim.

              Seyit Ali BÜYÜK
       İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ

 B�reyler�n yaşadıkça değ�şen öğrenme koşullarına uyum
sağlamaları �ç�n “Her Evde Eğ�t�m” sloganıyla Eğ�t�mHANEMİZ

Projes�'n� başlatarak Pandem� dönem�nde çalışmalarımızı
teknoloj�ye entegre ett�k.
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    S Ö Z Ü N  Ö N Ü
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“GERÇEK KEŞİF YOLCULUĞU

YENİ TOPRAKLAR,

MANZARALAR ARAMAYI DEĞİL

YENİ GÖZLERE SAHİP OLMAYI

İÇERİR.”

      İnsanlar, değişim, kaos ve belirsizliklerle dolu bir
dünyada anlam arayışı içinde bilişsel ve duygusal
yolculuğunu tamamlamaya çalışmaktadır. Bilgi çağında,
kişisel yaşantımızda ve  çalıştığımız kurumlarda hayat,
daha karmaşık ve daha zorlayıcı bir hâl almıştır.

       Popüler kültürün yaklaşımlarıyla çağlar boyu süregelen ilkelere dayalı yaklaşım
arasındaki makas git gide açılmaktadır. Bireyler, değişimi anlama, hayatı değişimlere
göre anlamlandırma ve ona uyum sağlama sürecinde kendilerine rehberlik edecek
liderlere ihtiyaç duymaktadırlar. Tam bu noktada lider, dünyada bir fark oluşturmak
için düşündüğümüz ve olacağını umduğumuz kişi, yani kendimiziz…

      Binlerce yıllık tarihimizi, asil bir birikim olan kültür ve medeniyetimizi gelecek
nesillere olması gerektiği gibi aktarmanın en önemli yöntemi eğitimdir. Eğitimde de
önceliğimiz, “paradigma değişimi”ni gerçekleştirerek insanların olayları farklı bir
perspektiften değerlendirebilme gücüne sahip olmasını sağlamaktır. Fatih’in
İstanbul’u fethetmesi gibi! İstanbul’un mevcut yöntemlerle fethedilmesi o dönem
için mümkün değildi. Fatih, tarihteki diğer önemli liderler gibi yapılmayanı yaparak
paradigma değişikliğiyle bir çağı kapatıp yeni bir çağın başlamasını sağlamıştır.

İnsanların sadece etkili bireylere değil,  daha etkili liderlere dönüşmesi için…

      Geleneğin ışığıyla yeni bir anlam ve anlayışı oluşturabilmenin yolu, “yeni nesil"i
anlayarak onların girişimci ruhlarını ateşlemekten geçmektedir. Onları kendimize
ait yargılarla değil, onlara ait gerçeklerle görmeliyiz. Öğrenme eylemine liderlik
edebilmek için tecrübeli öğrenenler olmaya devam etmeliyiz.

      Eğitimi bir insan gibi tasavvur edersek bireyleri hayatın içinde pasif oyuncular
olmaktan kurtarabiliriz. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nin
oluşturduğu çerçeveyle, kuşakların özelliklerini zamanın ruhuna uygun olarak
değerlendirebilmeli ve hep bir adım ötesini gören bakışla fikir ve duyguyu
birleştirerek yeni hikâyeler ve kahramanlar için zemin hazırlamalıyız.

"Çocuklarımıza bırakabileceğimiz iki kalıcı miras var; kökler ve kanatlar."

Eğitimciler, ateşten denizleri gül bahçesine dönüştürebilecek kuvvete sahip. Hayatı ve
olayları yorumlama tarzımızı sürekli yenileyerek okullara başarılı hikâyeler yazdırabiliriz.

Birlik beraberliğimizin ve mukaddes
görevimizin eseri olan bültenimizin hayırlı

olmasını diler, emeği geçen tüm
arkadaşlarıma teşekkür ederim.

 

Okan TEKKALAN
İl M�llî Eğ�t�m Müdür Yardımcısı
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Bölüm 2
KONYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ

Marka tescili onaylanan
Konya İnsan Mektebi,
Müdürlüğümüze bağlı

kurumlarca gerçekleştirilen
projelerin takibini yaparak

etkin, fark oluşturan ve
eğitim adına örnek teşkil

eden özgün projeleri ortaya
çıkarmak için “çatı” proje

olarak geliştirilmiştir.

 Faaliyetler, genetiği ile
barışık, erdemli bireyler
yetiştirmeyi önceleyen,

insanı merkeze alan, onu
“ruh, anlam ve eylem”

bütünlüğü içerisinde değer-
lendiren bir anlayışla

yürütülmüştür.

 Bireylerin dünyasını
dolduran, ufuk- larını açan,
kültür seviyelerini yükselten
ve insani değerleri özümse-

mesini sağlayan
çalışmalarla evrensel ahlak

görüşü inşa edilmiştir.

"B�ze b�r �nsan mekteb� lazım. B�r
mektep k� b�z� kend� ruhumuza
kavuştursun; her hareket�m�z�n
ahlak� değer� olduğunu tanıtsın;

hâyâya hayran gönüller, �nsanlığı
seven tem�z yürekler yet�şt�rs�n; her
ferd�m�z� m�llet�m�z�n tar�h� �ç�nde

aratsın; v�cdanlarımıza her an
Allah'ın huzurunda yaşamayı

öğrets�n."

Türk�ye'n�n Maar�f Davası
Nurett�n TOPÇU

___Eğ�t�mde B�r Marka___
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Bireylere yaşadıkça değişen
öğrenme koşullarına, bütüncül bir
yaklaşımla uymalarını sağlayacak

eğitim fırsatları oluşturmayı
amaçlamıştır.

O k u m a  D a v a m ı z

Ö ğ r e n m e  D a v a m ı z

G e l � ş � m  D a v a m ı z

K ü l t ü r  D a v a m ı z

"Okumadığın gün karanlıktasın!"
düsturuyla okumayı hobi
olmaktan çıkararak tüm şehri
aydınlatacak bir kültür
oluşturmayı amaçlamıştır.

21. yy becerilerinin bireylere
kazandırılmasında özgür

beyinlere yatırım yaparak
girişimci ruhları ateşlemeyi

amaçlamıştır.

Kültür davamız, kendi kültürünü
özümseyen diğer kültürlerden
haberdar olan bir toplum
yetiştirmek için sanatsal, kültürel
ve sportif faaliyetler yapmayı
amaçlamıştır.
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   Hayatımızın tamamını evimize
taşımak durumunda kaldığımız bu

dönemde Konya İnsan Mektebi
öğretmen, öğrenci ve velilere destek

olmak için Öğrenme Davamız
kapsamında "Her Evde Eğitim"

felsefesiyle EğitimHANEMİZ Projesi’ni
hayata geçirmiş ve çalışmalarını

adına yakışır şekilde devam
ettirmiştir.

EĞİTİMİN DİJİTAL ADRESİ "EĞİTİMHANEMİZ"

Uzaktan eğitim sürecinde Millî Eğitim
Bakanlığı Personel Genel Müdürü 
Sayın Hamza AYDOĞDU, Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürü Sayın Yusuf
BÜYÜK, Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürü Sayın
Mehmet Nezir GÜL, Din Öğretimi
Genel Müdürü Sayın Nazif YILMAZ,
AR-GE Kalite ve İzleme Daire Başkanı
Sayın M. Baki ÖZTÜRK ve Bakan
Danışmanı Sayın Mustafa YAVUZ
canlı yayınlarımıza konuk olarak
akademik, sosyal ve kültürel destek
vermişlerdir. 
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  Milletimiz binlerce yıllık tarihi boyunca
nice badirelerden alnının akıyla çıkmış

âdeta küllerinden yeniden doğmuş, zorlu
dönemlerde kenetlenerek mücadele
etmiş ve nice kahramanlıklara adını

yazdırmıştır. Kişisel ve toplumsal
huzurun tesisini yapılandırmayı amaç

edinen Konya İnsan Mektebi, ülkemizin
içinde bulunduğu bu hassas sürece hızlı

bir şekilde uyum sağlamıştır.
Eğitimi evlerimize taşıyarak, yaprak

dökümü yaşadığımız zamanları
tazelenmek için fırsat bilip ailelerin 

eğitim öğretime ara vermeden kaliteli
zamanlar geçirebilmeleri için alternatif 

çözümler üretmiştir.
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   Öğrenme Davamız,
dijital ortamda gönülleri

yakınlaştıran çalışmalarla
öğretmen, öğrenci ve

velilerimizin evlerinde
geçirdikleri zamanı keyifli

ve verimli hâle getirmek
amacıyla bütün imkânları

seferber etmiştir. Hafta
içi her gün çocuklarımızı

hayaller ülkesine götüren
masal anlatımları,

yönetici ve öğretmenler
için kişisel ve mesleki
gelişimi destekleyen

uzmanlarla söyleşiler
Konya İnsan Mektebi

Instagram hesabında canlı
yayınlarla

gerçekleştirilmiştir.

Çalışmalarımızı Teknolojiye 
Entegre Ettik



Konya İnsan Mektebi ailesi olarak paydaşlarımız arasındaki
bağları güçlendirmek, aileyle çocuğun bütünleşmesini sağlayarak
bu durumu psikolojik ve sosyal açıdan en olumlu şekilde
atlatmaları amacıyla oyun ve etkinlik kitapçığı hazırlanmıştır.
Kitapçıkta, ailecek yapılacak 42 oyun ve etkinlik, okumayı
sevdirecek 42 altın kural ve velilerimiz için okuma tavsiyeleri yer
almıştır.

24 Mart 2020’de başlayan EğitimHANEMİZ Projesi kapsamında
masalcı öğretmenler tarafından masal anlatımları, alanında yetkin
akademisyenlerle söyleşiler, uzman öğretmenlerle evde
yapılabilecek STEM etkinlikleri, Ramazan ayına özel sohbetler,
konserler, sınava girecek öğrenciler için kazanım değerlendirme
uygulamaları, aileler için sosyal ve psikolojik gelişimi destekleyen
etkinlikler icra edilmiştir. Instagramda toplamda 77 canlı yayın
yapılmış ve 130.000 izlenmeye ulaşılmıştır. Masallar, Instagram ve
Zoom yayınları, sportif faaliyetler, konu anlatımları ve soru
çözümlerine ait videolar Konya İnsan Mektebi YouTube kanalında
da yayınlanmaktadır. 
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      Konya İnsan Mektebi Öğrenme Davamız’ın felsefesi, marifet ve fazilet değerleri
üzerine inşa edilmiştir. KONEBA Projesi ile öğretmen ve öğrencilerin marifetlerini

fark etmeleri ve çağın gereği olan dijital öğrenmeyi gerçekleştirmeleri sağlanmıştır.
 

      Ülkemizde EBA kullanımı ile birlikte öğretmenler arasında iletişim daha kolay bir
hâl almıştır. EBA, öğretmenlere sağladığı kolaylıkların daha fazlasını öğrencilere

sağlamaktadır.
 

      EBA'ya giriş yapan bir öğrenci oldukça zengin bir içeriğe ulaşabilmekte, başka
öğrenciler tarafından paylaşılan notlara, sunumlara, görsellere ulaşabilmekte ve bu

materyallerden rahatlıkla faydalanabilmektedir. 
 

   EBA içerisinde farklı, zengin ve eğitici içerikler sayesinde gittikçe büyüyen
arşiviyle derslere katkı sağlamakta aynı zamanda farklı öğrenme stillerine (sözel,

görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencilere de hitap ederek
eğitimde bireysel farklılıkları en aza indirmektedir.

 
    Bütün bu özellikleriyle eşit olarak dağıtılan eğitim fırsatını öğrencilere ve

dünyaya sunmaya aday bir platform olarak eğitimin tüm paydaşlarını kapsayan
EBA, KONEBA Projesi’yle şehrimizde daha büyümüş, güçlenmiş ve gelişmiştir. 

      KONEBA Projesi’nde EBA’ya Yolla, Konya Oyun Kodluyor, Cevabı EBA’da,
Öğretmenimle EBA’yı Zenginleştiriyorum, Öğretmenimin Fikri, Web 2.0 araçlarıyla
hazırlanan faaliyetlerle öğretmen ve öğrencilerin EBA’yı etkin ve yaygın bir şekilde
kullanmaları sağlandığı gibi zengin içerikler oluşturulmuştur. Velilerin  çocuklarına

verilen eğitimin niteliğini EBA üzerinden takip etmeleri, eğitimin iyileşmesini
sağlarken kalitesini de artırmıştır.

UZAKTAN EĞİTİME KONEBA İLE GÜÇLÜ BAŞLADIK
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      Konya İnsan Mektebi, günümüzün değişen ve gelişen şartlarına uygun
eğitimlerle öğretmenlerin kişisel ve mesleki açıdan güçlenmesini sağlamak
amacıyla projeler geliştirmiştir. Öğrenme Davamız kapsamında faaliyete
geçirilen KONcode Projesi ile eğitimin merkezinde yer alan öğretmenlerimize
yönelik teknoloji destekli eğitimler verilmiştir.

Öğretmenin şahsiyeti yeterli
olgunluğa ve güce erişmezse

içerik, teknoloji, fiziksel
altyapı değerini bulamaz.

Öğretmenler, teknolojiyi ve
bilgiyi ne kadar başarılı

kullanabilirse okulun başarılı
olma olasılığı da o denli artar.

Konya İnsan Mektebi
Öğrenme Davamız, 

 öğretmenlerin eğitim
alanındaki değişimlere uyum
sağlayacak şekilde kendisini
sürekli yenilemesi için bilinçli

eğitimlerin yapılmasını
sağlamak için KONcode

Projesi’ni faaliyete
geçirmiştir.
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EĞİTİME TEKNO DOKUNUŞ: KON’CODE PROJESİ

      Teknolojiye en hızlı ve doğru
şekilde adapte olmak için bizim de
toplum olarak farklı bazı meziyetlere
sahip olmamız, yeni ve yüksek
teknolojilerle dost olmamız, daha
ötesi onların dilinden konuşmamız
gerekmektedir. Kendi öğrenme ağını
oluşturan bireyler yetiştirmek için
teknolojinin nimetlerinden sonuna
kadar faydalanarak teknolojiyi
sadece ithal edip kullanan değil,
teknoloji üretme adına daha aktif bir
toplum oluşturmak için en önemli
görev öğretmenlerimize düşmek-
tedir.



    KON’code Projesi’yle öğretmenlerin girişimcilik ve liderlik
özelliklerini kullanarak üretim, medya, enformasyon ve dijital

okuryazarlık becerilerine sahip, görgü odaklı, hesap verebilir ve
sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergileyen gençler yetiştirmeleri

amaçlanmış; bu amaca hizmet etmek adına eğitimler planlanmıştır.

      KON’code kapsamında merkez ilçelerdeki öğretmenlerimize ardunio
temel ve ileri seviye eğitimi verilmiştir. Öğretmenler teknolojiyle hemhal

olmuş, her gün kullandıkları ve karşılaştıkları mekanizmaların
üretimlerinin nasıl gerçekleştiğini kavramışlardır. 
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       Referansı ilk vahiy olan Okuma Davamız kapsamında “Okumadığın gün
karanlıktasın!” düsturuyla tüm şehri aydınlatacak bir kültür oluşturmak amacıyla
geliştirilen projelerden bir tanesi de “Öğretmen Kütüphanesi”dir. Öğretmenler

odasındaki iletişim ve etkileşimin içeriği ve niteliği, eğitim öğretim faaliyetlerinin
verimliliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya

SELÇUK’un “Okulları bahçesiyle, öğretmenler odasıyla, çevresiyle, bütün
paydaşlarıyla büyük bir hayat sahnesi olarak görüyoruz. Bundan dolayı da

öğretmenimizin bu hayat sahnesinde mutlu ve huzurlu olması bizim için çok
değerli. Öğretmenler odası, huzur odası, huzur adası olmalı.” ifadelerinden

yola çıkarak Konya İnsan Mektebi Okuma Davamız kapsamında Öğretmen
Kütüphanesi Projesi hazırlanmıştır.

       Toplumun geleceğini etkileme 
rolünü üstlenen öğretmenler, 

Konya İnsan Mektebi’nin de merkezinde yer
almaktadırlar. "Unutulmamalıdır ki her eğitim

sistemi, öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve
hiçbiri öğretmeninin niteliğini aşamaz."

Sorumluluk sahibi, duyarlı, hoşgörülü ve 
üretici bireyler yetiştiren öğretmenlerin

motivasyonlarını yükseltmenin öncelikleri-
mizden olması gerektiği bilinciyle

öğretmenlerimize yönelik
 projeler hazırlanmıştır.
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ÖĞRETMEN KÜTÜPHANELERİ BÜTÜN OKULLARIMIZDA TAMAMLANDI



   Öğretmen Kütüphanesi Projesi ile Konya'daki bütün okullarımızda öğretmen kütüphaneleri
tamamlanmıştır. 1.997 kütüphane ve 71.076 kitap öğretmenler odasında yerini almıştır. Proje
sonunda yapılan anket doğrultusunda öğretmenlerimizin %87’sinin etkinliğe destek verdiği

tespit edilmiştir.
 

       Öğretmenler odasında kütüphane üzerinden oluşturulan güçlü iletişimin
etkisiyle okullarımızda olumlu bir atmosfer meydana gelmiştir. Dayanışma ve

iletişimin anlamlı bir örneği olan projenin içinde yer alarak omuz omuza çalışan, bir
kıvılcımı kocaman bir ateşe dönüştüren özverili öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

      Okullarımızda öğretmen odala-
rına kütüphaneler kurulmuş; bütün

öğretmenlerimiz okuduğu,
paylaşmaya değer bulduğu, kişisel

ve mesleki gelişimlerine katkı
sağlayacak bir kitabı öğretmen

kütüphanesine bağışlamıştır. Pay-
laşımda bulunan öğretmenler kitap

üzerine kendi ismini ve neden
paylaşmak istediğini not etmiştir. Her

ayın 4’ünde öğretmenlerimiz
okudukları kitaplarla ilgili notlarını

Konya İnsan Mektebi sosyal medya
hesaplarında paylaşmışlardır.
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Değişimi toplumun nüvesi olan aileden başlatan
Konya İnsan Mektebi, ufuk açıcı, ahlaka dayalı
eğitim anlayışıyla kalıcı bir dönüşümü hedeflemiştir.
Aileler, eğitimin tüm paydaşlarını kaynaştırmaya
yönelik etkinliklerin merkezinde yer almıştır. 

   Konya İnsan Mektebi Okuma Davamız
kapsamında, Sayın Valimiz Cüneyit Orhan

TOPRAK, Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Uğur İbrahim ALTAY ve İl Millî Eğitim

Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK’ün
destek videolarıyla 11.12.2019’da saat 20.23-

20.53 arasında uygulanmaya başlanan
“Ailemle Okuyorum” etkinliği Konya’da
geniş yankı uyandırmıştır. Başladığı ilk

günkü heyecanla devam eden okuma
seferberliği, salgın nedeniyle hayatımızı

evlerimize sığdırdığımız bu zamanların da
vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir.
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"AİLEMLE OKUYORUM"  KONYA’DA OKUMA KÜLTÜRÜ OLUŞTURDU

      Aileler, yuvalarında her gün akşam 20.23-20.53 arasında yaptıkları okuma
saatiyle çocuğun kişiliğini ve ruhunu geliştiren, tarih ve kültür bilinci kazandıran,

bilgiyi sevdiren en özel değerlerden kitapla çocuk arasında aidiyet kurarak
geleceğe yatırım olacak önemli adımlar atmışlardır.

  Ailemle Okuyorum, 32.000 öğretmenimiz, bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz
tarafından ilgiyle takip edilmiş; evlerin sıcak ortamında akşam saatlerini verimli

geçirerek okuma kültürü oluşturmayı başarmıştır.

Ailemle Okuyorum, çocukların ruhunu
keşfederek şahsiyetini dengeleyecek,
başarılı insan olmasını sağlayacak
okumayla onlardaki muazzam 
potansiyeli ortaya çıkarmak
için ailelerin rol model olmasını sağlamıştır.



İlçe millî eğitim müdürlükleri tarafından organize edilen
Kardeş Kütüphane etkinliği ile kütüphanesi olan okullar,
kütüphanesi olmayan okullarla eşleştirildikten sonra 
öğrencilerimiz evlerinde uyuyan kitapları okullara
bağışlamışlardır.
Derlenen kitaplar, düzenlenen programlarla 
şenlik havasında kardeş okullara hediye edilmiştir.
Öğrenci ve velilerimiz bu dayanışma hareketinin merkezinde 
yer almışlar; kardeşlik ve sorumluluk bilinciyle paylaşmanın 
tadına vardıkları bu etkinlik sayesinde evlerinde uyuyan 
kitapları ihtiyacı olan okullara/öğrencilere ulaştırmışlardır.

 02 Aralık 2019 tarihinde başlayan "Kardeş Kütüphane"
kampanyası ile 340 okul birbirleriyle eşleştirilmiş ve 28.579

kitap, kitaplıklardaki yerini almıştır.

Kardeş Kütüphane, birlik ve dayanışma ruhunu benimsemiş öğretmen,
öğrenci ve velilerimizin eserleri olarak kitaba ulaşmada zorluk 
yaşayan nice öğrencimize kitabı ve kütüphaneyi ulaştırmıştır.

"Bu kütüphane bir taht,

tahtların en şereflisi. Bu

kütüphane bir tribün, oradan 

asırlara seslenilebilir.

Bu kütüphane bir piyedestal.

Yıldızlarla kucaklaşırsın, onun

üzerinde yükselince. Ve odana

bütün kıtaları, bütün

medeniyetleri doldurabilirsin..."

KARDEŞ OKULLAR KÜTÜPHANELER KURDU
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   KOP İle Değerli Okumalar faaliyetleri, proje
ortağı olan okullarda 333 öğrenciye yapılan ön

test ile uygulanmaya başlamıştır. Karatay
Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokuluna Yaşayan

Kütüphane; Meram, Çeltik ve Yunak’ta
imkânları elverişli olmayan 3 okulumuza “KOP

Koridor Kütüphanesi” kurulmuştur.
Kütüphanelerde 1.200 kitap öğrencilerimizin

istifadesine sunulmuştur. Okullarda her gün 20
dakika okuma saati etkin olarak uygulanmıştır. 

    Projede okumayı destekleyen öğrenci, veli
ve öğretmen katılımlı faaliyetlerin yanı sıra

öğretmen yazarlarla söyleşi ve imza günleri,
meddah ile orta oyunu programları, öğrenci ve

yetişkinler için kurs; NLP, kişisel gelişim, aile
eğitimi ve seminerleri, yarışma ve sergi gibi

etkinliklerin yapılması planlanmış ancak
okulların Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitime

geçmesinden dolayı faaliyetlere
başlanamamıştır. 

 Okuma Davamız’da çocuklar, gençler
ve yet�şk�nler�n artık sadece “k�tap

kurdu” olmaları değ�l, hayattak�
der�n okuyuş ve her k�taptan aldıkları

özler� b�r araya get�rerek yen�
oluşumlar meydana çıkarmayı
önceleyen “bal arısı” olmaları
hedeflenm�şt�r. Haz ve fayda

maksatlı b�r toplumdan z�yade,
sorumluluk b�l�nc�yle “hayır”
maksadını gözeten b�reyler

yet�şt�rmek �ç�n “B�r çocuk değ�ş�r,
dünya değ�ş�r.” felsefes�yle hareket

ederek bütün b�reyler�n bedensel,
ruhsal ve z�h�nsel gel�ş�mler�ne

yönel�k faal�yetlere katılım oranını
ve öğrenc�ler�n akadem�k başarı

düzey�n� artırmaya yönel�k olarak
KOP İle Değerl� Okumalar Projes�

hazırlanmıştır.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün "2019 KOP Okuyor" kapsamında destek
almaya hak kazandığı, içeriğinde okuma kültürünü artırıcı akademik, sosyal ve
kültürel faaliyetlerin yer aldığı “KOP İle Değerli Okumalar” Projesi’nin imzaları

atıldıktan sonra imkânları elverişli olmayan okullarımıza kütüphaneler açılmıştır.
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KOP İLE DEĞERLİ OKUMALAR'DAN
YAŞAYAN KÜTÜPHANELER





   Konya İnsan Mektebi’nin okullar arasında fedakârlık ve yardımlaşma bilinci
oluşturmak amacıyla başlattığı Konya 2023 Hedefine El Ele Projesi, eğitime önemli
bir dinamizm kazandırmıştır. Okullar arasında ihtiyaca göre yapılan eşleştirmeler
neticesinde öğretmen, öğrenci ve veliler birlikte hareket ederek oluşturdukları etkili
atmosfer sayesinde sosyal ve kültürel etkileşimin artmasını sağlamışlardır.

    21. yüzyıl becerilerinin bireylere kazandırılmasında özgür beyinlere yatırım
yaparak girişimci ruhları harekete geçirmek maksadıyla, bilmekten çok
tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı projeler ve etkinlikleri
kapsayan Gelişim Davamız, özünde küçük dokunuşların büyük etkilere neden
olabileceğini barındıran Kelebek Etkisi Teorisi ile ilişkilendirilmiştir.

1.205 okulun el ele verdiği proje kapsamında
öğrenci, öğretmen ve velilerimizin destekleriyle
483 ana sınıfı ile 66 anaokulu, 185 birleştirilmiş

sınıf ile 129 ilkokul, 84 özel eğitim sınıfı ile 20 özel
eğitim okulu, 172 imam hatip ortaokulu ile 66

imam hatip lisesi eşleştirilmiştir.

Dikkat ve özenle atılan her adımın
eğitimde karşılaşılan sorunları

çözmede büyük katkı sağlayacağı
fikriyle birlikte çalışan,

birbirlerini anlayan ve birbirlerine
saygı duyan nesiller yetiştirerek

kelebeğin kanadının iyiliklere
doğru yelken açması

hedeflenmiştir.

BİRLİKTEN DOĞAN GÜÇ 
“KONYA 2023 HEDEFİNE EL ELE”
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Proje,
�mkân ve öğrenme

farklılıklarını 
en aza �nd�rmey�

amaçlamıştır.



   Gelişim Davamız kapsamında yürütülen Konya 2023 Hedefine El Ele Projesi,
Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi doğrultusunda hazırlanmıştır.
Proje ile okullarımız arasındaki imkân ve öğrenme farklılığının azaltılması
hedeflenmiştir. Öğrencilerin kendilerini özel hissetmeleri ve akran etkileşimi
sağlamak için ana sınıfları ile anaokulları, birleştirilmiş sınıflarla ilkokullar, özel
eğitim sınıfları ile özel eğitim okulları ve imam hatip ortaokulları ile imam hatip
liseleri eşleştirilmiştir. Proje, Sosyal Etkinlik, Akademik Çalışma, Araştırma ve
Geliştirme Çalışmaları olmak üzere 3 faaliyet alanında uygulanmıştır.

    İmkânları elverişli olmayan okullar ile imkânları elverişli okulların fırsat eşitliğinin
sağlanması amacıyla yapılan eşleştirmeler neticesinde kurumlar arasında iş birliği
sağlanmıştır. Projede imkânları elverişli olmayan okulların fiziki, sosyal ve
akademik koşullarının geliştirilmesiyle öğrencilerin paylaşma, yardımseverlik, birlik
ve beraberlik gibi değerleri yaşayarak öğrenmelerine fırsat oluşturulmuştur.
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Konya İnsan Mektebi Gelişim Davamız
kapsamında hayata geçirilen Sevdirerek
Oyunlarla Matematik Projesi, matematik

alanındaki etkinliklere yeni bir ivme kazandırdı.
Öğretmen eğitimleri, öğrenci ve veliler için çok
yönlü etkinliklerle ortak değerleri paylaşarak
oluşturulan matematik iletişim dili etkin ve

yaygın biçimde kullanılmaya başlandı.

27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kursu
Matematiksel Modelleme içeriğiyle
okul öncesi ve sınıf branşlarından

25 öğretmene hizmet içi eğitim
şeklinde yapılmıştır.

  Konya İnsan Mektebi’nin akademik çalışmalarını önceleyen “Gelişim Davamız”,
eğitim paydaşlarının motivasyonlarını artırarak 21. yy becerilerinin bireylere
kazandırılması için girişimci ruhları ateşlemeyi amaçlamıştır. Bireyin kendisini,
meslekleri ve çevresini tanımasına yardımcı olacak çalışmaların yanında yeniçağın
gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve
çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması da planlanmıştır.

KONYA’DA YENİ MATEMATİK DİLİ ÇOK SEVİLDİ
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Gelişim Davamız kapsamında uygulanan
Sevdirerek Oyunlarla Matematik Projesi’yle
matematiği sevdireceğimiz yarınları 
hazırlamak için oyunlar, teknolojinin 
matematiğe entegrasyonu ve yeni yöntemlerle
matematik dersinin öğretilmesi hedeflenmiştir. 
Projede her ay değişen temalar ışığında faaliyetler
düzenlenmiş, öğretmenlerin temalara uygun olarak
hazırladığı matematik kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiş özgün etkinlikler 
kendi isimleriyle kılavuzlarda 
yayınlanmıştır. 

Velilerin de dâhil edildiği faaliyetler, materyal
geliştirme ve bilgi yarışmaları yapılmıştır.
Matematiği pusula edinip bilimden sanata,
doğadan mimariye hayatın her alanında 
keşfetmeyi ve problem çözmeyi 
geliştirecek çalışmalarda 
öğretmen ve velilerin 
desteğiyle matematik 
anlamlı hâle getirilerek
sevdirilmiştir.
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Öğretmen eğitimlerinin de ön
planda olduğu projede temalara

uygun olarak eğitimler verilmiştir.
30 Aralık 2019'da okul öncesi, sınıf

ve matematik branşlarından 235
öğretmene STEM ve Maker Webinarı

gerçekleştirilmiştir. 

Okul öncesinden liseye kadar bütün
kademelerde yapılan çalışmaların
verimliliğinin değerlendirilebilmesi
için 3.105 öğrenciye ön test
uygulanmıştır.

Projede, temalara uygun olarak 6
adet Matematik Etkinlik Kılavuzu
yayınlanmış; matematik
kazanımlarıyla ilişkilendirilmiş 125
etkinliğe yer verilmiştir.

Bu çalışmada öncelikle öğrencilere
bir şeyleri “öğretmeye
çalışmak”tan ziyade, çocuklarla
olumlu iletişim kurmaya
çalışılmıştır. Yeni matematik diliyle
kurulan iletişim sayesinde
öğrenciler matematiğe karşı olumlu
bakış açısı geliştirmişlerdir. 
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TURNUVANIN YILDIZLARI BELLİ OLDU

Okul turnuvalarının
ardından ilçe turnuvaları
gerçekleştirilmiş ve ilçe

birincisi olan
öğrencilerin katılımı ile
10 Mart 2020 tarihinde

Konya Akıl ve Zekâ
oyunları il finalleri

yapılmıştır. 

İlkokul seviyesinde
Mangala Pentago,

Equilibrio ve Q-Bitz;
Ortaokul seviyesinde

Mangala, Pentago,
Reversi ve Kulami olmak

üzere 8 kategoride 31
ilçeden 105’i ilkokul,
103’ü ortaokul olmak

üzere toplam 208
yarışmacı öğrenci

turnuvaya katılmıştır. 

Konya İnsan Mektebi, ilk yarışma heyecanını Gelişim
Davamız kapsamında gerçekleştirilen Akıl ve Zekâ

Oyunları ile yaşamıştır. Zekânın kalbi Konya’da atmış,
bütün ilçelerimizin dâhil olduğu yarışmada

öğrencilerimiz kıyasıya yarışmıştır.

İlimizde akıl ve zekâ oyunlarına ilgi duyan öğrencilerin
yetişmesine katkı sağlamak, öğrencilerin bilgi ve

becerilerini yarışma ortamında pekiştirmek, ulusal
düzeyde gerçekleştirilen yarışmalarda Konya’yı temsil
edecek öğrencileri belirlemek amacıyla Konya Akıl ve

Zekâ Oyunları Yarışması düzenlenmiştir.

2 6



Organizasyonda müsabakalar sonunda
dereceye giren yarışmacı öğrencilerin

ödüllendirilmesi amacıyla kapanış programı ve 
ödül töreni düzenlenmiştir. 

Kategorilerinde ilk 4’e giren öğrenciler plaket
madalya ve çeşitli ödüllerle ödüllendirilmiş ayrıca

kategorilerinde 1. olan 8 öğrencimiz ilimizi
Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak

kazanmışlardır. 

Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle 
Selçuklu Kongre Merkezi Balo Salonu’nda
gerçekleştirilen turnuvada 110 hakem, 25

saha görevlisi ve yarışmacı öğrencilerin
yanında 136 danışman öğretmen görev

yapmış; öğrenci velileri organizasyona izleyici
olarak katılım göstermişlerdir.

İlimiz genelinde gerçekleştirilen 
Konya Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması 

planlandığı günden gerçekleştirilme sürecine
kadar hedeflenen tüm amaçlarına ulaşmış ve

başarıyla tamamlanmıştır. 

Yarışmanın, ilimize değer ve heyecan katan bir 
organizasyon olarak gelenekselleşerek her yıl

düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Desteklerinden dolayı 
Büyükşehir Belediyemize ve 

yarışmada görev alan öğretmenlerimize, 
yarışmaya katılan öğrencilerimiz ve ailelerine 

yarışma kültürüne sundukları katkılar için
 teşekkür ederiz.

7-9 N�san tar�hler�nde gerçekleşt�r�lmes�
planlanan Türk�ye Şamp�yonası Cov�d-19

salgını neden�yle �ptal ed�lm�şt�r.
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Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim
Vizyonu Belgesi’nde Mesleki ve

Teknik Eğitimde eğitim-istihdam-
üretim ilişkisi güçlendirilmesi hedefi

altında “Buluş, patent ve marka
üreten okulların öğrenci, öğretmen ve

yöneticilerinin döner
 sermaye kaynaklı gelirlerden pay
alması sağlanacaktır.” ifadesi yer

almaktadır. Bu doğrultuda Millî Eğitim
Bakanlığımızın Mesleki ve Teknik

Eğitimde Patent,
Faydalı Model ve Tasarım

farkındalığını artırmak ülke sathında
tüm mesleki ve teknik ortaöğretim

kurumlarında patent ve faydalı model
girişimine katkı sağlamak amacıyla

Bu Benim İcadım Projesi 
faaliyete geçirilmiştir.

Proje,  31 �lçede meslek� tekn�k eğ�t�mde
görev yapan 330 öğretmene 4 ayrı eğ�t�m

merkez�nde gerçekleşt�r�len sına� mülk�yet
hakları h�zmet �ç� eğ�t�m� �le başlamıştır.

Ardından meslek� tekn�k eğ�t�m
okullarımızın bünyeler�nde bulunan meslek�

alanlardak� üret�me dönük faal�yetler
net�ces�nde patent, faydalı model, tasarım

alanlarında Türk Patent Kurumuna
başvuruların yapılması, üret�len ürünler�n

sına� mülk�yet haklarının alınması ve alınan
bu hakla okulların döner sermaye kaynaklı

gel�rler�n�n artırılması amaçlanmıstır.

Konya İnsan Mektebi Gelişim
Davamız kapsamında faaliyete

geçirilen “Bu Benim İcadım” Projesi
ile ilimizde yer alan 145 mesleki

teknik eğitim kurumunun üretimden
elde ettikleri gelirleri artırmaya

yönelik eğitimler verilmeye
başlamıştır. Projemiz, meslek

liselerimizde gerçekleştirilen
üretimlerin patent niteliği taşıması ve
okullarımızın markalaşması yolunda

önemli bir başlangıç olmuştur.

BU BENİM İCADIM PROJESİ
MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE

PARLADI
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Mesleki teknik okullarımızın üretim
alanında ülke çapında söz sahibi
olmalarını amaçladığımız “Bu Benim
İcadım” Pojesi'nin başlangıcı olan
şubat ayından itibaren 4 ayrı okulda 
9 patent, faydalı model ve tasarım
başvuruları gerçekleştirilmiştir.
Pandemi nedeniyle eğitimlere ara
verilmiş faaliyetlerimiz geçici olarak
durdurulmuştur. Mesleki ve teknik
eğitim okullarımızın patent alanındaki
AR-GE çalışmalarının yeni dönemde
de devam ettirilmesi hedeflenmektedir.
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KARATAY BELEDİYESİ 
KOP EĞİTİM AKADEMİSİ PROJESİ

3 0

Müdürlüğümüzün, KOP Sosyal Gelişim Programı
kapsamında hazırladığı Karatay Belediyesi KOP Eğitim

Akademisi, desteklenecek projeler arasında yer almıştır.
Karatay Belediyesi ile 7 Kasım 2019 tarihinde

imzalanan protokol neticesinde akademinin yapımına
başlanmıştır.

Her b�r� kar tanes�
g�b� eşs�z ve

benzers�z olan
çocuklarımız, 

yen� b�r hayatın
kapısı olacak

akadem�de kurulacak
atölyelerle duygu,
düşünce ve eylem

bütünlüğü
�çer�s�nde"tam" b�r
öğrenme ortamına

sah�p olacaklar.

2023 Eğitim Vizyonu’nun Konya uygulaması olarak
olarak geliştirilen Konya İnsan Mektebi insanı
merkeze alarak  çocuklarımızı bir tasarımcı gibi
yetiştirmeyi; onlara, özgünlük, hayal gücü, sosyal ve
duygusal becerileri kazandırmayı hedeflemiştir.



Çocuklara bir şeyler öğretmek (nerede ve ne için kullanacaklarını bilmedikleri
teorik bilgileri aktarmak, ezberletmek vb.) ya da onları eğitmek(!) yerine onların

potansiyellerini ortaya çıkaracak, onları her yönüyle geliştirecek ortamlar
hazırlamak gerekir. Çocuklarımız için bu becerilerin geliştirilebileceği,

destekleneceği ve besleneceği ortamlar oluşturmak üzere Karatay Belediyesi KOP
Eğitim Akademisi Projesi hazırlanmıştır. Bu proje ile sanatsal beceri, sosyal

gelişim, kültürel etkinlikler, küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığı kazandıracak
ortamlar ve çocuklara yaratıcı düşünmeyi teşvik eden aktiviteler, dijital çağın

gereği olan eğitim ortamları oluşturulması planlanmıştır.

Projenin uygulanacağı mekân, proje ortağımız olan Karatay Belediyesi ile birlikte
belirlenmiştir. Proje süresinin bir yıl olması nedeniyle yapımı devam eden bir bina

üzerinde proje tadilat değişiklikleri yapılarak Karatay Belediyesi KOP Eğitim
Akademisi binasına dönüştürülmesine karar verilmiştir. Proje kapsamında

yapılacak kütüphane ve atölyelerin tasarımı uzman mimarlar tarafından yapılmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine uygun, yenilikçi bir

yaklaşımla hazırlanan projede,  eğitim öğretim süreçlerinde birbirini destekleyen 10
tasarım beceri atölyesinin kurulması planlanmıştır.
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KARATAY BELEDİYESİ 
KOP EĞİTİM AKADEMİSİ PROJESİ

Bu atölyelerde eğitimde fırsat eşitliğinin
sağlanması, dezavantajlı öğrencilerin

desteklenmesi, çocukların çağdaşları ile rekabet
edebilecek becerilerle donanmaları

hedeflenmiştir. 

Karatay Belediyesi KOP Eğitim Akademisi
binasında modern bir tasarımla yaşayan

kütüphane özelliğinde olacak KOP Çocuk
Kütüphanesi'ne yer verilmiştir. Yeşil Ekran

Stüdyosu,  Karatay Dersliği ve Toplantı Salonu 
ile modern bir görünüme sahip bir ortam

oluşturulmuştur. 

Karatay Belediyesi KOP Eğitim Akademisi,
Karatay ilçesindeki öğrencilerimize hizmet

verecektir.

Karatay Beled�yes� 
KOP Eğ�t�m Akadem�s�nde 

kurulacak atölyeler;

KOP Çocuk Kütüphanes�
Yazılım ve Tasarım Atölyes�

Ahşap ve Metal Atölyes�
Seram�k ve Ç�n� Atölyes� 

Müz�k Atölyes�
Görsel Sanatlar Atölyes�

Drama ve Eleşt�rel Düşünce Atölyes�
Akıl ve Zeka Oyunları Atölyes�

Karatay Dersl�ğ�
Yeş�l Ekran ve Ses Kayıt Stüdyosu'dur.
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Konya İnsan Mekteb� ve Konya Büyükşeh�r
Beled�yes� Atabey Gençl�k Projes� �ş

b�rl�ğ�yle l�se ve ortaokul öğrenc�ler�m�ze
yönel�k eğ�t�mler doğayla �ç �çe, göl

kenarındak� Beyşeh�r Atabey Gençl�k
Kampı’nda yapılmıştır. 

ÖĞRENCİLERİMİZ BEYŞEHİR’İN YILDIZI
ATABEY GENÇLİK KAMPINDA

Konya İnsan Mektebi, bireysel ve
toplumsal iyileşmeye, insanın özündeki
iyiliğe eğitimle katkı sağlamak, eğitimin
bilgi aktaran kurumlar sınırlılığından
çıkmasını, hayatın içinde değer
bulmasını ve beceriye dönüşmesini
gerçekleştirmek için bilmekten çok
yapmak, üretmek ve tasarlamak
felsefesiyle eğitimde yaşayarak
öğrenmeyi hedeflemiştir.

Çocuklarımızın iyi bir akademik eğitimin yanında iyi birer insan olmaları için eğitim
bilgi aktarırken aynı zamanda onların becerilerini keşfedecek şekilde tabiatla iç
içe, özgürce ve keyifle yapılmalıdır anlayışıyla Gelişim Davamız kapsamında

kamp programları yapılmıştır. Çocukların ve gençlerin rüyasını süsleyen, birçok
anının paylaşıldığı etkinlik okul dışı eğitimin önemli bir parçasıdır. Bu tür kamp

programları gençlerin gelişimlerine önemli katkılar sunmuş; gençlerimizi geleceğe
hazırlamak, onların liderlik vasıflarını geliştirmek ve kendi ayakları üzerinde

durmaları adına önemli olmuştur.
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Öğrencilerimizin sınıf ortamının
dışında, doğa ile baş başa bir
şekilde eğitim öğretimi kalıcı hâle
getirmesini amaçladığımız Beyşehir
Bilim Kampı’na ilk etapta 18
öğretmenimizle 162 ortaokul
öğrencimiz 3 ayrı haftada farklı
programlarla katılmışlardır.
Öğrencilerimiz doğada fen,
matematik ve bilimsel etkinlikleri
içeren eğitimleri alanlarında uzman
rehber öğretmenler eşliğinde hafta
sonları ikişer günlük programlarla
tamamlamışlardır.

DOĞAYLA İÇ İÇE EĞİTİM

Bilim kampının ardından lise
öğrencilerine yönelik kitap okuma

ve film izleme kampı
gerçekleştirilmiştir. Kitap okuma ve

film izleme kampında, 10 ayrı
ilçeden 60 öğretmen ve 535 öğrenci

misafir edilmiştir.
 Öğrenciler, Beyşehir Gölü’nün

kenarında yer alan tesislerde iki gün
süren programlarla daha önce

belirlenen kitapları okumuşlar ve film
izlemişlerdir. Bu süreçte öğrencilerimiz,

okudukları kitabın yazarıyla söyleşi
imkânı yakalamış ve izledikleri filmlerin

analizlerini uzman sosyolog ve
psikologlarla yapmışlardır.

Gerçekleşt�r�len kamp programlarında öğrenc�ler, sabah sporu, doğa yürüyüşü ve gece
kamp ateş� etk�nl�kler� �le anılar b�r�kt�rerek evler�ne uğurlanmışlardır. Konya Büyükşeh�r

Beled�yes�ne, etk�nl�klerde emeğ� geçen görevl�lere ve katılımcılara yaşattıkları güzel
tecrübe �ç�n teşekkür ed�yoruz.
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Evrensel n�tel�kte gel�ş�m�m�z� destekley�c� çalışmalar üretmek, �nsan kaynağının
ek�p ruhu ve �ş b�rl�ğ� anlayışıyla gel�şt�r�lmes� �ç�n Gel�ş�m Davamız kapsamında

eğ�t�m paydaşlarımızın mot�vasyonlarını artıracak faal�yetler hazırlanmıştır. Özgür
bey�nlere yatırım yaparak g�r�ş�mc� ruhları harekete geç�rmek, eğ�t�m öğret�m

ortamının öğrenc�ye uygun şekle get�r�lmes�n� desteklemek amacıyla
“Tasarımlar Yarışıyor” Projes� faal�yete geç�r�lm�şt�r.

Konya
İnsan Mektebi,
“Bu memlekette yapılan 
her iş, bu toprakları dolduran
milyonların yararına olsun.”
düşüncesi ile öğretmenlerimizi
harekete geçirip yaptıkları ve
yapmayı hayal ettikleri
tasarımlarını sadece kendi 
sınıflarına değil eğitim 
camiasında her yere 
ulaştırmalarını 
amaçlamıştır.

TASARIMLAR KIYASIYA YARIŞTI
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“Tasarımlar Yarışıyor” 
Projesi’nde okul öncesi ve
özel eğitim öğretmenlerini
eğitsel materyal tasarlama

konusunda desteklemek,
eğitim etkinliklerinde

uygulamayı hayal ettikleri
materyalleri ve yazılımları
tasarlamaları konusunda

teşvik etmek 
amaçlanmıştır.



03.02.2020-03.03.2020 tarihleri arasında 31 ilçeden okul öncesi ve özel eğitim
öğretmenlerinin katılımlarıyla başvurular alınmıştır. Proje yarışmasına 60 bireysel
başvuru, 53 de okul adına başvuru yapılmıştır. Yarışmaya, okul öncesi
öğretmenleri,, özel eğitim öğretmenleri ve özel eğitim kurumunda görev yapan
branş öğretmenleri başvuru yapmışlardır.

Okullar arası etkileşimi olumlu yönde geliştirme, ilimizde değer gören projelerin
uygulama alanlarını yaygınlaştırma, özgün eğitim materyalleri tasarlamaları için
öğretmen ve öğrencilerimize fırsatlar oluşturarak öğrenilen bilginin eyleme
dönüştüğü çalışmalar ortaya koyma noktasında projemiz önemli yol kat etmiştir.
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, projemize destek veren yöneticilere,
öğretimde yeni ufuklar açan, tasarımlarıyla göz dolduran öğretmenlerimize
teşekkür ederiz.
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OKULUMDA "KAN"PANYA VAR!

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türk
Kızılayı Konya Kan Bağışı Merkezi

arasında imzalanan iş birliği
protokolüyle, Konya İnsan Mektebi

Kültür Davamız kapsamında
hazırlanan Okulumda “KAN”PANYA

Var Projesi, kan bağışında bulunmayı
hayatımızın bir parçası hâline

getirmiştir.

Konya İnsan Mektebi, Konya'da
yürütülen eğitim faaliyetlerini bir "çatı"
altında birleştirmek, bugünü düne ve

geleceğe bağlayan sistemli ve aktif
çalışmalardan eğitimin bütün
bileşenlerini faydalandırmak

gerekçeleriyle hazırlanmıştır. Eğitimi bir
insan gibi tasavvur eden projenin en
önemli amacı iyi insan yetiştirmektir.

Kültür Davamız, öğrencilerimiz,
öğretmenlerimiz ve velilerimizde kan
bağışı konusunda farkındalık
oluşturmak için Okulumda
“KAN”PANYA Var Projesi'ni hayata
geçirmiştir. Projeyle karşılıksız iyilik
yapma bilincini toplumumuza
kazandırmak, tek kaynağı insan olan
kanın ihtiyaç sahipleri ile
buluşturulması amaçlanmıştır. Kan
bağışı kampanyası; gönüllülük
esasıyla, karşılık beklemeden ve empati
ilkesine bağlı olarak
gerçekleştirilmiştir. Kampanya
süresince öğrencilerimizin kan bağışı
etkinliğini ilgi ile izlemeleri geleceğin
kan bağışçıları olmaları yolunda önemli
bir adım olmuştur.
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Hayat Kurtarmak 
Sen�n Kanında Var!

SEN DE UMUT OL!

Konya’da �lk kez kan bağışı yapanların oranı: %56

Türk�ye’de �lk kez kan bağışı yapanların oranı: %17

Konya’da Kadın bağışçı oranı: % 42

Türk�ye’de Kadın bağışçı oranı: %17



Okullarda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına idareciler,
öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği, mahalle muhtarları, mahalle
içerisinde bulunan din görevlileri ve esnafın da katılımları sağlanarak

toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi
sağlanmıştır. Kan bağışı kampanyaları okullarda farklı etkinliklerle
bayram havasında yapılmış, toplumun her kesiminin kan bağışı ile

tanışmasına imkân tanınmıştır.

1 KAN 3 CAN
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İyilik hareketimiz çığ gibi büyümüş; Okulumda “KAN”PANYA Var Projesi,
birçok hayata umut olmuş; Konya’da kan bağışı oranı kısa zamanda ülke
ortalamasının üzerine çıkmıştır. Mart 2020 itibarıyla 87 okulda 3.043 kan

bağışı gerçekleşmiştir.
    

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, projemize destek veren Türk Kızılayı Konya
Kan Bağışı Merkezine, kanlarıyla hiç tanımadıkları hayatlara can olan idareci,

öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz.
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KAN BAĞIŞINDA TÜRKİYE REKORU KIRILDI



ÇOCUKLARIMIZLA 
GELECEĞE

NEFES OLDUK

Konya’da bütün kurum ve
paydaşlarımızla insanı merkeze
konumlandıran bir varlık ve bilgi
anlayışına hayat vererek bugünü,

düne ve geleceğe bağlayan sistemli
ve aktif çalışmalardan eğitimin tüm

bileşenlerini faydalandırmak
amacıyla hazırlanan “Konya İnsan
Mektebi” eğitim faaliyetlerini bir

"çatı" altında birleştirmiştir.

  

  Konya İnsan Mektebi’nin felsefesini
oluşturan 2023 Eğitim Vizyonu’nu
şehrimiz özelinde uygulamak için

“Eğitimin temelinde “şefkatle insan
yetiştirmek” olduğu göz ardı

edilmeden, öğrenme ortamları
hayatın canlılığını taşımalıdır.”

düsturu benimsenmiştir.
 

 

Çocuklarımızın
iyi bir akademik eğitimin yanında, 
iyi insan olmaları için eğitimin bilgi

aktarırken aynı zamanda onların
becerilerini keşfedecek şekilde

tabiatla iç içe, özgürce ve keyifle
yapılabilmesi için Kültür Davamız

oluşturulmuştur.
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42.787 AĞAÇ OKUL BAHÇELERİNDE 

Dijital çağın etkisiyle doğaya yabancı bir şekilde
büyüyen, doğal yaşamdan uzaklaşmış çocuklarımızı

tekrar doğa ile buluşturup canlıların yaşamımızda
vazgeçilmez olduğu bilincinin sağlanması gereklidir.
Allah’ın bize cömertçe verdiği hediye karşılığında bir

fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini
sağlamak, kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için

yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir.
 Bu görevi gerçekleştirmek için 

Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız kapsamında 
“Okulumda Bir Ağacım Var” etkinliği hazırlanmıştır.

Ağaç dikmek, toplumlara sağlığın yanında huzur ve
mutluluk getirdiği gibi ülke ve çevre için güzel bir

mirastır. Okulumda Bir Ağacım Var etkinliği ile bütün
çocukların içinde bulunduğu okul çevresinden

başlayarak canlıları benimsemesi; tabiatı ve kültürü
tanıyarak koruması için aktif uygulayıcı olması

amaçlanmıştır.

11.11.2019 tar�h�nde “Okulumda B�r Ağacım Var” etk�nl�ğ� �ç�n
okullarımızda ağaç d�k�m� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Öğrenc�ler�m�z, 42.787
ağacı toprakla buluşturarak okullarının bahçes�nde kend�ler�yle b�rl�kte
büyüyecek ağaçlar sayes�nde canlılara merhamet etmey� öğrenm�şlerd�r.
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AĞAÇLARLA BÜYÜYEN KONYA

Her çocuğun ağaç sevg�s�n� ve bakımını öğreneb�lmes� amacıyla 23.03.2020 tar�h�nde
“Okulumda B�r Ağacım Var” etk�nl�ğ�n�n �k�nc�s� planlanmıştır. Ancak Cov�d-19

neden�yle okulların uzaktan eğ�t�me geçmes�nden dolayı faal�yet �ptal ed�lm�şt�r.

Okul bahçesinde oluşturulan doğal ortamlar sayesinde çocuklar yeşil alanlarda daha
özgün oyunlar geliştirmiş, bilmek, yapmak ve olmak silsilesinde kültürel

geleneğimizdeki kodları koruyarak zamanın ruhuna uygun biçimde davranmayı ve iş
birliği yapmayı öğrenmişlerdir. Etkinliği sahiplenerek büyük bir başarıya imza atan

idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz.
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2023 Eğitim Vizyonu Belgesi 
temel alınarak oluşturulan 
Konya İnsan Mektebi'nde 
Ahlaki Eğitim, Eğitime 
Farklı Bakış Açısı
Geliştirme ve 
Bütüncül Yaklaşım
gibi 3 temel eksen
hâkim kılınmıştır.
   

Öğrencilerin
akademik
eğitimlerinin 
yanında 
şahsiyeti
önceleyen, 
aklın ve kalbin
birlikteliğini sağlayan 
iyi bir ahlaki eğitim için kurumlarımız 
bilgi aktarmaktan ziyade çocuklardaki keşfedilmemiş 
yetenekleri ortaya çıkaracak şekilde çalışmalıdır anlayışı benimsenmiştir.

KÜLTÜR DAVAMIZ RENKLİ ETKİNLİKLERLE
SAHNEYE TAŞINDI

Kültür Davamız, perdelerini Devriye 7/24 tiyatro ekibi ile açmış, "Bi
Bakıp Çıkcam" adlı muhteşem gösteri öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimizle buluşturulmuştur. İnternet bağımlılığı ve bilinçli
sosyal medya kullanımı temasının işlendiği, öğrencilerimizin büyük
beğeni ve dikkat ile takip ettiği gösterim zaman zaman renkli anlara
da sahne olmuş; sosyal medyanın başından ayrılamayanların
hikâyesi ekranlardan sahneye taşınmıştır. 

2 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren Karatay, Meram,
Ereğli, Akşehir, Beyşehir ilçelerimizin salonlarında toplamda
5.920 ortaokul ve lise öğrencimiz tiyatro etkinliklerine
katılmışlardır. Etkinlik 12 ilçemizde planlanmasına rağmen
ülkemizi de tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle alınan
tedbirler kapsamında 09 Mart Pazartesi gününden itibaren
tiyatro gösterimi iptal edilmiştir.
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       Kültürel birikimin yansıtıldığı tiyatro etkinliklerinin yanı sıra toplum duyarlılığını
artırıp ortak bir estetik anlayış oluşturmak ve öğrencilerimize tarih bilinci kazandır-
mak için sinema etkinliği de düzenlenmiştir.

BEYAZ PERDEYE YANSIYANLAR

      Konya Büyükşehir Belediyesinin
yürüttüğü Atabey Gençlik Projesi ile
Müdürlüğümüz Konya İnsan Mektebi
Kültür Davamız kapsamında "Türkler

Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi
öğrencilerimize izlettirilmiştir.

      Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan
Gençlik Merkezi'ndeki iki salonda filmi
heyecanla izleyen öğrenciler, filmi çok
beğendiklerini belirterek heyecan dolu

sahnelerle tarihe bir yolculuk
yapmışlardır.

Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen sinema
etkinliğine merkez ilçelerimizdeki 22 okuldan 3.209 lise öğrencisi ve 190

öğretmen katılmıştır.
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  Çocuklar ve evde eğitim öğrencileri beraber vakit geçirerek birbirlerinin gözünden
dünyaya bakabilmeyi öğrenmelidirler.” felsefesiyle Konya İnsan Mektebi Kültür

Davamız kapsamında “Ev”im “Okul”um Projesi ile evde eğitim gören
öğrencilerimize yönelik toplumsal bir hassasiyet oluşturulmuştur.

 

Evde eğitim öğrencisinin okul ortamından uzaklaşması, hayatını devam ettirmesi
noktasında öğrenciye büyük fayda sağlamaktadır. Ancak öğrenci çoklu öğrenme

ortamları, etkili iletişim, iş birliği içerisinde çalışma gibi okul ortamlarında daha çok
ortaya çıkan eğitim durumlarından mahrumdur. Akranlarıyla vakit geçiremeyen ve
sosyal ortamlarda bulunamayan öğrenciler yalnızlık ve ötelenmişlik gibi duyguları

yaşamaktadırlar.
  

 Konya İnsan Mektebi, çocuğun içinde bulunduğu bütün alanlara dokunarak
toplumsal iyileşmeyi sağlamayı amaçlamıştır. Evde eğitim öğrencilerinin ruhunu

besleyecek, keşfedilmemiş yeteneklerini ortaya çıkaracak ve onların
sosyalleşmeleri adına akranlarıyla bir araya gelmeleri için Kültür Davamız

bünyesinde faaliyetler planlanmıştır.

“Ev”im “Okul”um Projesi ile evde eğitim öğrencilerinin yalnızlıklarını
hafifletmek, kişisel özellikleri, engel düzeyleri ve eğitim  durumlarına göre

programlar  yapılarak onların sosyal hayata katılmaları amaçlanmıştır. 
  

Çeşitli etkinliklerle uygulanacak projenin ilk adımı karne gününde atılmıştır. 2019-
2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sonunda, 31 ilçede protokol ekibiyle

evde eğitim öğrencilerinin evlerine karnelerini vermek için ziyaretler
düzenlemişlerdir. 

 

Belirli gün ve haftalarla evde eğitim öğrencilerinin doğum günlerinde sosyal ve
kültürel  etkinlikler düzenlenmesi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre halk

eğitimlere yönlendirilmesi gibi çeşitli çalışmalar planlanmıştır. Ancak Covid-19
salgını sebebiyle etkinlikler okulların açılacağı tarihe kadar ertelenmiştir.

ÖĞRENCİLERİMİZİ EVLERİNDE YALNIZ BIRAKMADIK
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Çocuklarımızın bilişsel, duygusal ve
fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini
önemseyen Konya İnsan Mektebi,
şehir yaşamının getirdiği
betonlaşmadan dolayı doğal
ortamlara kolayca erişemeyen
çocuklar için alternatif bir uygulama
geliştirmiş ve öğrencilerimiz
“Okullarımız Çiçek Açıyor”
Projesi’yle okul ortamında bitki
yetiştirmeye başlamışlardır. 

Günümüzde çocuklar hayatlarını aşırı
programlanmış, tabiatta neler olup
bittiğini gözlemleyemeden, meyvelerin
ve sebzelerin nerelerde yetiştiğinden
bihaber şekilde sınırlandırılmış bir
dünyada yaşamaya çalışıyorlar. 

OKULLARIMIZ ÇİÇEK AÇTI

Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız,
2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtildiği gibi

her çocuğun içinde bulunduğu okul
çevresinden başlayarak üretebilmeyi
benimseme; tabiatı, kültürü tanıyarak

korunması adına aktif uygulayıcı olması
için çocukların sınırlandırılmış

dünyasına yeni bir pencere açmayı
hedeflemiştir.
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“Okullarımız Çiçek Açıyor” Projesi’yle
okullarımızda öğrencilerimizin bitkilerin ekim,

dikim ve bakım çalışmalarına katılarak,
farkındalıklarını artırıp sorumluluk bilincine

ulaşmaları amaçlanmıştır. 
 

Öğrencilerimize ve velilerimize bitkilerin ekim,
dikim ve bakımlarıyla ilgili eğitimler Konya
Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri
tarafından verilerek genel bir tarım kültürü

oluşturulmuştur. 
 

Çocukları tarımla buluşturmanın ve tabiatla bağ
kurmalarını sağlamanın, hem eğitimcilerin hem

de anne babaların öncelikli hedefleri arasında yer
alması gerektiğine inanarak başlattığımız

projemizde başlangıçta kapalı mekânlarda   
 ekimi yapılan sebze ve çiçeklerimiz zamanı

geldikçe okul bahçelerinde toprakla
buluşturulmuştur. Öğrencilerin toprak ve

bitkilerle uğraştıktan sonra üzerlerindeki    
 negatif enerjiyi atarak daha sakin ve mutlu

bireyler oldukları gözlemlenmiştir.
  

 Çocuklarımıza tabiatla iç içe bir gelecek inşa
etme yolculuğunda eğitim, malzeme ve fide

desteğiyle hep yanımızda olan Konya Büyükşehir
Belediyesine, bitkiler için mekân oluşturma

gayretlerinden dolayı yönetici ve
öğretmenlerimize, canla başla hem öğrenen hem

de uygulayan öğrencilerimize teşekkür ederiz.

OKULDA TARIM KÜLTÜRÜ
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Konya İnsan Mektebi ve Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı
Bakım Rehabilitasyon Merkezi iş birliğiyle yürütülen

"Huzurda Buluşalım" Projesi, 31 ilçemizde de uygulanmış,
geleceğimizin teminatı evlatlarımızın yaşlılarla kaynaşması,

onlarla beraber kültürel, sanatsal, sportif ve 
sosyal etkinliklerde yer almaları sağlanmıştır.

   
     Konya İnsan Mektebi, kurumlarımızın eğitim
    kalitesini artıracak çalışmalar ve projeler 
        üzerinde yoğunlaşırken diğer 
           taraftan da gelenek ve 
            göreneklerini öğrenen ve 
           sahiplenen; düşkünlere, 
           yaşlılara sahip çıkan ve onları hor 
         görmeyen, onlarla sosyalleşen ve 
    aynı ortamlarda bulunmaktan keyif 
 alan sağduyulu ve vicdanlı bireyler 
    yetiştirmeyi de amaçlamıştır.

Gelenek ve göreneklerini öğrenen, yaşlılara kıymet veren ve sahip çıkan bireyler
yetiştirerek toplumumuzda huzuru hâkim kılmayı amaçlayan Kültür Davamız,

yaşlılarla öğrenci, öğretmen ve velilerinizin kaynaşması ve ortak faaliyetlerde yer
almalarını sağlamak için “Huzurda Buluşalım” Projesi’ni uygulamıştır. 

Huzurda Buluşalım Projesi’ne, 31 ilçemiz farklı etkinliklerle katılmış, çocuklarımız
huzurevi sakinleri ve çevrelerindeki yaşlılarla buluşmuş, onların tecrübelerinden

faydalanmışlardır. Yaşlıları evlerinde ziyaret eden öğrencilerimiz büyüklerinin
ellerinden tutarak yaşlılıkla gelen yalnızlık hislerine derman olmuşlardır.

 Sınıflarına misafir ettikleri yaşlı çınarların sohbetlerinden feyz alan öğrencilerimiz
ziyaretler esnasında birey olarak vefalı, yardımsever ve saygılı olmanın haklı

gururunu yaşamışlardır.

      Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız kapsamında yürütülen “Huzurda
Buluşalım” Projesi’nde 6.165 öğrencimiz 3.217 yaşlı çınarımızla buluşmuştur.
Öğrencilerimizin can kulağıyla büyüklerini dinledikleri bu güzel anılara 1.481

velimiz ve 865 öğretmenimiz ortak olmuşlardır.
      

HUZURDA BULUŞTUK
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Toplumsal kültüre vicdani bir
renk ve evrensel bir soluk
katan Konya İnsan
Mektebi’nin dört ana
kolundan biri olan Kültür
Davamız, milletimizce tüm
dünyaya kazandırdığımız
evrensel değerlere
toplumumuzun
yabancılaşmasını önlemek
amacıyla Adım Adım
Konya’mız faaliyetini
hazırlamıştır.

Mevlâna şehri Konya’mız
kadim bir şehir olarak tarihte
Anadolu Selçuklu Devletinin
Başkentliğini yapması ve
coğrafi konum olarak
Anadolu’nun ortasında yer
alması bakımından kültürel
ve tarihî olarak büyük bir
zenginlik barındırmaktadır. 

Konya Büyükşehir Belediyesi
Atabey Gençlik Projesi ve
Konya İnsan Mektebi Kültür
Davamız kapsamında, ilkokul
öğrencilerinin ilimizin kültürel
ve tarihî yerlerini tanımaları
için yarıyıl tatilinde kültür
otobüsleriyle şehir turu
organizasyonu
gerçekleştirilmiştir.

Yarıyıl tatilinde her gün 4 ayrı okuldan alınan
öğrencilerimiz aileleriyle birlikte Konyanüma

alanından başlayarak sırasıyla; Şehitlik, Mevlâna
Meydanı, Şemsi Tebrizi Caddesi, Alaaddin

istikametinden Konya Akyokuş Seyir Tepesi’ne
devam edilmiştir. Sille köyünde tarihi sille evlerinin

yer aldığı caddede yürüyüş yapılmıştır. Merkeze
dönüş yolunda belediye ve Tarihi Bedesten

Caddesi’nden geçilerek başlangıç noktası olan
okullara dönüş ile Konya şehir gezisi

tamamlanmıştır. 

Geziler, öğrenci ve veli dâhil yaklaşık 50 kişilik
kafilelerle gerçekleştirilmiş, uzman rehberler
eşliğinde katılımcılara kültürel ve tarihî yerler

hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Şehir
turlarına ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören 2.042

öğrencimiz ve aileleri katılmıştır.

ADIM ADIM KONYA’MIZ
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Konya İnsan Mektebi, insanı maddi-manevi tüm varlık
unsurlarıyla bir bütün olarak görmektedir. Bireylerin ufuklarını

açmak, kültürel kodlarını korumak ve insani değerleri
özümsemesini sağlayarak evrensel ahlak görüşünü inşa
etmek amacıyla çok yönlü projeler geliştirilmiştir. Kültür
Davamız kapsamındaki “Konuğumuz Ol Öğretmenim”

Projesi’yle, öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının korunması
varsa aksayan yönlerinin düzeltilmesi için öğretmenlerimiz ve
idarecilerimiz tarafından öğrencilerimizin evlerine ziyaretler

gerçekleştirilmiştir.
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Toplumda aile neyse, eğitimde de okul
aynı konuma sahiptir. İnsanlara, ailesinin

ve toplumun sağlığını korumak için
bilimsel süreçlere ve ahlaki değerlere
uygun olarak karar verme alışkanlığı
kazandırmak, değerlerimizin gelecek

nesillere aktarılmasındaki önemli görevi
yerine getirerek toplumda duyarlılık

oluşturmak Kültür Davamız’ın
hedeflerindendir.

 

  Millî ve manevi değerlerle teçhiz edilmiş
çocuklar yetiştirmek için onlara ruh

sağlıklarını muhafaza edecekleri, yaşam
kalitelerini destekleyici çocukluk ve

gençlik yaşamı sunmak gerekmektedir. 
Kültür Davamız, gönüllü ev ziyaretleriyle

etkili bir iletişim geliştirmek için
Konuğumuz Ol Öğretmenim Projesi'ni

hayata geçirmiştir.

Proje, dezavantajlı öğrencilerimizin
sosyal-duygusal gelişimlerini

önceleyerek onların birçok açıdan
gelişimlerine destek vermek, ailelerin de

farkındalıklarını artırarak her türlü
bağımlılıkla mücadele etmek, bütün okul

kademelerindeki öğrencilerimizin okul
aile ilişkilerini desteklemek amacıyla

okullarımız tarafından başarıyla
uygulanmıştır.

 

Projeyle okullarımızın

gerçekleştirdiği ev ziyaretleri

yapılandırılmış ve veriler

toplanmıştır. 2019-2020 eğitim

öğretim yılı içinde proje kapsamında

alınan veriler doğrultusunda

okullarımızda toplam 5.428 ev

ziyaretinin yapıldığı tespit

edilmiştir.

OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİN GÜCÜ 
“KONUĞUMUZ OL ÖĞRETMENİM” PROJESİYLE ARTTI
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Ziyaretler genellikle
ayda bir, her şubeden
bir öğrenci için
gerçekleştirilmiştir. Ev
ziyaretlerinin %18’i
liseler, %40’ı
ortaokullar, %35’i
ilkokullar ve %7’si okul
öncesi kurumları
tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ev
ziyaretlerimizin 2.734’ü
kız öğrencilerimize,
2.694’ü ise erkek
öğrencilerimize yönelik
olmuştur. Ev ziyaretleri
2.549 öğretmen ve
idareci tarafından
gerçekleştirilmiş olup
yapılan ziyaretlerden
memnun olduğunu
belirten veli sayısı
4.868'dir.
 
Okul ve aile iş birliğini
geliştiren, çocuk için
mükemmel bir köprü
olan bu ziyaretler,
öğrencinin kendisini
değerli hissetmesi ve
aile-çocuk ilişkisini
sağlamlaştırması
açısından oldukça
önemli bir çalışma
olmuştur. 



Bakanlığımız Ölçme, Değerlend�rme ve Sınav H�zmetler� Genel
Müdürlüğü koord�natörlüğünde yürütülen Sınavla Öğrenc� Alacak
Ortaöğret�m Kurumlarına İl�şk�n Merkezî Sınav’a yönel�k 2020 yılı
hazırlık çalışmaları kapsamında Genel Müdürlüğümüzün genel ağ

s�tes�nde (http://odsgm.meb.gov.tr) yayınlanan N�san ayı çalışma soruları
arasında, Merkez�m�z bünyes�nde görev alan öğretmenler�m�z tarafından
hazırlanan çalışma sorularına da yer ver�lm�şt�r. Bu ves�le �le Bakanımız,

Merkez�m�zde görev alan öğretmenlere teşekkürler�n� �letm�şlerd�r.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANIMIZ SAYIN ZİYA SELÇUK’TAN 
KONYA'YA TEŞEKKÜR
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KONYA ÖDM'DEN 
YENİ BİR YAZILIM ÇALIŞMASI:

ÇEVRİM İÇİ SINAV MODÜLÜ
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi  öğretmenleri tarafından  “Okul Temelli Ölçme
Değerlendirme Sistemi” kapsamında 2020 yılının Mart
ayından itibaren yazılmaya başlanan ve geliştirilmeye

devam eden bir çevrim içi ölçme değerlendirme
platformudur. 

 

 Bu platformun da sisteme dâhil edilmesi, 
“Okul Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi”nin

güçlenmesi ve tüm bileşenlerinin tamamlanması adına
önemli bir adım olmuştur.

Yazılım çalışması �le 2020 yılının N�san ayında s�stem
b�leşenler� arasına dâh�l ed�len, öğrenc�ler�m�z�n çevr�m �ç�

ortamda sınavlara katılmalarını ve bu sınavlarda kend� başarı
durumları hakkında ayrıntılı anlık ger� b�ld�r�m alab�lmeler�n�

sağlayan “Çevr�m �ç� Sınav Modülü”; aynı zamanda
öğrenc�ler�m�z�n akadem�k gel�ş�mler�n� �zlemeler� �ç�n vel�,

öğretmen ve eğ�t�m yönet�c�ler�m�ze de �mkân sağlamaktadır.
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Ülke, il, ilçe ve okul çapında
öğretmen ve öğrencilere hitap
edecek şekilde farklı türde analizler
yapabilen uygulama; bu çerçevede
yapılan analizleri gösteren karneleri,
ilgili sınavın bitiminde anlık olarak
oluşturabilecek şekilde
tasarlanmıştır.
  

Yeni uygulama kapsamında 2’si
Selçuklu ilçesinde test amaçlı, 4’ü
Konya il genelinde olmak üzere 2020
yılının Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarında toplamda 6 adet sınav
yapılmıştır. İl genelinde yapılan çevrim
içi sınavlara Konya’nın yanı sıra
Karaman, Yozgat ve Nevşehir’den de
öğrenciler katılmışlardır. Uygulamanın
geliştirilmesine yönelik AR-GE
çalışmaları devam  etmektedir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ ÇALIŞMALARI
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Soru oluşturma menüsüne “Word Belgesi ile Optik Form Oluşturma”
sekmesi eklendi.
“Access Database Engine” bağımlılığı kaldırıldı.
“Adobe Reader” bağımlılığı kaldırıldı.
Okuma ayarları veri tabanı tablosu ve okuma özelliği sadeleştirildi.
Kurulum dosyası boyutu küçültüldü.
Karne ve Excel dosyası oluşturma performansları %20 ile %80
arasında değişen oranlarda artırıldı.

“Optik Oluşturma” menüsüne kelebek sistemi ile çift yönlü yaprak test
oluşturmada sayfa sonuna sınıf listesi oluşturma özelliği eklendi.
Optik okuma işleminde, karekod uzunluğu istenilen yapıda olmasa da
okunabilme özelliği eklendi.

Analiz sekmesi Excel rapor oluşturma özelliği hızlandırıldı.
Okuma sekmesine eşik değer oranının, isteğe bağlı olacak şekilde
değiştirilebilme özelliği eklendi.

MEBBİS uygulama şifresi ile giriş özelliği eklendi.
Soru analiz ve sınav analiz karnelerine “çift serili korelasyon katsayısı”
ve “nokta çift serili korelasyon katsayısı” alanları eklendi. 
Soru Analiz ve Sınav Analiz Karneleri’nin son sayfasına, analizlere
ilişkin bilimsel rapor eklendi.
Excel raporlarındaki LGS ve TYT puanları hesaplamalarına, ilgili
sınavlara ait kılavuzlarda belirtilen puan hesaplama formülleri eklendi.

Versiyon 3.1.0 ile gelen özellikler (28.05.2020):

  

Versiyon 3.0.3 ile gelen özellikler (17.03.2020):

   

Versiyon 3.0.1 ile gelen özellikler (27.02.2020):

Versiyon 3.0.0 ile gelen özellikler (03.02.2020):

Merkezimiz öğretmenlerince
hazırlanan Optik Form Oluşturma,
Okuma, Değerlendirme ve Analiz
Programı’nı oluşturan yazılımlar,
merkezimize ulaşan geri
beslemeler ve bildirimlerle düzenli
olarak güncellenmektedir.

OKUL TEMELLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI

       9’u 2020 yılında olmak üzere toplamda 24 güncelleme ve iyileştirme çalışması
yapılmıştır. Bu güncellemelerle birlikte programa eklenen veya hataları giderilen 
 özellikler şu şekildedir:
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Müdürlüğümüz bünyesinde 2015 yılından bu yana basım ve yayın faaliyetine
devam eden “Konya’da Eğitim” dergisinin üçüncü sayısı, “En Özel Eğitim”

temasıyla 18 Haziran 2020’de Müdürlüğümüz genel ağ sitesinde dijital olarak
yayınlanmıştır.
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KONYA'DA EĞİTİM
DERGİSİ'NİN “EN ÖZEL EĞİTİM” TEMALI

3. ÖZEL SAYISI ÇIKTI

Genel ağ sitemizde yer
alan “Dergimiz”
bölümünde yayınlanan
özel sayı, özel eğitim
alanı uzmanlarından
oluşan bir komisyon ile
uzun süren çalışmaların
ürünüdür. Bu özel sayıda;
özel eğitim alanında
Konya’da, Türkiye’de ve
dünyada meydana gelen
gelişmelerin ve özel
eğitimde gerçekleştirilmiş
örnek uygulamaların yanı
sıra “Sizden Gelenler”
başlığı ile okullarımızdan
veya rehberlik araştırma
merkezlerimizden gelen,
kahramanlarının bazen bir
öğrenci bazen bir
öğretmen bazen de bir
anne, baba veya kardeş
ol duğu yaşanmış gerçek
hikâyeler yer almaktadır.  

Konya’da Eğitim dergimizin üçüncü sayısının, en güzel ve en özel eğitimi hak
eden öğrenci lerimiz ve aileleri başta olmak üzere eğitim camiamıza 

hayırlar getirmesini dileriz.



Millî Eğitim Bakanlığından gelen ilgili
yazılar doğrultusunda Konya İl Millî
Eğitim Müdürlüğünden, Konya’nın
ilçeleri de dâhil olmak üzere tüm
kamu, kurum ve kuruluşlarına bir
duyuru yazısı yazılarak doküman
talebinde bulunulmuştur.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 18-19 Temmuz 2019 tarihlerinde
Konya’da gerçekleştirilen “Şehrimiz ... Dersi Öğretim Materyali Hazırlık

Çalışması” kapsamında düzenlenen “İl Koordinatör Toplantısı”nın ardından
tüm illerimizle birlikte çalışmalara başlayan Konya kitap komisyonu ekibi,

2020 yılının Haziran ayı itibarıyla kitap yazım sürecini tamamlamıştır.

“ŞEHRİMİZ KONYA"
 DERS KİTABI YAZIM SÜRECİ

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.10.2017 tarih
ve 143 sayılı yazısı ile kabul edilen “Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu

Şehrimiz ... Dersi Öğretim Programı”na göre hazırlanan kitap; yaklaşık 11 ay
süren yazım aşamasının ardından inceleme kurulu ve editörlerin görüş ve

önerileri ile son düzeltmeleri de yapılarak 2020 yılının Haziran ayı sonu
itibarıyla tamamlanmıştır.

Ardından Konya Büyükşehir
Belediyesi başta olmak üzere, Konya

Müzeler Müdürlüğü, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, üniversiteler gibi

pek çok kurum ve kuruluş ziyaret
edilerek ilgili kişiler çalışma hakkında

bilgilendirilmiştir.

Doküman talebiyle birlikte kamu
kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi,
belge, kitap, fotoğraf, harita gibi
ürünler toplanarak Konya ÖDM ve
Konya İl Eğitim Tarihi Müzesinde
birer kitaplık oluşturulmuştur.
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Günümüze ulaşamayan
“Konya Kales� ve Kale Kapıları”

�le “Eflatun Mesc�d�”, tar�hî
fotoğraflardan da

yararlanılarak üç boyutlu
olarak modellend�. Bu

eserler�n yanı sıra günümüzde
yalnızca küçük b�r kalıntısı

bulunan “Kılıçaslan Köşkü” �le
“Çatalhöyük Örenyer�”,
geçm�şte yapılan çeş�tl�
çalışmalardan da �lham

alınarak bütün hâller�yle
tasarlanmaya çalışıldı. Ayrıca

1900’lü yıllarda yıldırım
çarpması sonucunda

m�nares�n�n b�r kısmı yıkılan
“İnce M�narel� Medrese” �le
Türk�ye’n�n en fazla z�yaret
alan müzeler�nden olan ve

ülkem�z�n öneml� yapılarından
“Mevlâna Müzes�” de artırılmış
gerçekl�k çalışmaları arasında

yer almıştır. 

“Şehr�m�z Konya” ders k�tabında, öğrenc�ler�n Konya’nın öneml� yapılarını üç boyutlu olarak
göreb�lecekler� artırılmış gerçekl�k uygulamalarına da yer ver�lm�şt�r. Çalışma, Andro�d tabanlı

mob�l telefonlarda ve tabletlerde “Şehr�m�z Konya” k�tabında bulunan �lg�l� res�mlerle bağlantılı
olarak çalışacak şek�lde tasarlanmıştır.  

“ŞEHRİMİZ KONYA"
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI

Öğrenc�ler�n yaşadıkları şeh�r �le �lg�l� kalıcı b�r öğrenme sürec�ne dâh�l ed�lmes�n�n amaçlandığı
“Şehr�m�z ...” ders�, Bakanlığımız koord�natörlüğünde ülkem�z�n bütün şeh�rler�nde olduğu g�b�

Konya’da da ortaokul öğrenc�ler�ne seçmel� ders olarak okutulmaya devam edecekt�r.
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21-28 Haziran 2019 tarihleri
arasında düzenlenen proje
etkinlik haftasının ardından
okullarına dönen
katılımcılardan, okullarında
gerçekleştirmeleri beklenen
çalışmalarla ilgili
dokümanların (fotoğraf,
haber, kampanya, afiş vb.) da
yer aldığı kitap çalışmasının;
baskı aşamasının ardından
proje paydaşı kurumlara,
projenin katılımcı
öğretmenlerine, ülkemizde
bulunan tüm il halk
kütüphanelerine ve
üniversitelere gönderilmesi
planlanmaktadır.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğ�t�m� ve B�l�m Okulları Destekleme Programı kapsamında Konya İl
M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü koord�natörlüğünde Türk�ye Radyo Telev�zyon Kurumu (TRT),
Anadolu Ajansı (AA), B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu (BTK) �le Konya Büyükşeh�r
Beled�yes� �ş b�rl�ğ�yle yürütülen "D�j�tal Çağın Okuryazar B�reyler�" Projes�’n�n k�tap

çalışması Haz�ran ayı �t�barıyla tamamlanmıştır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TÜBİTAK 4004 
PROJE KİTABI BASIM SÜRECİ
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Kuruluşların politika oluşturma 
kapasitelerinin artırılması, bütçe 
hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali
disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik
önceliklere göre dağıtılması, bu kaynak-ların
etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve
buna bağlı bir hesap verme sorumluluğunun
geliştirilmesi hedefleyen stratejik plan
çalışmaları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu çerçevesinde
yürütülmektedir. 

BÖLÜM 3
S T R A T E J İ K  P L A N  Ç A L I Ş M A L A R I
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          Bu kapsamda Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları
Bakanlığımız koordinatörlüğünde ve 2018/16 sayılı Genelgeleri

doğrultu-sunda yürütülmüş, Valilik Makamından alınan 24.12.2019
tarihli ve 25648470 sayılı onay ile tamamlanmıştır.

          2023 Eğitim Vizyonu, uygulanmakta olan
planın değerlendirilmesi, mevzuat, üst politika

belgeleri, paydaş, PESTLE, GZFT ve kuruluş içi
analizlerinden elde edilen veriler ışığında,

eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve
gelişim alanları ile eğitime ilişkin öneriler tespit
edilmiştir. Bunlara yönelik stratejik amaçlar, bu

stratejik amaçlar altında da beş yıllık hedefler ile
bu hedefleri gerçekleştirecek strateji ve eylemler

belirlenmiştir.



“HER ZAMAN, 
HER YERDE, 

HERKESE 
KALİTELİ EĞİTİM” 

vizyonu ile ortaya koyulan 
2019-2023 Stratejik Planı 

7 amaç, 22 hedef, 49 strateji ve 
240 faaliyetten oluşmaktadır.  

Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu
 hizmetlere 5 yıllık süreçte 

kılavuzluk edecek plan sayesinde
 Ülkemizin ve Bakanlığımızın 
2023 hedeflerine ulaşmasına 

katkı sağlanacaktır. 

2020 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmaya
başlayan Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik

Planı'nın ilk izleme ve değerlendirmesi Temmuz
2020 ayı içerisinde “Katılımcılık, Saydamlık,
Hesap Verebilirlik, Bilimsellik, Tutarlılık ve

Nesnellik” temelli gerçekleştirilecektir.
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BÖLÜM 4
A V R U P A  B İ R L İ Ğ İ  P R O J E L E R İ

          BİZ DE İŞTEYİZ ERASMUS+ PROJESİ’NİN 
          AÇILIŞ TOPLANTISI KONYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

       Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde yürütülen, Karatay
Özel Eğitim Meslek Okulunun yerel ortak olduğu Erasmus+ Programı 2019
başvuru döneminde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Biz de İşteyiz"
isimli KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi’nin 7 farklı ülkeden (Portekiz,
İngiltere, Slovenya, Romanya, Polonya, İtalya) toplamda 9 ortağı bulunmaktadır.
 
      Projeyle özel eğitim meslek okulları yiyecek-içecek hizmetleri bölümünde
eğitim alan hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin
artırılması, onların iş hayatına atılmalarını zorlaştıran eksik yönlerin giderilmesi ve
ailelerin süreç içine aktif bir şekilde katılmalarına imkân sağlayacak programların
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

      Projenin başlangıç toplantısı 13-14 Ocak 2020 tarihinde Konya’da
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK
ve 7 farklı ülkeden temsilciler katılmıştır.
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             ERKEN OKUL TERKİNİN ÖNLENMESİ  ERASMUS+ KA201 OKUL EĞİTİMİ  
               STRATEJİK ORTAKLIKLAR PROJESİ  AÇILIŞ TOPLANTISI

         Müdürlüğümüzün ortağı olduğu ve İspanya Ulusal Ajansı tarafından 2019
başvuru döneminde kabul edilen “İş Hayatına ve Sosyal Yaşama Katılımın
Sağlanması İçin Erken Okul Terkinin Önlenmesi” isimli Erasmus+ KA201 Okul
Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi’nin açılış toplantısı 21-22 Ocak 2020 tarihleri
arasında Konya’da gerçekleştirildi. Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın
Seyit Ali BÜYÜK ve proje ortağı olan ülkelerin temsilcileri katılmıştır.

         Projeyle, öğrencilerin eğitimleri süresince sosyal yaşama dâhil edilmesi
sağlanarak erken okul terkinin önlenmesi ve mezun olduktan sonra da iş hayatına
atılmaları hedeflenmiştir. 2 yıl boyunca devam edecek projenin koordinatörü
İspanya’dan Müfettişlik Sendikası, diğer ortakları ise Slovakya, Polonya ve
Portekiz’den lise düzeyi okullardır. 
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 KEŞİFSEL ÖĞRENME ERASMUS+ KA201  
           STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI

     Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Şehit Mustafa Çuhadar Ortaokulu ve Mehmet
Beğen Ortaokulunun ortak olduğu, Galler’den kabul edilen Expeditionary Learning
(Keşifsel Öğrenme) isimli Erasmus+ KA201 Stratejik Ortaklık Projesi’nin Açılış
toplantısı 10-11 Şubat 2020’de Galler’in Swansea şehrinde gerçekleştirilmiştir. 

    Toplantıya, Müdürlüğümüzü temsilen AB Projeler Ekibi Üyesi İngilizce
Öğretmeni Mehmet TOKGÖZ, Şehit Mustafa Çuhadar Ortaokulunu temsilen
İngilizce Öğretmeni Hatice ÇUHADAR ve Matematik Öğretmeni Nurbanu ÜNLÜ,
Mehmet Beğen Ortaokulunu temsilen İngilizce öğretmenleri Aslı ÖZASLAN ve
Gülnur DİNÇ katılmışlardır.  

    Toplantı süresince proje faaliyetlerinin planlanması ve görev dağılımı konuları
görüşülmüştür. Ayrıca proje ortaklarından olan Penryhol ve Sketty İlkokullarında
gözlem yapılmıştır.
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Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün
proje ortağı olarak yer aldığı ”Yenilikçi
Pedagojik Cihazlar ve Ailelerle İşbirliği

ile Cehaletin Önlenmesi” adlı
Erasmus+ Projesi dâhilinde

Romanya’nın Braila şehrinde ulus aşırı
eğitim formasyon toplantısı 13-17

Ocak 2020 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir.

YENİLİKÇİ PEDAGOJİK CİHAZLAR VE
AİLE İŞ BİRLİĞİYLE CEHALETİN ÖNLENMESİ

Proje faaliyetleri kapsamındaki eğitim
formasyon çalışmasına Selçuklu Ömer
Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu
öğretmenlerinden Mevlüdiye
TEKERKAYA ile Karatay Aliye Hüseyin
Tekbaş İlkokulu öğretmenlerinden
Şükriye ATEŞ, Konya İl Millî Eğitim
Müdürlüğü adına proje koordinatörü
katılmıştır.

Cehaletin mutluluğu
bir kıvılcım gibidir.

Bilgeliğin mutluluğu
zira hiç sönmez.
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  2020 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri
kapsamında Karapınar ilçesinde 6-10 Ocak

ve 3-7 Şubat tarihleri arasında iki ayrı AB
Proje Hazırlama Teknikleri Kursu

gerçekleştirilmiştir. Kurs, 68
öğretmenimizin katılımıyla tamamlanmıştır.

  
 Kursta; AB projeleri tanıtımı, proje

hazırlama teknikleri, uygulamalı proje
hazırlama eğitimleriyle öğretmenlerimizin

deneyim kazanmaları sağlanmıştır. Eğitim
kapsamında okullarımızın KA1 ve KA2

alanlarında proje hazırlayıp 2020 başvuru
döneminde sunmaları hedeflenmiştir.

KARAPINAR’DA AB PROJE HAZIRLAMA 
TEKNİKLERİ HİZMETİÇİ KURSLARI 

  Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün
ortağı olduğu ve Belçika Ulusal Ajansı

tarafından 2019 başvuru döneminde
kabul edilen Makers+ isimli Erasmus+

KA202 Mesleki Eğitim Stratejik
Ortaklıklar Projesi’nin 1. Öğrenme

Öğretme Eğitim (LTT) faaliyeti 27-31
Ocak 2020 tarihleri arasında
Avusturya'nın Graz şehrinde

gerçekleşmiştir.

MAKERS+ PROJESİNİN TOPLANTISI AVUSTURYA’DA YAPILDI  

Faaliyet süresince Makerspace (Deneyap Atölyeleri) ve Fablab’lar için
oluşturulacak eğitim içeriklerinin planlaması yapılmıştır. Faaliyet kapsamında

ayrıca Graz kentinde aktif olarak hizmet veren bir Makerspace de ziyaret edilmiş
ve çalışmaları hakkında bilgi edinilmiştir.
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  Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün
ortağı olduğu “Erken Okul Terkinin

Önlenmesi” isimli Erasmus+ KA201 Okul
Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi’nin 1.

Öğrenme Öğretme Eğitim (LTT)
toplantısı 2-6 Mart 2020 tarihleri

arasında Portekiz’in Madeira adasının
Santana kentinde gerçekleştirilmiştir.

ERKEN OKUL TERKİNİN ÖNLENMESİ PROJESİ

  Faaliyet kapsamında ortak ülkelerin
erken okul terki kapsamında

yürüttükleri çalışmalar karşılaştırılmış
ve iyi uygulamalar paylaşılmıştır.

Ayrıca Funchal kentinde 2 lise ziyaret
edilerek bu kurumların erken okul terki

kapsamında yaptıkları çalışmalar
incelenmiştir.
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İspanya Ulusal Ajansı tarafından kabul
edilen, Valensiya Üniversitesi

koordinatörlüğünde hazırlanan, Konya
İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve SOBE

Vakfının proje ortakları arasında
olduğu Otizmli Öğrenciler ve Onların

Öğretmenleri İçin Bir Araç Olarak
Sürükleyici Sanal Gerçeklik"

(Immersive Virtual Reality as a Tool for
Autistic Pupils and Teachers) isimli

Erasmus+ KA201 Projesi’nin başlangıç
toplantısı 9-10 Ocak 2020 tarihlerinde

Belçika’nın Brüksel kentinde
geçekleştirildi.

SÜRÜKLEYİCİ SANAL GERÇEKLİK

Birleşik Krallık Ulusal Ajansı tarafından
kabul edilen Repair, Reuse,
Repurpose, Recycle (Tamir Et,
Yeniden Kullan, Başka Bir Amaca
Uygun Hâle Getir ve Geri Dönüştür)
isimli Erasmus+ KA201 Projesi’nin
başlangıç toplantısı ve ilk uluslararası
öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyeti
25-29 Ocak 2020 tarihleri arasında
Finlandiya’nın Kuopio şehrinde
gerçekleştirildi. 

Her iki faaliyette projenin ortakları olan
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu
ve Karatay Akabe İmam Hatip
Ortaokulunu temsilen 12 katılımcı yer
aldı.

TAMİR ET, YENİDEN KULLAN, GERİ DÖNÜŞTÜR
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Birleşik Krallık Ulusal Ajansı tarafından
kabul edilen Avrupa Genelinde
Eğitimde Yenilik (Innovation In

Education Across Europe) isimli
Erasmus+ KA201 Projesi’nin başlangıç

toplantısı ve ilk uluslararası öğrenme,
öğretme ve eğitim faaliyeti 26 Ocak–1
Şubat 2020 tarihleri arasında Galler’in

Cardiff şehrinde gerçekleştirildi.

EĞİTİMDE YENİLİK PROJESİ
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Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul
edilen, Konya İl Millî Eğitim
Müdürlüğünün konsorsiyum liderliğinde
yürütülen "Otizm Eğitiminde Kanıta
Dayalı Uygulamalar" isimli Erasmus+
KA101 Projesi’nin ilk yurt dışı hizmet
içi eğitim kursu “Uygulamalı Davranış
Analizi” konusunda 9-15 Şubat 2020
tarihleri arasında Almanya’nın Köln
şehrinde gerçekleştirildi.

OTİZM EĞİTİMİNDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR PROJESİ

“Otizm Eğitiminde Kanıta Dayalı
Uygulamalar” isimli Erasmus+ KA101

Projesi kapsamında ikinci yurt dışı
hizmet içi eğitim kursu Olumlu

Davranış Desteği Sağlama konusunda
24-29 Şubat 2020 tarihleri arasında

İspanya’nın Avila
şehrinde gerçekleştirildi.



 2020 yılının ilk altı ayında yapılan
çalışmalar, Türkiye'de ve Avrupa’da

Konya’ya başarıyı getirmiştir.
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KONYA'NIN  ETWİNNİNG BAŞARISI

2020 yılının ilk altı ayında
eTwinning Portalına kayıtlı

2.103 okulumuz
bulunmakta ve bu

okullarımızda çalışan 1.000
öğretmen daha aramıza

katılarak kayıtlı öğretmen
sayımız 15.117 olmuştur. 

Öğretmenlerimizin
çalışmalarıyla ilimiz proje

sayısı bakımından
ülkemizde ilk sıralarda yer

almaktadır.

İl Millî Eğitim Müdürümüz 
Sayın Seyit Ali BÜYÜK'ün
desteğiyle yapılandırılan
“eTwinning İl Yönetimi”

ekiplerinin iş birlikçi
çalışmalarının sonucu

olarak eTwinning projeleri
okullarımız ve

öğretmenlerimiz için
vazgeçilmez bir platform

olmuştur.



2019 yılı çalışmaları ile Avrupa çapında
44 ülke içerisinde "eTwinning School"

etiketi alan toplamda 2.139 okulun 950’si
Türkiye’de olup 128 okul ile Konya en

büyük paya sahip olmuştur. 
2017 yılında verilmeye başlanan
"eTwinning School" unvanı alan

okullarımızın sayısı 3 yıl gibi kısa bir
sürede 153’e ulaşmış, Konya,

Türkiye’de en çok eTwinning Okulu
etiketini alan il olarak 

1. sıraya yerleşmiştir. Okullarımız
bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde daha çok görünürlüğe

kavuşmuştur.

eTwinning School unvanı, eTwinning
projelerini aktif olarak yürüten,

egüvenlik politikalarının uygulandığı,
öğretmenlerin mesleki gelişim

etkinliklerine katıldığı, okuldaki tüm
paydaşların birlikte kararlar aldığı,

nitelikli iletişim ve iş birliğinin olduğu,
21. yy bilgi ve becerilerinin proje

tabanlı öğretim yöntem ve teknikleriyle
birlikte oluşturulduğu yani eTwinning

kültürünün olduğu okullara
verilmektedir. 
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2019’dan itibaren, tüm Ulusal Destek Servisleri
ve Ortak Destek Ajansları; eTwinning’ i

başlangıç seviyesindeki öğretmenlik eğitim
sürecine katmak için bir yol olarak, ülkelerindeki

Öğretmenlik Eğitim Enstitülerini sürece dahil
etmişlerdir. Bunu desteklemek için; öğrenci ve

öğretmenlerin platformda özel bir rolü
bulunmaktadır. Bu kapsamda Konya' mızda

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Mevlüt AYDOĞMUŞ'un planlamasıyla
eTwinning İl Koordinatörlüğünde görevli

öğretmenler tarafından öğretmen adaylarına
''Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Örnek eTwinning
Projeleri ve Proje Tabanlı Öğretim Yöntemleri''
konu başlıklarında  farkındalık oluşturmak için

bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalara
500'e yakın öğretmen adayı katılmıştır.

eTwinning İl Koordinatörlüğü Haziran ayı
itibarıyla Altınekin, Akşehir,Ilgın, Hüyük,Çumra,
Derbent, Selçuklu, Ereğli, Kadınhanı, Meram,

Beyşehir, Karatay ve Sarayönü ilçelerimizde yüz
yüze eTwinning tanıtım-bilgilendirme toplantıları 

 düzenlenmiştir. 
 

Bununla birlikte eTwinning ilçe koordinatörleri
aracılığıyla bütün ilçelerimizde toplantılar

düzenlenmiş ve 
bütün okullarımıza  ulaşılmıştır.

  

İlimiz genelinde planlı bir şekilde okul ziyaretleri
yapılarak eTwinning Portal tanıtımı, öğretmen

kayıtları, interaktif etkinlikler ile öğretmenlerimizin
projelere karşı ilgi ve istekleri artırılarak

güçlenilmiştir.
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YAYGINLAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME 

TTI ÜNİVERSİTE



Alanında uzman akademisyenler
çevrimiçi toplantılarla tüm

Türkiye'deki öğretmenlerle 
buluşturulmuş, öğretmenlerin

Pandemi sürecini en faydalı bir
biçimde değerlendirmeleri

sağlanmıştır.

Bu kapsamda gerçekleşen
buluşmalar;

 

Prof. Dr. Selahattin
AVŞAROĞLU ile

‘’Öğretmenlerin Pedagojik
Tutumları ve Öğrenci

Motivasyonu’’,
 

Prof. Dr. Erdinç YÜCEL ile
‘’Kişiler Arası İlişkilerde Yanlış

Anlaşılma ve İkna’’, 
 

Doç. Dr. Ahmet KURNAZ ile
‘’eTwinning Etkinliklerinde

Aktif Öğrenme Tekniklerinin
Kullanılması’’, 

 

Doç. Dr. Muhittin ÇALIŞKAN
ile ‘’Eleştirel Düşüncenin

Öğretimi, Örnek Uygulamalar,
Öneriler", 

 

Doç. Dr. Faruk KARAARSLAN
ile ‘’Pandemi Sürecinin

Sosyolojik Etkileri ve Geleceğe
Yönelik Yansımaları’’,  

 

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman
ARSLANTAŞ ile ‘’eTwinning

Projelerinde Engelsiz Sınıflar".

   AKADEMİK BULUŞMALAR
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Mesleki gelişim kapsamında ‘’eTwinning Portal Tanıtımı’’, ‘’Web2 Araçlarının
Kullanımı’’, ‘’Nitelikli Proje Yapımı’’, ‘’Kalite Etiketi Başvuru Rehberliği’’, ‘’Ortak

Ürün Olarak Web Sayfası Kullanımı’’  vb. birçok konu başlıklarında 
çevrimiçi eğitimler verilmiştir.  

Erasmus+ projeleri ile ilgili İlimiz GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Bilal YAVAŞ 
tarafından "eTwinning'ten Erasmus'a" ve Müdürlüğümüz AR-GE/Projeler Ekibi
Üyesi Emrah KOÇAK tarafından ‘’Karantina Günlerinde AB Projelerine Genel

Bakış’’ konularında öğretmenlerimiz bilgilendirilmiştir.
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ÇEVRİM İÇİ MESLEKİ GELİŞİM TOPLANTILARI

Uzaktan eğitim sürecinde, İngilizce Öğretmeni Gülay YAZMAN 
‘’EBA Canlı Ders Uygulaması’’, Matematik Öğretmeni Uğur MERT ‘’Dijital Araçlarla
Zenginleştirilmiş Dersler’’, Sınıf  Öğretmeni Yusuf ÇETİNKAYA "Etkili Twinspace

Kullanımı’’, MEB Scientix Türkiye Koordinatörü Dr. Tunç Erdal AKDUR 
‘’Stem Okulları ve Stem Okulu Etiketi Alma Süreci’’, eTwinning Türkiye İçerik
Geliştirme Ekip Üyesi Kenan ÇETE ‘’İşbirlikçi Ortak Ürün ve Web2 Araçları’’

başlıklarında çevrimiçi toplantılar gerçekleştirmişlerdir.
Toplantılarla, farklı şehir ve ülkelerden öğretmenlere rehberlik yapılmıştır.
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BÖLÜM 5
B A K A N L I K  P R O J E L E R İ N İ N  K O N Y A

U Y G U L A M A L A R I

Çeşitli açılış ve toplantılara
katılmak amacıyla 09 Şubat 2020
tarihinde İlimizi ziyaret eden Millî

Eğitim Bakanımız Sayın Ziya
SELÇUK, ilk olarak Konya
Valiliğine resmî bir ziyaret

gerçekleştirmiş ve Valilik Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirilen İl

Eğitim Değerlendirme
Toplantısı’na katılmıştır. Sayın

Valimiz Cüneyit Orhan
TOPRAK'ın da hazır bulunduğu

toplantıda İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Seyit Ali

BÜYÜK, ilimizde yürütülmekte
olan eğitim projeleri ve

faaliyetlerine dair bir sunum
yapmıştır.

Sayın Bakanımızın başkanlığında
gerçekleşen toplantıda Sayın

Valimiz ve İl Millî Eğitim
Müdürümüzün yanı sıra MEB
Bakan Danışmanı Prof. Dr.

Mustafa YAVUZ, il millî eğitim
müdür yardımcıları, şube

müdürleri ile ilçe millî eğitim
müdürleri de hazır bulunmuştur.

BAKAN SELÇUK'UN KONYA ZİYARETİ
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Sayın Bakanımız daha sonra Selçuklu Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulunun açılış 
törenine katılmıştır. Özellikle bu okulun açılışına katılmak istediğini belirterek okulun

hayırsever Feriha ULUGÜLYAĞCI'nın büyük hikâyesini taşıdığını söylemiştir.  
Sayın Bakanımız, "Burası bir değil bin okul büyüklüğündedir.

Bu gücün bütün çocuklarımızın kalplerini yeşertmesinin, zihinlerini geliştirmesinin yanı sıra
haysiyetleri, şerefleri ve onurlarıyla dimdik ayakta duran çocuklar yetiştireceğinin de farkındayız. 

Önemli iddialarla ortaya çıkmış bir okul ve bu iddiaların arkasında da sağlam bir kadro
barındırıyor. O kadar çok teşekkür edilecek kurum ve insanımız var ki bu teşekkürler hepimizin

gayretini artıracak ve motivasyonunu yükseltecektir. Netice itibarıyla daha fazla mesafe almamıza
vesile olacaktır.". Selçuklu Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulunun açılış törenine Sayın

Bakanımızın yanı sıra Sayın Valimiz Cüneyit Orhan TOPRAK, Milletvekili Ziya ALTUNYALDIZ,
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY ve protokol mensupları da katılmıştır.

Sey�t Ulugülyağcı İmam Hat�p Ortaokulu
Bakanımız Tarafından Açıldı
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Açılış töreninin ardından Sayın Bakanımız
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur

İbrahim ALTAY'ı makamında ziyaret
ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi

aldı. Ardından özel gençlerin istihdam
edildiği Gökcem Konya Down Cafe'yi

ziyaret ederek burada çalışan özel
gençlerle sohbet edip işletme sahiplerine
teşekkürlerini iletti. Ziyaret ettiği pek çok

ilde yaptığı gibi Konya'mızdaki
hayırseverlerle bir araya gelen Sayın

Bakanımız, Konya'mızın milletvekilleri,
hayırseverleri, iş insanları ve STK

temsilcileri ile bir yemekte buluşarak
onlara eğitime sundukları katkılardan

ötürü teşekkür etti. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim konusunda ülkemizi daha ilerilere
götürmeyi hedeflediklerini belirtti. Yaptığı konuşmada eğitimin ekonomi ile buluşmasının
gerekliliğine de vurgu yapan Sayın Bakanımız, bu aşamada mesleki eğitimin önemine

değindi. Mesleki eğitim konusunda gerçekleştirdikleri yasal düzenlemeler ve sektör
temsilcileri ile bir araya gelerek yaptıkları yenilikler hakkında da bilgi verdi. Konya'da çok
güzel işler yapıldığını ve birçok yerde Konya'yı örnek verdiklerini sözlerine ekleyerek bu
güzel işlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Sayın Bakanımız daha

sonra Konya'daki hayırseverlere teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Bakanımız Özel  Öğrenc�ler�m�z  ve  Hayırseverlerle Buluştu
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Konuşmasında ehliyet ve liyakatin
hâkim olduğu tüm sistemlerin
başarılı olduğunu da vurgulayan
Sayın Bakanımız, bu konudaki
hassasiyetini dile getirdi. 
  Okul yöneticilerinin de 
      büyük sorumluluk sahibi 

        olduğunu söyleyerek okul  
      müdürlerinin "idareci, yönetici  
      ve lider" olarak üçe ayrıldığını; 
       onlardan çığır açan, strateji 
        belirleyen liderler olmalarını 
      istedi. Programın sonunda 
    İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit 
   Ali BÜYÜK tarafından günün
anısına binaen Sayın Bakanımıza
hediye takdiminde bulunuldu.

"Ziya Öğretmen ile Eğitim
Buluşmaları" başlığı altında

gittiği birçok ilde öğretmenlerle
buluşan Sayın Bakanımız,

Selçuklu Kongre Merkezinde
ilimizdeki 

öğretmenlerle bir buluşma
gerçekleştirdi. Öğretmen-

lerimizin  yoğun ilgisi ile
karşılaşan Sayın  Bakanımız,

tek gayelerinin  memleketimize
olan borcumuzu ödemek

olduğunu ifade etti. "Yapmak
istediğimiz bütün işlerin

kalbinde öğretmen var" diyerek
öğretmenlerimizden

beklentilerini  dile getirdi.

"Z�ya Öğretmen �le Eğ�t�m Buluşmaları"
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Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir

Belediyesi, Necmettin Erbakan
Üniversitesi ve İl Millî Eğitim

Müdürlüğümüzün iş birliği ile 11-14
Şubat 2020 tarihleri arasında

gerçekleştirilen 4. Ulusal Bilim
Kampı'nın kapanış programı, 14 Şubat

2020 tarihinde Konya Dedeman
Otel'de yapıldı.

4. ULUSAL BİLİM KAMPI KONYA'DA YAPILDI

İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali
BÜYÜK yaptığı konuşmada "Ülkemiz
kazanacak,  ocuklarımız kazanacak,
bütün geleceğimiz bu ikisi için" diyerek
IV. Ulusal Bilim Kampı'nın
gerçekleşmesinde emeği geçen başta
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olmak
üzere Konya Büyükşehir Belediyesine,
Necmeddin Erbakan Üniversitesine, İl
Millî Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına,
Meram Fen Lisesi müdürü ve ekibine
teşekkür etti.

Programa MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamları, Öğrenme
Süreçleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Daire Başkanı
Mehmet BÖLÜCEK, İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK, Necmeddin

Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz DOĞAN, Konya
Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanı Alper

ORAL, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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İlimizden 9 anaokulu ve 5 ilkokul olmak üzere
14 okulun dâhil olduğu proje kapsamında, 125

okul öncesi, 41 sınıf öğretmeni ve 14 rehber
öğretmene proje kapsamında öğretmen eğitimi

verilmiştir. 17 Şubat 2020 tarihinde Ankara
Point Otel’de proje değerlendirme toplantısı

gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca 4-5 Mart 2020
tarihlerinde Ankara’da projenin uluslararası

konferansı gerçekleştirilmiştir. İlimizden
Selçuklu Anaokulu Okul müdürü Mehmet

ERDAL, okulu adına uluslararası konferansta
“Eğitimde İyi Örnekler” kategorisinde bildiri

sunumunu gerçekleştirmiştir. 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile Millî Eğitim Bakanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğinde yürütülmekte olan “Engeli
Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi” Projesi okul öncesi eğitime
devam etmesi gereken 3-7 yaş grubundaki çocuklarımız için faaliyete geçirilmiştir.

“Eğitimde Birlikteyiz” sloganıyla başlayan projede 6 ilden 90 okul pilotlama
sürecine dâhil edilmiştir. Projede, pilotlama sürecinin sonunda elde edilen veriler
ışığında ülke genelinde yaygınlaştırılması, tüm okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfta
erken çocukluk döneminde yer alan ve dezavantaja sahip öğrencilerin eğitime

entegrasyonlarının daha iyi sağlanması hedeflenmiştir

Ayrıca okul öncesi ve 1. sınıf öğretim programıyla uyumlu eğitim materyalleri
hazırlanmış ve okullara dağıtılmıştır. Proje kapsamında eğitim alan

öğretmenlerimiz derslerine girdikleri sınıflarda engeli olan çocuklar ve tipik gelişim
gösteren çocukların eğitim öğretime ve okul ortamına erişim katılım ve destek
sağlanmasında aldıkları eğitimler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirerek

projede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmişlerdir.

ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN 
KAPSAYICI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ PROJESİ
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23 Temmuz 2019
tarihinde açılış
programı ve yönetici
eğitimleriyle başlayan
projede, okul öncesi
ve ilkokul 1. sınıf
okutan sınıf
öğretmenlerine yönelik
öğretmen eğitimleri,
aile eğitimleri ve çocuk
şenlikleri
gerçekleştirilmiştir.



KONYA'DA TÜBİTAK  PROJELERİ

      Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim ve Toplum
Programları Müdürlüğü tarafından yürütülen, 5-12. sınıf öğren- cilerinin öğretim
programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular
üzerine bilimsel çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını
sergileyebilecekleri bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlayan 4006-TÜBİTAK
Bilim Fuarları Destekleme Programı'na okullarımız proje başvurusunda
bulunmuştur. 

      2019-2020 eğitim öğretim yılında 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları
Destekleme Programı kapsamında ilimizden toplam 115 proje destek almaya
hak kazanmıştır.

      Ülkemizin küresel rekabet gücünün artması için genç beyinlerimizin takım
hâlinde çalışmalarını, toplumsal ve kültürel değerlerimizi korumalarını, bilimsel etik
kurallarını göz ardı etmemelerini, hayal gücü, yaratıcılık, mühendislik, problem
çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmelerini desteklemek için Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, TÜBİTAK 2204-A/
TÜBİTAK 2204-B yarışmaları düzenlenmektedir.  

BÖLÜM 6
A R - G E  B İ R İ M  Ç A L I Ş M A L A R I

Başarılı olmak
Nobel almak

değildir. Başarılı
olmak ailenize,
memleketinize,

vatanınıza,
insanlığa hizmet
etmek demektir.

Prof. Dr. Aziz SANCAR
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     51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmaları, 12 ilde eş zamanlı
olarak 09-12 Mart 2020 tarihleri arasında tamamlanmış ve final yarışmasına
katılacak 216 proje belirlenmiştir. TÜBİTAK 2204-A. Lise Öğrencileri Proje
Yarışması'nda Konya bölgesinden finale kalan 18 proje arasında Konya Bilim
Sanat Merkezi ve Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından
hazırlanan iki proje yer almıştır. TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Proje
Yarışması finalinde ilimizden 18 proje yer almıştır.

     Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim ve Toplum
Programları Müdürlüğü tarafından yürütülen 4004-TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim
Okulları Destekleme Programı kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında 92
proje destek almıştır. Desteklenen projeler arasında ilimizden; Sıdıka Dilşad KAYA
yürütücülüğünde Meram İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün, Neslihan YILDIZ
yürütücülüğünde Konya Bilim Sanat Merkezinin, Fadimana Yetiş MEŞE
yürütücülüğünde Kadınhanı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün projeleri destek almaya
hak kazanmıştır.

      Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Döner
Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava
Araçları Yarışmasında Konya'yı temsil edecek okullar belli olmuştur. TÜBİTAK
Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede 75 ve üzeri
puanı alan takımlar, İHA geliştirme teşviki almaya hak kazanmıştır.
 
       Konya'dan Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Selçuklu Hocacihan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Seydişehir Anadolu İmam Hatip
Lisesi ve Özel Konya Sistem Kolejinin başvurularının gerekli şartları taşıdığı
belirtilmiştir. Yarışma, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
kapsamında Gaziantep Alleben Göletinde 16-20 Eylül 2020 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
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         ARAŞTIRMA İZİNLERİ 

     Ülkemizde eğitim adına yapılan araştırma çalışmaları millî eğitimimizin yetişen
yeni nesle en doğru ve en kaliteli şekilde hitap edebilmesi için her zaman önemli
ve elzem olmuştur. Gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde eğitim politikasına
her zaman yeni, farklı ve reformist fikirleri sunmak adına yapılan akademik
çalışmaların en önemli mutfağını üniversiteler oluşturmaktadır. Eğitim alanında
çalışma yürüten ve eğitimin mutfağını oluşturan üniversiteler çalışma sahası olarak
her zaman eğitim kurumlarımızı tercih etmişlerdir.

      Eğitim kurumlarında yapılan araştırmalar
ne kadar önemli olsa da her araştırma
kurumlarda uygulanmak için uygun
olmamaktadır. Bu nedenle yapılmak istenen
araştırmalar için Millî Eğitim Bakanlığımız
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından "Araştırma Uygulama İzinleri"
konulu 21.01.2020 tarih ve 1563890 sayılı
2020/2 No’lu genelge yürürlüğe konulmuştur.
İlgili genelge doğrultusunda birden fazla ili
kapsayan araştırmalar için Bakanlığımız
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğüne, yalnızca bir ilde
gerçekleştirilecek ise araştırmalar için
araştırma yapılmak istenen ilin Millî Eğitim
Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimine başvuru
yapılması gerekmektedir.  

     Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında
yapılacak araştırmalar için AR-GE Biriminde
görevli öğretmenlerden oluşan bir komisyon
görev yapmaktadır.
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       İz�n Ver�len Araştırmalar
    
     Ayrıca Strateji Geliştirme Birimince faaliyete geçirilen “Araştırma İzni Yönetim
Paneli” ile araştırmalar online ortamda incelenmekte ve onaylar hızlı bir şekilde
gerçekleştirilmektedir. 2020 yılı ocak ayından günümüze kadar sahada
gerçekleştirilmek istenen onlarca araştırma incelenmiş, onayı verilmiştir. İlgili
Genelge doğrultusunda gerekli şartları taşımayan ve eğitim kurumlarımızda
uygulanması uygun bulunmayan araştırmalar reddedilmiştir. Eğitim
kurumlarımızda uygulanmak istenen araştırmaların uygulama şekline göre türleri:
Doktora, Yüksek Lisans, Akademik Çalışma, Öğrenci Çalışması ve Diğer
şeklindedir.

      Araştırma izinleri komisyonunca 2020 Ocak ayından Haziran ayı sonuna kadar
geçen 6 aylık süre içerisinde toplamda 121 araştırma izni talebi gelmiş ve
araştırma izinlerinden 115 tanesine araştırmayı uygulamaları için gerekli izinler
verilmiştir. Komisyonca incelenen araştırmaların konulara göre sayısal dağılımları
tablodaki gibidir:
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BÖLÜM 7
S E M İ N E R ,  K O N F E R A N S  V E  

P A N E L  Ç A L I Ş M A L A R I

Panel sunumlarının ardından Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı ve Tarım eski
Bakanı Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ bir değerlendirme konuşması yaptı. Öğrencilerin çok

başarılı sunumlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Güçlü, panel başkanı ve panelistlerin her
birini tebrik etti. Konuşmasında Sezai KARAKOÇ'la olan anılarına da yer vererek

KARAKOÇ'un fikir ve edebiyat dünyamız için çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı. 

Son değerlendirme konuşmasını da Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş
GÜNAY gerçekleştirdi. GÜNAY da öğrencilerin konuşmalarını çok başarılı bulduğunu

söyleyerek onları tebrik etti. SEZAİ KARAKOÇ'un çocukluk döneminden itibaren hayatının
genel hatları hakkında da bilgi veren GÜNAY, konuşmasında Sezai KARAKOÇ'la olan

anılarına da yer verdi.

Anadolu Mektebi Konya grubuna mensup öğrenciler tarafından video konferans
yöntemiyle "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai KARAKOÇ" başlıklı bir panel

gerçekleştirildi.
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"MEDENİYETİMİZİN DİRİLİŞİ: SEZAİ KARAKOÇ" 
PANELİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Panelde görev alan öğrencilerin her biri,
edebiyat ve fikir dünyamız için büyük bir
kıymet ifade eden Sezai KARAKOÇ'un
farklı bir yönü hakkında bir sunum yaptı.
 

Katılımcılar Pandemi döneminde
öğrencilerle sanal olarak bir araya gelerek
böylesine anlamlı bir programı
gerçekleştiriyor olmaktan duydukları
memnuniyetlerini dile getirdiler.

Programın açılış konuşmasını yapan İl
Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK

de Sezai KARAKOÇ'un hayatımızda iz
bırakan çok önemli bir isim olduğunu
söyledi. Anadolu Mektebi vesilesiyle

öğrencilerimize bu büyük ismin
okutulmasından büyük bir mutluluk

duyduklarını belirterek Anadolu Mektebi
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami

GÜÇLÜ'ye ve programda emeği
geçenlere teşekkürlerini iletti.



“...SAKIN KADER DEME! 
KADERİN ÜSTÜNDE BİR KADER VARDIR. 

NE YAPSALAR BOŞ! 
GÖKLERDEN GELEN BİR KARAR VARDIR...”






