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Değerli “Konya’da Eğitim” Okuyucuları,
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak yayınladığımız dergimizin 

ilk sayısı ile sizlerle birlikte olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Konya’da eğitim adına yapılan her türlü çalışma, proje ve uygula-

malar ile birlikte Müdürlüğümüz arşivinden daha önce hiçbir yerde 
yayımlanmamış fotoğraf ve belgeler ile eğitimin nabzını tutmayı amaç-
ladığımız dergimizin, bir başvuru kaynağı ve bir başucu dergisi olma-
sını arzulamaktayız.

Konya’nın ev sahipliğini yaptığı projelerin, eğitimde kazanılan ba-
şarıların, Konya’da eğitim ile ilgili merak ettiğiniz bilgilerin yanı sıra; 
eğitim alanında yürütülen ulusal projelerin Konya uygulamalarının 
da paylaşılacağı dergimizde ayrıca yönetici, öğretmen ve öğrencile-
rin duygu ve düşüncelerini yansıtan yazılarını da sizlere aktaracağız. 
Eğitimde İyi Örnekler başlıklı bölümümüzde ise okulların uyguladığı 
eğitimde örnek proje ve çalışmaları da tanıtmaya çalışacağız. Bu çalış-
maları, çalışmaların ortaya çıkış öyküleri ile birlikte anlatarak geleceğe 
yönelik eğitim ile ilgili hayal ve düşüncelerinizde kıvılcım oluşturabi-
lirsek ne mutlu bize. 

Dergimizin ilk sayısında tarihin tozlu sayfalarında dolaşarak Kon-
ya’nın eğitimi ile ilgili belge ve fotoğraflardan, Valimiz Sayın Muam-
mer EROL’un ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Mukadder GÜR-
SOY’un eğitim ile ilgili düşüncelerine kadar pek çok önemli çalışma 
yer alacaktır. Bu çalışmalar arasında Millî Eğitim Bakanlığının uygula-
dığı “Demokratik Okul Kültürü” projesi gibi ulusal bir projenin Kon-
ya uygulamalarının yanı sıra Müdürlüğümüzün uyguladığı Eğitimde 
Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP42), Konya Büyükşehir Belediyesinin 
yürüttüğü “Medeniyet Okulu” ve Selçuklu İlçe Belediyesinin uygula-
dığı “SEDEP” gibi yerel projeler de yer almaktadır. Ayrıca okulların 
kendi bünyelerinde yürüttükleri proje ve faaliyetler de dergimizde yer 
almaktadır. 

Konya’nın proje okullarını da bir yazı dizisi halinde yayınlamayı 
düşündük. Bu diziyi ilk olarak Selçuklu Uluslararası Mevlânâ Anado-
lu İmam Hatip Lisesi ile başlatıyoruz. Önümüzdeki sayılarda bu yazı 
dizimize farklı proje okulları ile devam edeceğiz.

2015 yılından itibaren fedakâr mesai arkadaşlarımızla mütevazı 
ancak ilimiz kültür hayatına büyük katkılar sağlayacağına inandığı-
mız dergicilik faaliyetlerini, okullarımızla birlikte, aralıksız sürdürme 
azmindeyiz. Eğitim gönüllülerinin teveccühü ve desteği devam ettiği 
sürece heyecanımıza yeni heyecanlar katarak kültürel çalışmalarımız 
artarak devam edecektir. Amacımız, okullarımızdan başlayarak tüm 
çevremizi ve eğitim yuvalarımızı birer gülistana çevirebilmek, millî ve 
manevi değerlerimizle mücehhez bir gençlik oluşturabilmek ve yerli 
değerlerimizin başında gelen Hz. Mevlânâ anlayışıyla tüm insanlığı 
kucaklamak şeklinde özetlenebilir. 

Bu çalışmalarımızda mesailerinin artan kısımlarında büyük bir he-
yecan ve özveriyle dergimizin elinize ulaşmasında emeği geçen AR-GE 
çalışanlarına, dergimize değerli yazılarıyla katkı sağlayan tüm dostla-
rımıza şükran borçlu olduğumuzu belirtmek isterim. 

Nice sayılarda buluşmak temennisiyle sizleri ilk sayımızla baş başa 
bırakıyoruz.

Servet ALTUNTAŞ
İl MEM Md. Yard.

Editörden...
T.C.

KONYA VALİLİĞİ
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl: 2015   Sayı: 1
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Valimiz Sayın Muammer EROL 
ile eğitim üzerine...

Eğitim hayatınızdan kısaca bahseder misiniz?

İlkokula 1967 yılında K. Maraş Sergentepe İlkoku-
lunda başladım. Ancak, 1972 yılında Bünyan Atatürk 
İlkokulundan mezun oldum. Ortaokul ve liseyi Bün-
yan Ortaokulu ve Lisesinde 1978 yılında tamamla-
dım. Mezun olduğum yıl üniversite sınavlarında bir 
üniversiteyi kazanamadım. 1979 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesine kaydoldum. Ancak, 1980 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıp, 1984 yılında 
da mezun oldum. Lisans üstü öğrenim yapamadım.

Konya’ya gelmeden önce nerelerde ve hangi gö-
revlerde bulundunuz?

1985 yılında Tekirdağ Kaymakam adayı olarak baş-
ladığım memuriyet görevim süresinci Tekirdağ-Saray 
ilçesi kaymakam vekilliği görevini müteakiben;

Burdur İli Kemer İlçesi Kaymakamlığı,

Muş İli Bulanık İlçesi Kaymakamlığı,

Muş İli Vali Yardımcılığı,

Bolu İli Göynük İlçesi Kaymakamlığı,

1995-2004 yıllarında Mülkiye Başmüfettişliği,

2004-2008 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı,

2009-2013 yıllarında Elazığ Valiliği

görevlerinde bulunduktan sonra atandığım Konya 
Valiliği görevim ise devam etmektedir.

Gelecek ile ilgili eğitim-öğretim çalışmalarına ve 
projelerine yönelik hayalleriniz veya hedeflerinizi bi-
zimle paylaşır mısınız?

Tüm vatandaşlarımızın eğitim-öğretime adil şart-
lar altında erişmesini ve eğitimini başarıyla tamamla-
masını sağlamak birinci önceliğimizdir.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğüyle eğitim alanın-
daki koordineli çalışmalarımız başarılı bir şekilde de-
vam etmektedir. Kısa başlıklar şeklinde hedeflerimize 
değinmek isterim. Mesela, okul öncesi eğitime erişim 
imkânlarını çoğaltmak için birçok tedbir düşünmekte-
yiz. Ailelerin bilgilendirilmesi, eğitime erişimi arttırıcı 
tedbirler alınması, eğitim kurumlarımızın kapasitele-
rinin arttırılması şeklinde birçok projemizi hayata ge-
çirmekteyiz.

Örgün öğretimin her kademesinde okullaşma 
oranlarının artması, devamsızlığın ve okul terklerinin 
azalması, özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak 
üzere politika gerektiren grupların eğitime erişim im-
kânlarının artması, özel öğretim kurumlarının payı-
nın artmasını sağlamak da geleceğe dair hedeflerimiz 
arasındadır.

Kısa vadede ilimizineğitim-öğretim alanında Tür-
kiye sıralamasındaki yerini daha üst sıralara taşımak 
için eğitim-öğretimin her kademesindeki çalışanlarla 
beraber fikir paylaşımlarında bulunmayı planlıyoruz.

Özetle, iletişim teknolojilerinin sürekli geliştiği 
çağımızda; bağımsız düşünebilme becerisine sahip, 

teknolojiyi üreten, dinî ve millî değerlerine gönülden 
bağlı, erdemli bireyler yetiştirmek en büyük emeli-
mizdir.

Öğrencilere, gençlere eğitim öğretim konusunda 
neler söylemek istersiniz?

Gençlerin, anne ve babalarının emek ve beklenti-
lerini dikkate almalarını; vatana, millete faydalı işler 
yapmalarını tavsiye ediyorum. Yetişkinler olarak ata-
larımızdan miras aldığımız bu ülkeyi gelecek nesillere 
en güzel şekilde teslim etmemiz gereken bir emanet 
olarak görüyoruz.

Çağımızda hızlı bir iletişim ve bilgi aktarımının 
olması, öğrencilerimizin bu hıza ayak uydurmalarını 
da gerektirmektedir. Bu nedenle özellikle düzenli bir 
şekilde kitap okumaya vakit ayırmaları bir zorunlu-
luktur. Tam da bu noktada İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
ile iş birliği halinde yürütmeyi planladığımız bir proje 
hazırlığı içerisindeyiz. İnşaallah ilerleyen süreçlerde 
Konya’nın güzel bir okuma projesi olacaktır. Bu vesi-
leyle bu müjdeyi de vermek isterim.

Bu teknolojik çağda sürekli kendimizi yenilemeye 
ve donanımımızı artırmaya yönelik çalışmalar yap-
malıyız. Özetle öğrencilerimizin düzenli okumalı, 
planlı olarak ders çalışmaya devam etmelidir. Nite-
kim geleceğin mimarı onlar olacaktır.

Eğitim ve öğretim sürecini omuzlarında taşıyan 
yö-netici ve öğretmenlere söylemek istediğiniz 
mesajlar nelerdir?

İlimizdeki öğrencilerin yetişmelerinde; sürekli 
okuyan, yeniliğe açık, üretim odaklı düşünen öğret-
menlere ihtiyacımız var. Bilgi toplumunda yöneti-
cilerimiz ve öğretmenlerimiz de sürekli kendilerini 
yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapmalıdırlar. Yeni 
nesli anlamaya ve onların ihtiyaçlarına kulak vermeye 
çalışmalıyız. Duygu ve düşünce dünyalarına seslene-
mediğimiz öğrencileri kazanmamız çok zor. Yönetici-
lerimiz hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi 
motive etmelidir.

Bugünün eğitimcileri; öğrencilerinin, yarının bü-
yükleri ve ülkenin geleceği olacağının bilincinde ol-
malıdır. Eğitim-öğretimde çocuklarımıza yeni ufuk-
lar açma, onları teşvik etme, kendilerini ifade etme 
yolunda yapılacak her desteği ve etkinliği önemsiyor 
ve destekliyoruz. Çocuk deyip geçmeyin, değer verin, 
önemseyin, dinleyin. Bugün “çocuk” diye baktığınız 
kişi; bir bakmışsınız ki bir çağı açıp bir çağı kapatmış 
Fatih Sultan Mehmet misali dünyayı etkileyen bir 
kahramanlığa imza atan bir insan olabilir.

2023 “Yeni Türkiye” vizyonu kapsamında bizlere 
düşen görev, gayretle çalışan yönetici ve öğretmenle-
re destek olmak ve onları teşvik etmektir, diye düşü-
nüyorum.

Siz de bir veli olarak anne-babalara öneri ve tav-
siye olarak neler söylersiniz?

Sorumluluk sahibi, vatanını seven, değerlerine 
saygılı ve çalışmayı bir yük telakki etmeyen bir nesil 
için biz ebeveynlere büyük görevler düşmektedir.

Ben de üç çocuk babası bir ebeveyn olarak anne-ba-
baların çocuklarını en iyi şekilde yetiştirme his ve gay-
reti içinde olduklarını söyleyebilirim. Biz ebeveynler, 
çocuklarımız için en iyi şartları sağlamaya çalışıp on-
ların toplum içinde iyi yerlere gelmesini umut ederiz. 
Ama bunu umut ederken aslında göz ardı ettiğimiz 
önemli bir husus var: O da çocukların ilgi ve yetenek-
leri. Bundan dolayı anne ve babaların çocuklarını iyi 
tanımaları, onları dinlemeleri ve anlamaya çalışmaları 
gerekmektedir. Önce örnek olacağız, daha sonra iste-
diğimiz davranışları çocuklarımızdan bekleyeceğiz.

Bütün bunlardan daha önemlisi sevgidir. Başarı 
sevgiyle doğru orantılıdır. Lütfen çocuklarınızdan, ih-
tiyaç duydukları sevgi ve ilgiyi eksik etmeyin...
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Mukadder GÜRSOY
ile eğitim üzerine...

Konya İl Millî Eğitim Müdürü olarak eğitim ve 

meslek hayatınızdan kısaca bahseder misiniz?

20 Ocak 1964’te Mersin Bekiralanı köyünde 

doğdum. İlkokulu kendi köyümde, ortaokul ve li-

seyi Mersin İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan 

sonra, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi´nden mezun oldum. 1995 yılında Uludağ 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabi-

lim Dalında yüksek lisansımı tamamladım.

1992 yılında İstanbul Ümraniye Mediha Tansel 

İlköğretim Okulunda öğretmen olarak başladığım 

meslek hayatımın ilerleyen yıllarında, çeşitli okul-

larda, müdür yardımcılığı ve müdürlük; İstan-

bul’un çeşitli ilçelerinde ise ilçe millî eğitim şube 

müdürlüğü görevlerinde bulundum.

10 Ekim 2009 tarihinden itibaren İstanbul Millî 

Eğitim Müdürlüğü Yönetici ve Personel Atama bi-

riminde sorumlu Müdür Yardımcısı ve Koordina-

tör Müdür Yardımcısı  olarak görev yaptım.

10 Şubat 2010 tarihinde Esenler İlçe Millî Eği-

tim Müdürlüğüne atandım. 27 Ocak 2012 tarihinde 

Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevini 

yürütmeye başladım. 17 Aralık 2012 tarihinde baş-

ladığım Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine 

halen devam etmekteyim.

Konya’nın eğitim durumu ve hayatı hakkında 

neler söylersiniz?

Tarihin en eski çağlarından beri önemli bir yer-

leşim yeri olan Konya, Anadolu Selçuklu Devle-

ti’ne de başkentlik yapmış bir şehirdir. Konya’nın 

dünyaca tanınan İslam Âlimi Mevlânâ Celâleddîn-i 

Rûmî başta olmak üzere; geçmişten günümüze ka-

dar yetiştirdiği pek çok âlimi ve bilim adamı var-

dır ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. 

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bize dü-

şen görev ise bu güzide insanların yetişmesine ze-

min hazırlayacak eğitim ortamını hazırlamaktır. 

Geçmişten ilham alarak geleceğin düşünür, âlim 

ve bilim adamlarının yetişmesine elimizden geldi-

ği kadar katkıda bulunmanın şuuru içindeyiz. Bu 

anlamda Konya, eğitim ve tarih bakımından büyük 

potansiyeli olan bir şehrimizdir. Anadolu’nun ilk 

üniversiteleri sayılan Medreseler ve Mevlevihane-

ler, bugün yerini modern üniversitelere bırakarak 

Konya’nın eğitiminde üzerine düşen görevi yerine 

getirdiği gibi, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ola-

rak bizler de gelecek nesillere bugün sahip olduğu-

muz eğitim mirasını aktarmanın çabası içindeyiz. 

Konya’da eğitim görmüş pek çok ismin bugün 

önemli mevkilerde ülkemize büyük hizmetler verdi-

ğini görmekteyiz. Bu neticeler, bize Konya’nın eği-

tim kalitesinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Konya’da bulunduğunuz ya da görev yaptı-

ğınız süre zarfında, eğitim ve öğretim çalışma-

ları ile ilgili yaptığınız ve yapacağınız proje ve 

çalışmalardan bahseder misiniz?

Yaklaşık üç yıldır İl Millî Eğitim Müdürü olarak 

görev yaptığım Konya’da, yönetici ve öğretmenle-

rimiz ile birlikte pek çok önemli çalışma ve projeye 

imza attık. İlk aşamada Konya’nın eğitim ve öğre-

tim düzeyini tanımak için yaptığımız bazı araştır-

malar ve çalışmalar sonucunda kitap okuma oranı-

mızın yeterli seviyede olmadığını gördük. 

Şehir olarak okuma alışkanlığımızı pekiştirmek 

için yapılabilecek çalışmalar ile öğrencilerimizin 

akademik başarı seviyesinin de artacağını düşün-

mekteyiz. 

Tam da bu noktada İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

olarak eğitimde kalitenin artırılması noktasında, 

her yıl kapsamını genişleterek uygulayacağımız bir 

proje hazırladık. Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Pro-

jesi (EKİP42) ismini taşıyan ve kitap okuma oranı-

mızın artırılması ile birlikte öğrencilerin akademik 

başarılarını yükseltmeyi amaçlayan bu projemiz, 

geçtiğimiz dönemde 6 pilot okulda uygulandı. Pilot 

uygulamada öğrenci ve velilerimizin kitap okuma 

oranlarının arttığını ve kitap okumaya karşı büyük 

bir istek oluştuğunu gördük. Bu güzel neticelerden 

hareketle projemizi 2015-2016 eğitim öğretim yılın-

da, ortaokullarımız merkez olmak üzere; Konya’nın 

tüm eğitim kurumlarında uygulamaya geçirmeyi 

planlamaktayız. Bu vesileyle, bu müjdeyi de vermek 

istiyorum. Gösterdiğimiz bütün bu çabalar, çocukla-

rımızın güzel ve müreffeh bir gelecek oluşturacağına 

olan güçlü inancımızdan kaynaklanmaktadır.

Şu anda görevde bulunduğunuz kurum olan 

Konya İl Millî Eğitim ile ilgili bizlere tanıtıcı 

bilgiler verebilir misiniz? (Okul, derslik, öğret-

men, öğrenci sayıları vb.)

Eğitimde öğrenci, öğretmen, bina ve derslik sa-

yıları çeşitli etkenler ile değişebilecek özelliklerde 

olduğu için vereceğim istatistikî bilgilerin güncel-

liği geçici olacaktır. Yine de, 2015 yılı itibariyle, 

Konya olarak 155’i özel okul olmak üzere; 1.806 

okul ve 17.426 dersliğe sahibiz. İnsan kaynakları 

bakımından da zengin sayılabilecek bir potansiye-

limiz var aslında. 2.328 yönetici, 27.410 öğretmen 

ve 432.895 öğrenci ile eğitim öğretim hizmetlerimi-
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Mevlana’nın 7 Öğüdüze devam etmekteyiz. İstatistiklere baktığımızda 

derslik başına okul öncesi eğitimde 18, ilkokulda 

27, ortaokulda 30, lise düzeyinde ise 27 öğrenci 

düşmekte. Genel olarak bakıldığında merkez ilçeler 

ile diğer ilçeler arasında farklıklar da dikkate alınır-

sa örgün eğitimde derslik başına 25 ile 30 öğrenci 

düşmektedir. Önümüzdeki yıllarda eğitimin kalite-

si için yapılacak olan okul ve derslikler ile bu oranı 

mümkün olduğunca indirmeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilere, gençlere eğitim öğretim konu-

sunda neler söylemek istersiniz? 

Gençlerin, anne ve babalarının emek ve beklen-

tilerini dikkate almalarını; vatana, millete faydalı 

insanlar olarak yetişme gayreti içerisinde olmaları-

nı tavsiye ediyorum. Biz yetişkinler, atalarımızdan 

miras aldığımız bu ülkeyi, gelecek nesillere en gü-

zel şekilde teslim etmemiz gereken bir emanet ola-

rak görüyoruz.

Çağımızda hızlı bir iletişim ve bilgi aktarımının 

olması, öğrencilerimizin bu hıza ayak uydurmalarını 

da gerektirmektedir. Bu nedenle, özellikle düzenli 

kitap okumayı bir hayat tarzı haline getirmelerini 

öğrencilere tavsiye ediyorum. 

Bu teknolojik çağda sürekli kendimizi yenileme-

ye ve donanımımızı artırmaya yönelik çalışmalar 

yapmalıyız. Özetle; öğrencilerimiz düzenli okuma-

lı, planlı olarak ders çalışmaya devam etmelidir. 

Nitekim, geleceğin mimarı onlar olacaktır.

Eğitim ve öğretim sürecini omuzlarında taşı-

yan yönetici ve öğretmenlere söylemek istedikle-

riniz nelerdir?

Bilgi toplumunda yöneticilerimiz ve öğretmen-

lerimiz sürekli kendilerini yetiştirmeye yönelik 

çalışmalar yapmalıdırlar. Öğretmenlerin sürekli 

okuyan, yeniliğe açık, üretim odaklı olmaları eği-

tim kalitemizi artıracaktır. Yeni nesli anlamaya ve 

onların ihtiyaçlarına kulak vermeye çalışmalıyız. 

Duygu ve düşünce dünyalarına seslenemediğimiz 

öğrencileri kazanmamız çok zor. Yöneticilerimiz 

hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi bu 

noktada motive ederse, eğitim öğretim sürecinde 

öğrencilerin çalışma azimlerinin artacağına yürek-

ten inanıyorum. 

Bugünün eğitimcileri, öğrencilerinin ülkemizin 

geleceğine yapacağı katkıların bilincinde olarak 

eğitim öğretim sürecini yürütmelidirler. Eğitim öğ-

retimde çocuklarımıza yeni ufuklar açmayı, onları 

teşvik etme, kendilerini ifade etme yolunda yapı-

lacak her desteği ve etkinliği önemsiyor ve onları 

destekliyoruz. Bugün “çocuk” diye baktığınız kişi, 

bir çağı açıp bir çağı kapatmış Fatih Sultan Mehmet 

misali, dünyayı etkileyen bir kahramanlığa imza 

atan bir kişi olabilir.

Bildiğimiz kadarıyla üç çocuk sahibi bir baba-

sınız aynı zamanda. Bir baba olarak ebeveynlere 

neler tavsiye edersiniz?

Sorumluluk sahibi, vatanını seven, değerlerine 

saygılı ve çalışmayı bir görev telakki eden bir nesil 

için biz ebeveynlere büyük görevler düşmektedir. 

Ben de üç çocuk sahibi bir baba olarak anne ba-

baların çocuklarını en iyi şekilde yetiştirme his ve 

gayreti içinde olduklarını söyleyebilirim. Biz ebe-

veynler, çocuklarımız için en iyi şartları sağlamaya 

çalışıp onların toplum içinde iyi yerlere gelmesini 

ümit ederiz. Ama, bunu beklerken aslında göz ardı 

ettiğimiz önemli bir husus var: O da çocukların 

ilgi ve yetenekleri. Bundan dolayı anne ve babala-

rın çocuklarını iyi tanımaları, onları dinlemeleri ve 

anlamaya çalışmaları gerekmektedir. Önce örnek 

olacağız, daha sonra istediğimiz davranışları ço-

cuklarımızdan bekleyeceğiz. Aslında işin en önemli 

noktası da burası.

Bütün bunlardan daha önemlisi sevgidir. Başarı 

sevgiyle doğru orantılıdır. Lütfen çocuklarımızdan, 

ihtiyaç duydukları sevgi ve ilgiyi eksik etmeyelim…

1
“Cömertlik ve yardım etmede

akarsu gibi ol.”

Mevlâna MüzesiFotoğraf: Bayram DEMİRÖRS
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Sıbyan mektepleri Osmanlı devletinin ilkokul-

larıdır. İlk defa İstanbul’da 1824’te zorunlu sıbyan 

eğitimi uygulaması başlamış, 1845’te ise sınıf usulü 

getirilmiştir. 1847’de ise eğitim dört sene olarak 

belirlenmiştir. 1863’te eski (atik) yöntemle eğitim 

yapanların yanı sıra yeni (cedid) yöntemle eği-

tim yapan sıbyan okulları kurulmaya başlanmış-

tır. 1869’da Maarif-i Umumiye (Millî Eğitim) 

Nizamnamesi ile sıbyan okulları Osmanlı ülke-

sinde ilk düzey eğitim kurumları olarak bütün 

mahalle ve köylerde, çıkartılan bir yönetmelikle 

ülke genelinde kız ve erkek çocuklar için zorun-

lu tutulmuştur. Bu tarihten sonra sıbyan okul-

larının yeni yöntemle eğitim vermesi üzerinde 

önemle durulmuş ve bu okullara “sıbyan” yeri-

ne “İbtidai” adı verilmiştir.

Konya’da ilk ibtidailer 1874 yılında Konya Va-

lilerinden Sakızlı Ahmet Esad Paşa tarafından açıl-

dı. Onun döneminde Konya 7 semte bölünerek her 

semte birkaç derslikli, bahçeli yeni okul inşa edil-

di. Bu okullar: Köprübaşı Mahallesinde Aziziye1, 

Topraklık Mahallesinde Mecidiye, Altınçeşme Ma-

hallesinde Mahmudiye, Hacı Fettah Mahallesinde 

Feyziyye, Karaciğan Mahallesinde Feridiye ve Ha-

midiye Mahallesinde Hamidiye İbtidaileridir.

1 Aziziye Mektebi, sonradan Köprübaşı adını almıştır. 

Konya’nın Tarihî
Okulları
(1332/1914 tarihli Konya Salnamesi’ne Göre)

Bu okullar eğitim-öğretime 1875 yılında başla-

dılar. Bu dönemde Konya’da 140 sıbyan okulu da 

faaliyette idi. Konya Valisi Akif Paşa 1296/1878’de 

kendi adıyla anılan İbtidaiyeyi2 açtı. Bu ibtidai-

lerin tahsil süresi 3 yıl olup Kuran-ı Kerim, Alfa-

be, Tecvit, İmla, Sarf-Nahiv, Hesap-Hendese, vb. 

dersleri görülmekteydi. 1895’te Konya merkez ve 

ilçelerinde ise 740’ı sıbyan, 11’i ibtidai olmak üzere 

toplam 751 okul mevcuttu. Bu okullarda 21.996 er-

kek, 14.947 kız olmak üzere toplam 36.943 öğrenci 

eğitim görmekteydi. 

Yalnızca müslümanların değil, gayri müslimle-

rin de kendilerine ait sıbyan okulları bulunmaktay-

dı. 1895’te Konya sancağında gayri müslimlere ait 

105 ibtidai okulunda; 5.724 erkek, 2.429 kız olmak 

2  Bu ibtidaiye 1316/1898’de Hacı Reşid Bey tarafından onartılmıştır.

Ahmet Çelik

üzere toplam 8.153 öğrenci öğretim görüyordu. 

84’ü Rum, 20’si Ermeni ve 1’i de Ermeni Katolik 

cemaatine ait olan bu okullarda 108’i erkek 29’u 

bayan olmak üzere toplam 137 öğretmen görev 

yapmaktaydı.

1316/1899 Maarif Salnamesi’ne göre, “1313-14 

sene-i dersiyesi itibariyle” Konya’da idadiyede 106 

ve Darulmuallimin’de 7 talebe vardır. 28 Rüşdi-

ye’de ise toplam 1.784 talebe okumaktaydı.3 
1319/1902 Maarif Salnamesi’ne göre, “1316-17 

sene-i dersiyesi itibariyle” nüfusu 894.062 olan vila-
yette okuyan nüfus 78.953’tür. Merkezdeki idadide 
talebe sayısı 177’ye çıktığı gibi, Darulmuallimin’de 
talebe sayısı da 80 olmuştur. 26 Rüşdiyede ise top-
lam 1.586 talebe bulunmaktaydı.4 

1899 yılında Konya’ya vali olan Mehmet Ferid 
Paşa döneminde, genel vilayet dâhilinde 256 yeni 
ibtidai daha açılarak, Konya idadi mevcudunu 
1.687’ye çıkarmıştır. Bu yeni okullarla birlikte öğ-
renci sayısı da 48.000’den 63.154’e çıkmıştır.

Eğitim öğretime büyük önem veren Konya Va-
lisi Ferid Paşa, Konya merkezde ise 18 yeni ibtidai 
açarak Konya Merkez’deki ibtidai sayısı 25’e çıkar-
mıştır. Onun döneminde açılan ibtidailer şunlardır: 
Akçeşme Kız (Çukur), Aziziye (Köprübaşı), Baha-
iye (Türbe Civarı), Burhanı Terakki (Burhandede), 
Çayırbağı Kız (Çayırbağı),  Cedidiye (Meram), Do-
lappare, Feridiye (Karaciğan), Feyziyye (Hacı Fet-

3  Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, Birinci Sene (İstanbul: Mat-
baa-i Amire, 1316), s. 1152-1166.

4 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, Dördüncü Sene (İstanbul: 
Matbaai Amire, 1319), s. 830-872.

tah), Hafız (Hoca Habib), Hadika-ı Maarif (Meram), 
İrfaniye (Hacı Hasanbaşı), Mahmudiye (Altunçeş-
me), Mecidiye (Akçeşme), Mesudiye (Sedirler), Mu-
salla, Nakipoğlu, Tahtatepen (Şeyh Ahmet), Tahir 
Paşa (İstanbul Caddesi), Türbe Kız (Türbe Civarı), 
Piri Mehmet Paşa (Piripaşa), Şeyh Aliman (Hacı 
Süleyman), Seyfiye (Meram), R. Terakki (Hançerli), 
Akif Paşa (İstanbul Caddesi)

1905’te Konya’da 83’ü erkek, 8’i kız olmak üzere 
91 resmi ibtidai mevcuttur. Ayrıca gayr-i müslimle-
re ait olan 8 Rum, 8 Ermeni ve 1 de Protestan ibtida-
isi eğitim öğretime devam etmekteydi.5 

İkinci Meşrutiyetin ilanı ile Konya’da birçok ib-
tidai okulla birlikte özel okul da açılmıştır. Bu okul-
lardan en önemlisi “Konya Islah-ı Medaris-i İsla-
miye Cemiyeti”nin açtığı okuldur. Bu günkü İmam 
Hatip Liseleri’nin öncüsü ve modeli olan bu okulda 
dini ilimlerin yanında müspet ilimler de okutul-
maktaydı. 

1914 yılına gelindiğinde ise Konya’da 417’si ibti-
dai, 148’i sıbyan olmak üzere 565 okul mevcuttu. Bu 

okullardan 273’ü erkek, 22’si kız ve 
22’si karma eğitim vermekteydi. 
1914’te resmi iptidailerde 15.524’i 
erkek, 2.203’ü kız olmak üzere top-
lam 17.727 öğrenci vardı. Aynı dö-
nemde 473 öğretmen bu ibtidailer-
de görev yapmaktaydı. 

1332/1914 tarihli Konya Salna-
mesi’nde “Konya Vilayeti Mekâ-
tib-i Mevcudesi Hakkındaki Malu-
matı Muhtevi Defter” (s. 662-738) 
başlığı altında bu günkü Konya 
merkez ve köy okullarına ait 243 
okulun resmî istatistiğine yer veril-
miştir. Bu istatistikte okullar: “Oku-
lun adı, okulun derecesi, tarihi tesi-

si ve küşadı, mektebin resmî veya hususî olduğu, 
mektebin mensup olduğu cemaat, yekûn, erkek, 
kız, muhtelit (karma), şimdiye kadar şehadetname 
alanların sayısı, âdet-i muallimin (öğretmen sayı-
sı), menba-ı varidatı, maaşat-ı senevîye, masarıf-ı 
senevîye, menşe-i muallimin” başlıkları adı altında 
incelenmiştir. 

Bu çalışmada 1332/1914 tarihli Konya Salnamesi 
esas alınarak 2015 yılı itibariyle, eğitim öğretim yö-
nünden 100 yılı aşan Konya’daki tarihi okullarımızı 
inceleyeceğiz. 

5 Tarihi İstatistik, 145
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1. KONYA MERKEZDEKİ OKULLAR

1914/1332 Salnamesi’ne göre Konya merkezdeki 
okul mevcudu 48’dir. Bu okulların isimleri şunlar-
dır: 

1. Konya Sultanisi: 1305/1889’da açıl-

mıştır. 382 erkek öğrencisi vardır. 278 öğ-

renci de mezun olmuştur. 16 öğretmeni 

vardır. Bu öğretmenlerden 2’si medrese-

den, 2’si Darulmuallimin-i Âliye’den, mü-

hendishaneden tasdiknameli, 2’si Sulta-

ni’den, 2’si İdadiden, 3’ü Darulmuallimin-i 

İdadi ve Rüşdiyeden, 1’i Harbiyeden, 3’ü 

de Kadostrodan mezundur. Okulun geliri 

hazinedendir. 

2. Darulmuallimin ve Tatbikatı: 

1290/1874 yılında açılmıştır. 212 erkek öğrencisi 

mevcuttur. 650 öğrenci de mezun olmuştur. Okul, 

Hazineden yardım almaktadır. Darulmuallimini 

Rüşdiye’den 6, Darulmuallimini İbtidai’den 7, Zi-

raat Mektebinden 1, İdadiden tasdiknameli 1 olmak 

üzere 16 öğretmeni mevcuttur.

3. Şerefşirin İbtidaiyesi: 1290/1874 yılında 

açılmıştır. Resmî olan mektebin 149 erkek öğrencisi 

vardır. 313 mezun vermiştir. Darulmuallimin’den 

mezun 3 öğretmeni vardır. Geliri hazinedendir.

4. Mahmudiye İbtidaiyesi: 1290/1874 yılında 

açılmıştır. Resmî olan mektebin 165 öğrencisi vardır. 

241 öğrenci mezun vermiştir. Darulmuallimin’den 

mezun 3 öğretmeni vardır. Geliri hazinedendir.
5 Mecidiye İbtidaiyesi: 1290/1874 yılında 

açılmıştır. Resmî olan mektebin 70 öğrencisi vardır. 

218 mezun vermiştir. Darulmuallimin’den mezun 3 
öğretmeni vardır. Geliri hazinedendir.

6. Aziziye İbtidaiyesi: 1290/1874 yılında açıl-

mıştır. Resmî olan mektebin 76 öğrencisi vardır. 197 

mezun vermiştir. Darulmuallimin’den 

mezun 3 öğretmeni vardır. Geliri hazi-

nedendir.

7. Feyziye İbtidaiyesi: 1310/1894 

yılında açılmıştır. Resmî olan mektebin 

80 öğrencisi vardır. 210 öğrenci mezun 

olmuştur. Darulmuallimin’den mezun 

3 öğretmeni vardır. Geliri komisyon-

dandır.

8 Rehber-i Hürriyet İbtidaiyesi: 

1324/1908 yılında açılmıştır. Resmî 

olan mektebin 70 öğrencisi vardır. 75 

öğrenci mezun oluştur. Darulmuallimin’den me-

zun 3 öğretmeni vardır. Geliri hazinedendir.

9 İrfaniye İbtidaiyesi: 1290/1874 yılında açıl-

mıştır. Resmî olan mektebin 42’si erkek ve 17’si kız 

olmak üzere toplam 59 öğrencisi vardır. 155 öğren-

ci mezun olmuştur. Darulmuallimin’den mezun 1 

öğretmeni vardır. Geliri komisyondandır.

10. Musalla İbtidaiyesi: 1290/1874 yılında açıl-

mıştır. Resmî olan mektebin 22’si erkek 14’ü kız 

olmak üzere 36 öğrencisi vardır. 65 öğrenci mezun 

olmuştur. Darulmuallimin’den mezun 1 öğretmeni 

vardır. Geliri komisyondandır.

11. Feridiye İbtidaiyesi: 1290/1874 yılında 

açılmıştır. Resmî olan mektebin 45’i erkek 20’si kız 

olmak üzere 65 öğrencisi vardır. 48 öğrenci mezun 

olmuştur. 1 Darulmuallimin’den, diğeri ehliyetna-

meli olmak üzere 2 öğretmeni vardır. Geliri hazine 

komisyondandır.
12. İhsaniye İbtidaiyesi: 1327/1911 yılında açıl-

mıştır. Resmî olan mektebin 32 erkek öğrencisi  ve 1 
öğretmeni vardır. Geliri komisyondandır. 

13. Mesudiye İbtidaiyesi: 1285/1869 yılında 
açılmıştır. Resmî olan mektebin 40’ı erkek 21’i kız 
olmak üzere 61 öğrencisi vardır. 90 öğrenci mezun 
olmuştur. Geliri Hazinedendir. 1 öğretmeni vardır.

14. Feyz-i Hürriyet İbtidaiyesi: 1322/1906 
yılında açılmıştır. Resmî olan mektebin 80 erkek 
öğrencisi vardır. 2 öğretmen mevcuttur. Geliri ko-
misyondandır. 3.000 kuruş geliri, 250 kuruş gideri 
vardır.

15. Ahmet Dede İbtidaiyesi: 1305/1889 yılında 
açılmıştır. Resmi olan mektebin 30 erkek, 12 kız ol-
mak üzere toplam 42 öğrencisi vardır. 15 öğrenci 

mezun vermiştir. 1 öğretmeni vardır. Geliri komis-
yondandır.

16. Dolappare İbtidaiyesi: 1250/1835 yılında 
açılmıştır. Resmî olan mektebin 27’si erkek, 18’i kız 
olmak üzere 45 öğrencisi vardır. Şimdiye kadar 47 
mezun vermiştir. 1 öğretmeni vardır. Geliri komis-
yondandır.

17. Tahir Paşa İbtidaiyesi: 1306/1890 yılında 
açılmıştır. Resmî olan mektebin 50’si erkek 27’si kız 
olmak üzere 77 öğrencisi vardır. 100 mezun ver-
miştir. 2 öğretmeni vardır. Geliri komisyondandır. 
3.000 kuruş geliri, 250 kuruş gideri vardır.

18. Ayniye İbtidaiyesi: 1270/1854 yılında açıl-
mıştır. Resmî olan mektebin 34’ü erkek, 18’i kız 
olmak üzere 52 öğrencisi vardır. 40 mezun ver-
miştir. 1 öğretmeni vardır. Geliri komisyondandır.

19 Şeyh Ahmet İbtidaiyesi: 1310/1894 yılında 
açılmıştır. Resmî olan mektebin 35 erkek öğrencisi 
vardır. 35 mezun vermiştir. 2 öğretmeni vardır. Ge-
liri hazinedendir.

20. Piri Mehmet Paşa İbtidaiyesi: 1317/1901 
yılında açılmıştır. Resmî olan mektebin 35 erkek 
öğ-rencisi vardır. 100 mezun vermiştir. 1 öğretmeni 
vardır. Geliri komisyondandır.

21. Hoca Cihan İbtidaiyesi: 1328/1912 yılında 
açılmıştır. Resmî olan mektebin 40’ı erkek 30’u kız 
olmak üzere 70 öğrencisi vardır. 28 mezun vermiştir. 
2 öğretmeni vardır. Geliri hariçten ve ahalidendir.

22. Dere İbtidaiyesi: 1329/1913 yılında açılmıştır. 
Resmî olan mektebin 12 erkek 
öğrencisi vardır. 1 öğretmeni 
vardır. Geliri komisyondandır.

23. Hadika-i Marifet İbti-
daiyesi: 1329/1913 yılında açıl-
mıştır. Resmî olan mektebin 
23’ü erkek, 18’i kız olmak üzere 
41 öğrencisi vardır. 25 mezun 
vermiştir. 1 öğretmeni vardır.

24. Huffaz İbtidaiyesi: 
1290/1874 yılında açıl-mıştır. 
Resmî olan mektebin 48’i erkek, 
18’i kız olmak üzere 66 öğrencisi 
vardır. 40 mezun vermiştir. 1 
öğretmeni vardır. Geliri komis-
yondandır.

25. Nehri Kâfur İbtidaiyesi: 
1295/1895 yılında açılmıştır. Resmî olan mektebin 
26’sı erkek, 15’i kız olmak üzere 41 öğrencisi vardır. 
27 mezun vermiştir. 1 öğretmeni vardır. Geliri ko-
misyondandır.

26. İnas Rüşdiyesi: 1290/1874 yılında açılmıştır. 
Resmî olan mektebin 32 kız öğrencisi vardır. 280 
mezun vermiştir. Dârü’l-Muallimâttan mezun 3 
öğretmeni vardır.

27. İnas İbtidaiyesi İbtidaiyesi: 1318/1902’de 
açılmıştır. Resmî olan mektebin 130 mezunu mev-
cut olup öğrenci sayısı 223’tür. 3 öğretmen görev 
yapmaktadır.
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28. Lütfiye İnas İbtidaiyesi: 1325/1909 yılında 
açılan okul resmîdir. 3 öğrenci mezun veren okulun 
93 öğrencisi ve 3 öğretmeni vardır.

29. Yanık Cami İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli ol-

mayan okul hususîdir. 40 öğrencisi ve 1 öğretmeni 

vardır.

30. Şeyh Alaman İbtidaiyesi: 1325/1909 yılında 

açılan okul resmîdir. 80 öğrencisi ve 1 öğretmeni 

vardır.

31. Küçük Sinan İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli olma-

yan okul resmîdir. 120 öğrencisi ve 1 öğretmeni vardır.

32. Kura Sıbyan İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli ol-

mayan okul hususîdir. 80 öğrencisi ve 1 öğretmeni 

vardır.

33. Ali Efendi Başı İbtidaiyesi: 1325/1909 yılın-

da açılmıştır. 60 öğrencisi ve 1 öğretmeni vardır.

34. Burhan-ı Terakki İbtidaiyesi: Açılış tarihi 

belli değildir. 150 öğrencisi ve 1 öğretmeni vardır.

35. Aksinne İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli değil-

dir. Hususî mekteptir. 120 öğrencisi ve 1 öğretmeni 

vardır.

36. Hamam Önü İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli 

değildir. 140 öğrencisi ve 1 öğretmeni vardır.

37. Hançerli İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli değil-

dir. 80 öğrencisi ve 1 öğretmeni vardır.

38. Müftü Çeşmesi İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli 

değildir. Okul hususîdir. 150 öğrencisi ve 1 öğret-

meni vardır.

39. Türbe Mektebi İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli 

değildir. Okul hususîdir. 80 öğrencisi ve 1 öğret-

meni vardır.

40. Çukur İnas İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli de-

ğildir. 100 öğrencisi ve 1 öğretmeni vardır.

41. Nakiboğlu İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli de-

ğildir. Okul hususîdir. 90 öğrencisi ve 1 öğretmeni 

vardır.

42. Nehri Kebir İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli de-

ğildir. Okul hususîdir. 100 öğrencisi ve 1 öğretmeni 

vardır.
43. Çataloğlu İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli de-

ğildir. 30 öğrencisi ve 1 öğretmeni vardır.
44. Bekir Efendi İbtidaiyesi: Açılış tarihi belli 

değildir. 25 öğrencisi ve 1 öğretmeni vardır

45. İttihad ve Terakki Rüşdiyesi: 1326 yılında 
açılan okul hususîdir. 195 öğrencisi olan okulun 25 
öğretmeni vardır.

46. Ümid İdadisi: 1329/1913 yılında açılmıştır. 
140 öğrencisi ve 21 öğretmeni vardır.

47. Rüşdi Askeri : 1327/1911 yılında açılan okul 
resmîdir. 104 öğrencisi ve 11 öğretmeni vardır. 7’si 
harbiyeden, 4’ü medreseden mezundur.

48. Hukuk Mektebi: 1323/1907 yılında açıl-
mıştır. Resmî okuldur. 77 mezun veren mektepte 
139 öğrenci mevcut olup 8 öğretmen görev yap-
maktadır. Bu öğretmenlerden 4’ü hukuk, 1’i mül-
kiye, 2’si de medreseden mezundur.

Sonuç: 87 öğretmenin görevli olduğu Konya 
Merkez’deki 48 okulda:  2.048’i erkek, 286’ı kız ol-
mak üzere toplam 2.334 öğrenci eğitim görmektedir. 

2. KONYA MERKEZDEKİ AZINLIK OKULLARI

Konya merkezde bulunan azınlık okulları şun-
lardır: 

1. Cenanyan İdadisi: 1307/1891 yılında açılan 
okul hususîdir. 280’i erkek, 50’si kız öğrenci olmak 
üzere toplam 330 öğrencisi olan okul 63 mezun ver-
miştir. Okulda görevli 18 öğretmenin ikisi bayan-

dır. Öğretmenlerin 2’si Şikago Darulfunundan, 1’i 
Berberyan Mektebinden, 5’i Amerikan Mekteple-
rinden, 1’i Sultani, 1’i İzmir Ermeni Mektebi, 4’ü ise 
Cenanyan Mektebinden mezundur.

2. Ermeni İbtidai Rüşdiyesi: 1271/1855 yılın-
da açılan okul hususîdir. 120’si erkek 140’ı kız ol-
mak üzere 260 öğrencisi olan okuldan, 225’i erkek 
230’u kız olmak üzere 455 öğrenci mezun olmuştur. 
Okulda görev yapan 9 öğretmenden 4’ü bayandır. 
Öğretmenlerden 2’si Erzurum Satasaryan Mekte-
binden, 5’i Karahisar Ermeni Mektebinden, 1’i Kay-
seri Ermeni Mektebinden, 1’i de Kadıköy Mihtar-
man mektebinden mezundur. 

3. Rum Rüşdiyesi: 1259/1843 yılında açılan okul 
hususîdir. 120 öğrencinin mezun olduğu okulda 
180 öğrenci eğitim görmektedir. Okulda 7 öğretmen 
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görev yapmaktadır. Bu öğretmenler Sisam, İstanbul 
Fener, Zuğrafyon mekteplerinden mezundur.

4. Rum İbtidai: 1300/1884 yılında açılan okul 
hususîdir. 100’ü erkek 250’si kız olmak üzere 350 
öğrenci eğitim görmektedir. 55 öğrencinin mezun 
olduğu okulda 7 bayan öğretmen görev yapmak-
tadır. Bu öğretmenler İstanbul Yuvakim ve Zipyon 
mekteblerinden mezundur.

5. İstasyon Rum Mektebi: 1327/1911 yılında açı-
lan okul hususîdir. 16’sı erkek 14’ü kız olmak üzere 
30 öğrencinin eğitim gördüğü okulda Ticaret Mek-
tebinden mezun 1 öğretmen görev yapmaktadır.

6. Fransız Mektebi Zükur/Erkek: 1304/1888 yı-
lında açılan okul hususîdir. Okul 180 öğrenci me-
zun vermiştir ve 185 öğrenci eğitime devam etmek-
tedir. Okulda, İdadi’den mezun 7 öğretmen görev 
yapmaktadır.

7. Fransız Mektebi İnas/Kız: 1306/1890 yılın-
da açılan okul hususîdir. 105 kız öğrencinin eğitim 
gördüğü okulda 5 öğretmen görev yapmaktadır.

Sonuç:  Konya merkezde 2’si Ermeni, 4’ü Rum, 
2’si Fransız olmak üzere 8 azınlık mektebi mevcut-
tur. Ayrıca Sille’de 1 tane de Rum mektebi vardır. 2 
Ermeni okulunda 400’ü erkek, 190’ı kız olmak üze-

re 590 öğrenci mevcuttur. Okullarda 6’sı bayan ol-
mak üzere 24 öğretmen görev yapmaktadır. 4 Rum 

okulunda 496’sı erkek, 376’sı kız olmak üzere 860 
öğrenci eğitim görmektedir. Bu okullarda 11’i ba-
yan olmak üzere 24 öğretmen görev yapmaktadır. 
1’i erkek 1’i kız olmak üzere, 2 Fransız mektebin-
de, 290 öğrenci eğitim görmektedir. Öğrencilerden 
185’i erkek, 105’i ise kızdır. Gayri Müslim okullar-
da, 17’si bayan olmak üzere, 60 öğretmen görev 
yapmaktadır.

Kaynaklar: 
Kerim Sarıçelik, Konya’da Modern Eğitim Kurumları, 
Konya, 2010.
Konya Salnamesi, Konya, 1332/1914.
Koyunoğlu Müzesi Arşivi .
Mehmet Ö. Alkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modern-
leşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839-1924, Ankara, 
2000.
Mehmet Önder, Konya Maarif Tarihi, Konya, 1952.
Saime Yardımcı, Konya’da Asırlık Bir Çınar, Konya 2011.
Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, Birinci Sene, İs-
tanbul: Matbaa-i Amire, 1316.
Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, Dördüncü Se-
ne, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1319.

Eski Konya EvleriFotoğraf: Çetin ERDEM
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Program; Konya Öğretmenevinde, İl Millî 

Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY´un açılış 

konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ar-

dından program, Millî Eğitim Bakanlığı Öğret-

men Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faali-

yetler Dairesi Başkanı Muhittin YILMAZ’ın ve 

katılımcı öğretmenlerin konuşmalarıyla devam 

etti. Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir 

Belediyesi, Konya İl Kültür ve Turizm Müdür-

lüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 

Bakanlık temsilcilerine ve katılımcı öğretmelere 

hediye takdiminde bulunuldu. Buradaki törene 

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mus-

tafa ÇIPAN da katılmıştır.

Etkinlik çerçevesinde 

düzenlenen gezi programı 

ise Hz. Mevlâna´nın Tür-

besi ve Mevlâna Müzesi 

gezisiyle başladı. Müze 

Programı sonrası Konya 

Büyükşehir Belediye Başka-

nı Tahir AKYÜREK, misafir 

öğretmenlere Konya yöresi-

ne ait yemeklerle ikramda 

bulundu. Yemek sonrası 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğ-

retmen Yetiştirme ve Geliş-

terme Genel Müdürü Doç. Dr. Ali YILMAZ; Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK´e 

çiçek takdiminde bulunarak, gerçekleştirilen 

organizasyona vermiş olduğu katkılardan do-

layı memnuniyetlerini iletti.

Yemek programı sonrasında, Millî Eğitim 

Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 

Genel Müdürü Doç. Dr. Ali YILMAZ, Millî 

Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkan-

ları Muhittin YILMAZ, Mahmut AĞIRMAN, 

Şube Müdürleri Güner ALTUN, Osman Nuri 

ARIKAN, İl Millî Eğitim Müdürü Mukadder 

“81 İlden 81 Öğretmen” 
Konya Buluşması-1

“81 İlden 81 Öğretmen” 

Konya buluşması kapsa-

mında Millî Eğitim Bakan-

lığı, Konya Valiliği, Konya 

Büyükşehir Belediye Baş-

kanlığı, Konya İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü 

ve Konya İl Millî Eğitim 

Müdürlüğünün koordine-

sinde; 81 ilde başarı sıra-

lamasında ikinci olan 81 

öğretmen, Hz. Mevlâna´-

nın 741. Vuslat Yıldönümü 

dolayısıyla Konya´da bu-

luştu.

Millî Eğitim Bakanlığınca 

81 ilimizden alanlarında ba-

şarılı olan öğretmenleri bir 

araya getirmeye yönelik dü-

zenlenen programlar kapsa-

mında, başarı sıralamasında 

birinci olan öğretmenler; 24 

Kasım Öğretmenler Günün-

de Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip ERDOĞAN ta-

rafından Cumhurbaşkanlığı 

Sarayı’nda düzenlenen resep-

siyonda bir araya gelmişti.
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Arşivden Vesikalar-1

Dosya Numarası: 74
Vazifesi: Konya Mahmudiye Mektebi Muallimi
Adı: Arzuhalcizade Ali İhsan (ÖZDEMİR) Efendi 
Baba Adı: Hacı Şükrü Efendi
Ana Adı: Hediye
Doğduğu Yer ve Tarihi: Konya - 1310/1894
Milliyeti: Türk
Mezun Olduğu Mektep ve Tarihi: Dört senelik Konya 
Darü’l-Muallimin (Erkek Öğretmen Okulu), 11 Haziran 
1335/1919
Derecesi: Aliyyü’l-a’lâ
Memuriyeti:
15 Kanunevvel 1330/14 Aralık 1914’te Konya Darü’l-Mu-
allimin üçüncü sınıfta talebe (öğrenci) iken, taht-ı silaha 
(silah altına) davet olunarak İhtiyat Zabit Nazırı Ta-
limgâhına kaydı. Çöl Nuzül Müfettişliği’nin 25 Nisan 
1332/28 Nisan 1916-1121 numaralı emirnamesiyle Zabit 
Vekilliği’ne (Yedek Subay) görevlendirilmiştir.
Talim İhtiyat Mülazımı Saniliğine Terfii:
12 Haziran 1332/25 Haziran 1916-4 Kanunevvel 1334/4 
Aralık 1918 arasında 2., 9. ve 4. Orduların Menzil Nakli-
ye Kol Kumandanlığı’nda ifa-yı vazife eylemiştir.
Ba’de’t-terhis (terhisten sonra) Darü’l-Muallimin’i İk-
mal (Tamamlamış) ve Konya Merkez Şehit Sadık Mek-
tebi Muallimliğine Tayini:
1 Eylül 1335/1919-12 Şubat 1336/1920
Konya Merkez Şehit Fethi Bey Mektebi Baş Muallimli-
ğine Terfian Tayini:
12 Şubat 1336/1920-1 Teşrinievvel 1337/1921
Mahmudiye Mektebi Muallimliğine Tayini
1 Mart 1337/1921-1 Haziran 1337/1921
İstiklal Harbine İhtiyat Mülazım Saniliği (Yedek Su-
bay) Rütbesiyle Tavazzufu (Görevlendirilişi):
1 Haziran 1337/1921-1 Ağustos 1339/1923 4. Kolordu 
İmalathanesi memurluğunda istihdam edilerek Müdafa-
yı Milliye Vekaleti’nin  (Milli Savunma Bakanlığı) emir-
leriyle terhis edilmiştir. 
Konya Şems’ül-Mearif Mektebi Muallimliğine Tayini:
1 Eylül 1339/1923-1 Teşrinisani 1339/1923

(Not: Ali İhsan ÖZDEMİR Bey, Merkez Sedirler İlkoku-
lu başöğretmeni iken 31 Ekim 1946 senesinde emekliye 
ayrılmıştır)

Ali İhsan (ÖZDEMİR) Efendi
Ahmet Çelik

GÜRSOY, İl Millî Eğitim müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin katılımıyla ilimize ait tarihî, kül-

türel yerlerin gezilmesi ile ve 

ardından şehir turu ile gezi 

programı sonlandırıldı.

Hz. Mevlâna´nın 741. Vus-

lat Yıldönümü kapsamında 

Konya Büyükşehir Belediyesi 

Spor ve Kongre Merkezinde 

düzenlenen Türk Tasavvuf 

Müziği Konseri ve Şeb-i Arus 

Sema Gösterisi ile etkinlikler 

tamamlandı.
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SADIRLAR MEKTEBİ

Mesudiye Mektebi adıyla Sadırlar Yanık Camii Mahallesi’nde 1869 yılında açıldı. 1906 Konya Salnamesinde bu okulda İb-
rahim Efendi ve Yakub Efendi adlarında iki öğretmeni ve 56 öğrencisi bulunduğunu bildirilmektedir. Mesudiye Mektebi ge-
leneksel eğitim veren bir sıbyan mektebi iken Vali Ferit Paşa zamanında ıslah edilerek İbtidai Mektebi hâline getirilmiştir. Bu 
süreçte okulun binası ciddi bir tamirden geçirilmiş ya da yeniden yaptırılmıştır.

Arşivden Mektep Fotoğrafları
1. Bölüm
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Okul Tanıtımları Dizisi
Uluslararası Mevlana Anadolu İmam 
Hatip Lisesi

2012-2013 eğitim öğretim yılında, 20 ülkeden 
gelen 93 misafir öğrencisiyle eğitim vermeye 
başlayan okulumuz, 2014-2015 eğitim öğretim 
yılından itibaren Türk öğrencilerimizi de kabul 
etmeye başlamıştır. 

Okulumuzun tanıtım yolculuğuna, okulun 
genel durumu hakkında sohbet ettiğimiz Mü-
dür Mevlüt ÖZDEMİR’in kendi ifadeleri ile de-
vam ediyoruz.

“Okulumuz her konuda örnek alınan etkin 
ve saygın bir kurum olmayı önemsemiş; büyük 
bir enerjiyle geleceğin dürüst, başarılı, Türki-
ye’yi tanıyan, Türkçeyi anlayan ve konuşabilen 
saygın nesiller yetiştirmeyi amaçlamıştır. Oku-
lumuzda, Türk öğrencilerin ve dört kıtadan 
misafir öğrencilerin bir arada eğitim alması, 
farklı kültürlerin kaynaşmasına vesile olmuş-
tur. Öğrencilerimiz hayatı paylaşarak, birlikte 

barış içinde yaşamayı öğrenmektedir. Dört yı-
lın sonunda, İslâm ahlakını esas alan donanımlı 
mezunlar vererek, her açıdan birikimli bireyler 

yetiştirmek ve genel çerçeveden bakıldığında 
ise dünyadaki bütün Müslüman kültürlerin 
kaynaşmasına katkı sağlamak istiyoruz.

Herkes uluslararası okul olduğumuz için İn-
gilizce eğitim verdiğimizi sanıyor ama hazırlık 
sınıfında Türkçe dersi veriyoruz. Mesleki ders-
ler ağırlıklı olarak işleniyor. Okulumuzun kuru-
luş amacı “İslâm Ahlâkı”nı yeryüzüne yaymak-
tır. En büyük amaçlarımızdan birisi de burada 
okuyan öğrencilerimizi iyi bir şekil-
de yetiştirerek kendi ülkelerine fay-
dalı bir vatandaş olarak hatta birer 
lider olarak göndermektir. Burada 
okuyan öğrenciler arasında yoksul 
ailelerin çocuklarının yanı sıra bir 
ülkenin milli eğitim bakanının veya 
başbakanının oğlu da yer alabiliyor.

Eğitim dilimiz Türkçedir. Bütün 
öğrencilerimiz haftada 40 saat ders 
görmektedir. Yabancı öğrencilerimiz 
ise 1. dönem yoğun olarak Türkçe 
dersi görerek öncelikle dilimizi öğ-
renmektedir. Bunun yanında öğren-
ciler ilk dönemden itibaren Anadolu 

İmam-Hatip Lisesi programına uygun olarak 
Arapça ve Kur’ân-ı Kerim dersleri de almakta-
dır. 1. dönem Türkçe dersi ağırlıklı olan müfre-

data; II. dönemde Matematik, 
Geometri, Fizik, Kimya, Biyo-
loji, Tarih, Coğrafya dersleri 
de eklenmektedir. İmam Hatip 
Lisesi olması münasebetiyle 
Kur’ân-ı Kerim ve Arapçanın 
yanında Fıkıh, Siyer, Hadis, 
Tefsir gibi dini içerikli dersler 
de müfredat programında yer 
almaktadır. Kendi ülkesinde 
hafızlık eğitimini tamamlamış 
öğrencilerimizin yanı sıra Tür-
kiye’de hafızlığa başlayanlar 
da mevcuttur. Öğrencilerimiz 
ülkelerine bağlı olarak etnik dil-
lerinin yanında bazı dilleri de 
çok iyi seviyede bilmektedir. 

Ders saati dışında da etüt-
lerin verildiği okulumuzda 

misafir öğrencilerimiz burslu okumaktadır. Bu 
burs kapsamına her öğrencinin ülkesine gidiş 
dönüş uçak biletleri, barınma, yemek, giyinme, 
sağlık, ders araç gereçleri ve aylık belli miktar-
da nakit para da dâhildir. Öğrencilerimiz, eği-
tim öğretim yılı boyunca okulumuzun bu im-
kânlarından yararlanmaktadır.

Farklı kültür ve coğrafyalardan gelen öğren-
cilerimizi değerlerimizle donatmak, huzurlu 
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ve güvenli bir dünya için gönül elçileri yetiştir-
mek ve öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini 
önemsemek amacı taşımaktayız. Edindiği bilgi-
yi çağın gereklerine göre yorumlayabilen; zihin, 
ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı 

şekilde gelişmiş bir karaktere sahip; insan hak-
larına saygılı ve topluma karşı sorumluluk du-
yan bireyler yetiştirmek için tüm gücümüzle 
çalışmaktayız. Bu çalışmaların ilk meyvelerini 
öğrencilerimizin özel yetenek ve gayretleri ile 
almış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz okulun 
açıldığı tarihten bu yana özellikle spor ala-
nında pek çok başarı elde etmiş durumdadır. 
“Badminton”da Konya üçüncülüğü, cirit at-
mada Konya ikinciliği, güreşte Konya birincili-
ği, ikinciliği ve üçüncülüğü, atletizmde Konya 
üçüncülüğü, bilek güreşinde Konya ikinciliği 

ve üçüncülüğü bu yıl kazandığımız başarılar-

dandır. Ayrıca, bu yıl halı sahanın da yapılma-

sıyla okulumuzda futbol, en çok tercih edilen 

spordur.

Uluslararası bir okulda öğretmenlik yapmak,  

elbette beraberinde pek çok ilginç, düşündürü-

cü olaylara şahit olmayı da beraberinde getiri-

yor. Karşılaştığımız bu ilginç olaylar bizleri ba-

zen güldürdü, bazen hüzünlendirdi ama çoğu 

zaman da düşündürdü.

Onlara ilk dönem itibariyle dört ay içinde 
okuyup yazabilecek, konuşup iletişim kurabile-
cek bir Türkçe öğretmeyi istedik. Bir öğrencimi-
zin Türkiye’de havanın soğuk olduğunu ‘’Türk-
çe çok soğuk’’ cümlesiyle anlatması, kelimeleri 

söylerken bazı öğrencilerin 
“ı, ü, ö” seslerini çıkarama-
maları, “Ben git, istiyor” gibi 
cümle kurmaları bu örnek-
lerden birkaçı. Fakat sene 
sonu geldiğinde öğrencile-
rimizin akıcı bir Türkçeyle 
konuşmaları, hatta Konya’ya 
özgü bazı kelimeleri kullan-
maları bizleri mutlu etmeye 
yetti.

 Bazı öğrencileri-
miz kendi ülkelerin-
de görmedikleri yi-
yecekleri Konya’da 
gördüklerini söyle-
diler. Zeytini, pey-
niri ilk kez burada 
görüp tadına bakan 

öğrencilerimiz vardır. Hayatları boyunca hiç 
kar görmeyen öğrencilerimiz Konya’da karla 
tanıştı. Çok mutlu oldular. Kartopu oynadılar. 
Hayatında hiç tramvaya binmemiş öğrencileri-
miz Konya’da tramvaya bindiler. 

Öğrencilerimiz artık Konya’ya iyice alıştı-
lar. Birçoğunun hayatında hiç tatmadığı etli 
ekmek, bıçak arası, fırın kebabı gibi Konya’ya 
özgü yemekler, şimdilerde onların vazgeçil-
mez tatları arasında.

“Okulumuzda  ‘Biz’ kelimesi yasak!”
Sınıflarımıza İslam Medeniyetinde önem-

li yere sahip olan şehirlerin ismini verdik.  Bu 
sınıflarda farklı ülkelerden öğrenciler ders gö-
rüyor. Bu okulda biz kelimesi sadece “Biz Müs-
lümanlar” olarak kullanılır. Onun dışında “Biz 
Afganlar, Biz Tanzanyalılar vb.” olarak kulla-

nılmaz. Okulumuzun 
kapı girişinde “Bizler 
yitik çağın zaferi müj-
deleyen öncüleriyiz” 
yazıyor. Bu öğrencile-
rin ne için yetiştirildik-
lerinin bir göstergesi-
dir.

Okulda Yapılan Pro-
jeler: “Renklerin Yolcu-
luğu Projesi”, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı tara-
fından destekleniyor. 
Proje kapsamında ya-
bancı uyruklu öğrenci-

lerimizi alıp 5’i Karadeniz, 5’i Güneydo-
ğu olmak üzere 10 şehrimize götüreceğiz. 
Örneğin Mardin’deki bir öğrenci dünya-
da Senegal diye bir ülkenin olduğunu bir 
Senegalliden öğrenecek. Bu projenin ilk 
ayağı tamamlandı ve havaların ısınma-
sıyla birlikte öğrencilerimizi bu şehirlere 
götüreceğiz. Bir diğer projemiz “Hafızlık 
Projesi”dir. Projeye 100 öğrencimiz katıl-
dı. Üçüncü proje olarak “Onlar Böyleydi” 
diye bir tiyatromuz var ve onu da yakında 
sahneye koyacağız. Dördüncü olarak ise 
“Renklerin Dili Şiir” projemiz var. Öğren-
ciler ülkelerinin yetiştirmiş olduğu ünlü 

şairlerin şiirlerini seslendirecekler ve bir öğrenci 
de seçilen bir şiirin Türkçesini okuyacak. Esnaf-
larımızın yoğun olduğu camilerde öğrencileri-
miz cuma namazında hutbe okuyor. Bu şekilde 
öğrencilerimizi Konyalılarla kaynaştırıyoruz.

Bu okulda okumaya hak kazanan öğrenciler 
binlerce yabancı öğrenci arasından seçilmiştir. 
Türkiye, artık onların kendi evleridir. Biz, öğ-
rencilerimizi kendi çocuklarımız gibi görüyor 
ve onlarla bu düşünce ekseninde ilgileniyoruz. 

Okullarından mezun olup ülkelerine döndükle-
rinde Türkiye’de kazandıkları bilgi ve tecrübe-
leri kendi vatandaşlarına aktarmalarını ve Tür-
kiye’nin fahri bir elçisi olarak irtibatlarını her 
zaman devam ettirmelerini bekliyoruz.
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Hayırseverlerimiz
Ali AKKANAT

Beyşehir’in Durak köyünde 1952 yılında doğdu. 
İlkokulu Durak köyünde bitirdikten sonra Konya´nın 
Ereğli ilçesinde İvriz Yatılı Öğretmen Okuluna başlamış 
ve Trabzon Erkek Öğretmen Okuluna devam ederek 
burayı başarıyla tamamlamıştır. 

1970-1971 eğitim öğretim döneminde ilkokul öğret-
meni olarak Erzurum İspir ilçesinin Laleli köyünde gö-
reve başlamıştır. Dört yıl burada görev yaptıktan sonra 
tayini Karaali Köyü İlkokuluna çıkan Ali AKKANAT, 
1975 yılı Mayısında evlenmiştir.

1976 Haziran ayında Almanya’ya giden Ali AK-
KANAT, Alman okullarında Türkçe öğretmeni ola-
rak görev almış ve oraya yerleşmiştir. Almanya’da 
Türk çocuklarının iyi eğitilmesi için gayret eden Ali 
AKKANAT, öğretmenlikten artakalan zamanlarını kü-
çük çapta ticaret ile uğraşarak değerlendirmiş ve şu anki 
Akkanat Holding’in temellerini atmaya başlamıştır.

1985 yılında 14 yıl süren öğretmenlik hayatından 
ayrılarak Almanya’da ilk girişimci Türkler arasına 
giren Ali AKKANAT, Almanya’da AYTEKS firmasını, 
İstanbul’da BEYTEKS konfeksiyon şirketini kurmuştur. 
İstanbul’da konfeksiyon üretimi yapmış, Almanya’da 
ise bu ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmaya baş-
lamıştır. Pazar ağı geliştikçe 1987’den itibaren şirket 
sayısını artıran Ali Akkanat; örgü, kumaş ve boyahane 
tesislerini kurup konfeksiyon üretimi ile bu tesisleri 
entegre hale getirmiştir.

Ali Akkanat, kurduğu şirketleri 1992 yılında Akkanat 
Holding bünyesinde birleştirmiştir. Akkanat Holding’e 
ait şirketler; ülkemizde tekstil, turizm, inşaat ve gıda 
sektörlerine bugüne kadar 300 milyon dolarlık yatırım 

yaparak ülkemize her yıl 100 milyon dolara yakın 
ihracat ve turizm geliri sağlamaktadır. Akkanat Holding 
bünyesinde 4.000 kişi istihdam edilmektedir.

Ali Akkanat ülkesinin kalkınmasına yönelik eğitim 
ve sağlık hizmetlerine destek olabilmek için 1993 yı-
lında Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfını kurmuştur. Bu 
güne kadar 2.000’in üzerinde üniversite öğrencisine kar-
şılıksız burs sağlayan Akkanat Vakfı, her yıl yaklaşık 
650 öğrenciye desteklerini sürdürmekte ve burs verdiği 
öğrencilerinin başarılarını da yakından takip etmektedir.

ŞERİFE AKKANAT İLKOKULU
Selçuklu’da yer alan Şerife Akkanat İlkokulu, 2008 

yılında 18.000 metre kare alan içerisinde Hayırsever Ali 
AKKANAT tarafından yapılarak Konya İl Özel İdaresi’ne 
bağışlanmıştır. 24 derslikli tip proje uygulanmıştır. Okul 
bahçesinde 2 adet voleybol sahası, 1 adet basketbol 
sahası ve 1 adet futbol sahası bulunmaktadır.

2012-2013 öğretim yılında Okulda 4 derslikli anasınıfı 
yapılmıştır. 2014–2015 eğitim öğretim yılında bir müdür, 
iki müdür yardımcısı, bir hizmetli ve bir memur ile 
birlikte, 52 öğretmenin görev yaptığı okulda 844 öğrenci 
bulunmaktadır.

ŞERİFE AKKANAT ORTAOKULU
Okulumuz 2014-2015 eğitim öğretim yılında Şerife 

AKKANAT İlkokulu bünyesinde 9 şube ile Şerife AKKA-
NAT Ortaokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. 
Okul, aynı öğretim yılını 148 öğrenci ile tamamlamıştır. 
Okulumuzda 30 derslik bulunmakta ve normal eğitim 
uygulanmaktadır.

Mimar Ahmet KÖŞKER

Hayırseverlerimiz

Karaman Ayrancı’nın 
Hüyükburun köyünde 
1950 yılında dünyaya geldi. 
Yedi yaşına kadar doğdu-
ğu köyde yaşadı; Ailesiyle 

birlikte 1957 yılında Konya Ereğli’ye geldi.
Dumlupınar İlkokulunda eğitime başladı. Ar-

dından Ereğli Ortaokulu ve Ereğli Lisesini bitirdi. 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde bir süre 
eğitim gören Köşker, sonradan Selçuk Üniversi-
tesi bünyesine alınan Konya Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi’nde Lisans eğitimine başladı. 
Akademiden mimar olarak mezun oldu.

1975-1977 yılları arasında, önce Tuzla Piyade 
Okulunda sonra da Kıbrıs’ta vatani görevini yedek 
subay olarak yerine getirdi.

Evli ve üç çocuk babası Mimar Ahmet KÖŞKER, 
1977 yılından beri Konya’nın Ereğli ilçesinde konut 
ve iş yeri yapmaktadır.

EREĞLİ MİMAR AHMET KÖŞKER 

ANADOLU LİSESİ 

Arsası Mimar Ahmet KÖŞKER tarafından ba-

ğışlanan; binası, spor salonu ve okul bahçesiyle 

8.497,49 m2 alan üzerine kurulan Mimar Ahmet 

Köşker Anadolu Lisesi, İl Özel İdaresi tarafından 

yaptırılmış ve 18.01.2011 tarihli Bakanlık onanıyla 

resmen açılmıştır. 16 derslikli okulun 150 kişilik ka-

palı spor salonu mevcuttur. Okul; 2014/2015 eğitim 

öğretim yılında, 212’si kız; 243’ü erkek olmak üzere 

toplam 455 öğrenci ile eğitim-öğretime  halen de-

vam etmekte olup ilk mezunlarını 2014/2015 eği-

tim öğretim yılında vermiştir.
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Mevlana’nın 7 Öğüdü
Saliha-Mehmet ULAŞAN

Saliha ULAŞAN
Altı kardeşin dördüncüsü olarak 1947 yılında Sey-

dişehir’de dünyaya geldi. İlköğrenimini Seydişehir’de 
tamamlayan Saliha ULAŞAN Hanımefendi, ilkokul eği-
timinden sonra çok okumak istemesine rağmen ailevi 
sebeplerden dolayı okuyamadığı için, içinde her zaman 
okuma arzusu kalmıştır. Evlatlarının da yüksekokul-
larda okumaları için sürekli gayret göstermiş ve onları 
teşvik etmiştir. Saliha ULAŞAN Hanımefendi, çağdaş 
medeniyeti yakalamanın yolunun bilim ve eğitimden 
geçtiği bilincindedir. Hanımefendinin eğitim ve öğreti-
me verdiği bu değer, Seydişehir ilçemize güzel bir okul 
kazandırmıştır.

Mehmet ULAŞAN
1941 yılında Seydişehir’de dört kardeşten ikincisi ola-

rak dünyaya geldi.  İlkokul ve Ortaokulu Seydişehir’de,  
lise öğrenimini ise Konya Erkek Lisesinde tamamladı. 
Daha sonra iş hayatına atılarak çeşitli ticari alanlarda fa-
aliyet gösterdi. 2005 yılında vefat etti. 

Seydişehir Saliha Mehmet Ulaşan Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi

Seydişehir Saliha Mehmet Ulaşan Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, 1992 yılı Ekim ayında Kurucu Müdür 

Ayşe BİLGİ’nin çabalarıyla Seydişehir ilçesine bağlı Ke-

secik kasabası ilköğretim okul binasında eğitim öğreti-

me başlamıştır. 1992 Haziran ayında şimdiki Kardelen 

Anaokuluna taşınmıştır. 1992 yılında hemşirelik ve sağlık 

memurluğu bölümlerine öğrenci alan okul, eski devlet 

hastanesi binasının tahsis edilmesiyle iki ayrı binada 

hizmetini sürdürmüştür. 1996-1997 

eğitim-öğretim yılında mevcut bö-

lümlerine Çevre Sağlığı Teknisyen-

liği Bölümü eklenmiştir. 1998-1999 

öğretim yılı itibari ile bölüm sayısı 

4’e çıkarılarak Acil Tıp Teknisyenliği 

Bölümüne öğrenci alınmaya başlan-

mıştır.

Okul, 2013-2014 eğitim-öğretim 

yılı Haziran ayı sonu itibari ile Hem-

şirelik Bölümünden 265, Sağlık Memurluğu Bölümünden 

214,  Çevre Sağlığı Teknisyenliği Bölümünden 112, Acil 

Tıp Teknisyenliği Bölümünden 360 olmak üzere toplam 

951 mezun vererek ülkemiz sağlık ordusuna katkı sağla-

manın sevincini ve gururunu yaşamaktadır. 

Okul, 03.02.2006 tarih ve 26069 sayılı Resmî Gaze-

tede yayınlanarak yürürlüğe giren 5450 Sayılı Kanun 

ile Sağlık Bakanlığından Millî Eğitim Bakanlığına geç-

miş, 13.04.2010 tarih ve 01038 sayılı Bakanlık Oluru ile 

30.04.2010 tarihinden itibaren “Anadolu” statüsünü de 

ismine ekleyerek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olmuş-

tur. 

Okul, 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonunda Kızılca-

lar Mahallesi, 233. Sokak, Numara 36’daki yeni binasına 

taşınmış ve 18.06.2014 tarih ve 2498406 sayılı Bakanlık 

Oluru ile Seydişehir Saliha Mehmet Ulaşan Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi olarak yeni ismini almıştır.

Hayırseverlerimiz

2
“Şefkat ve merhamette

güneş gibi ol.”

SemazenlerFotoğraf: Hakan BAHÇECİ
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Merkezi Projelerin 
Uygulanması
Demokratik Okul Kültürü Projesi’nin
Konya Uygulamaları

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından 

ortaklaşa finanse edilen, Millî Eğitim Bakanlığı Talim 

ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tara-

fından yürütülmekte olan ve çeşitli faaliyetlerle Millî 

Eğitim Bakanlığının Demokratik Vatandaşlık Eğitimi 

ve İnsan Hakları Eğitimi (DVE/İHE) alanındaki kapa-

sitesini güçlendirmeyi hedefleyen “Demokrasi Kuşağı 

Projesi”nin Konya’daki uygulamaları, pilot ve gönül-

lü okulların etkinlik ve çalışmaları başarı ile tamam-

landı.

Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılı boyunca Mehmet 

Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Mareşal Mustafa Kemal 

Ortaokulunda pilot uygulaması yapılan proje, gönül-

lü 8 yeni okulun da katılımıyla Konya’da geniş bir uy-

gulama sahası buldu.

Projeye yeni dâhil olan Selçuklu Anadolu Lise-

si, Dolapoğlu Anadolu Lisesi, Vali Necati Çetinkaya 

Ortaokulu, Mehmet Beğen Ortaokulu, Adnan Hadi-

ye Sürmegöz Ortaokulu, Cengiz Topel İlkokulu, Ala-

addin İlkokulu ve İhsaniye İlkokulundaki etkinlikler 

Mart 2015 sonuna kadar uygulandı ve uygulama süre-

cinde proje pilot okulları, çalışmalara yeni dâhil olan 

gönüllü okullarla tecrübelerini paylaştı. Yapılan çalış-

maların hepsini burada paylaşmamız mümkün değil; 

fakat pilot ve gönüllü okullarda yapılan belli başlı fa-

aliyetleri okurlarımızla paylaşıyoruz.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi

“Geleceğimize Birlikte Yön Veriyoruz” etkinliği ile 

öğrencilerin kendi özellikleri ve meslekler hakkında 

yapılan anket ve envanter çalışmaları, kariyer günleri 

başlığı altında meslek mensuplarının kendi alanları 

hakkında sunumları, üst eğitim kurumlarını ve se-

çebilecekleri meslekleri tanımaları adına üniversite 

gezileri, kariyer seçiminin önemine dair yapılan semi-

nerler, eğitim olanakları ve sınav sistemi tanıtımları 

yapılmıştır. 

“Yedi Renk Yedi Bölge” etkinliğinde, öğrencilerimiz 

farklı bölgelerin özelliklerini, coğrafi yapılarını, kültü-

rel aktivitelerini tanıdılar. Öğrencilerimizin özellikle 

bir üst eğitim kurumu olan üniversiteye geçişte fark-

lı kültürdeki bireylerle daha fazla karşılaşacak olması 

böyle bir farkındalığın etkisini önemli kılmaktadır.

“Toplumsal Kültürümüze Sahip Çıkıyoruz” isimli 

etkinlik kapsamında bölgenin (Konya’nın) geleneksel 

kıyafetleri, bölgenin geçmişten bu güne devam eden 

zanaat alanları ve yemeklerini araştırmak üzere öğren-

ci grupları oluşturuldu. Görsel olarak sergilenen çalış-

malardan sonra tüm öğrencilerin katılımıyla aşure ve 

pilav günü planlanarak Konya’ya özgü diğer gelenek-

sel yemeklerin de yer aldığı bir şölen düzenlendi.

Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu

Demokrasi Masası, Şiddetten Arınıyoruz Korido-

ru, Sınıf Uzlaşma Komisyonu, Toplumsal Kültürümü-

zü Yaşıyoruz, Tematik Veli Toplantıları, Sporda Dost-

luk Kazansın ve Demokrasi Ağacı.

Demokrasi narları etkinliğinin projenin yüzü ol-

duğu okulda, bu çalışmalara ek olarak kendi geliştir-

diği, “Oku Bırak, Kanal Demokrasi, Farklı Dünyalar, 

Hoşgörü Semazenleri, Kuş Yemi, Barış Fili, Dost Ço-

cuklar, Sevgi Eli, El Ele Verdik” isimli etkinlikler de 

uygulanmıştır. Proje ortakları ve katılımcı okullar ile 

birlikte, İstanbul, İzmir ve Antalya’da düzenlenen bir-

çok çalıştaya katılan Mareşal Mustafa Kemal Ortaoku-

lu; gönüllü okullardan İhsaniye İlkokulu, Alaeddin İl-

kokulu, Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu ve Mehmet 

Beğen Ortaokuluna “Kılavuz Okul” olarak rehberlik 

yapmıştır. 

GÖNÜLLÜ OKULLARIN DEMOKRASİ KUŞAĞI 

PROJESİ UYGULAMALARI

Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulunda 

Demokrasi Kuşağı Projesi 

Demokratik okul kültürü için okulda yapılan ilk ve 

en önemli çalışma okuldaki tüm personelin, öğrenci 

ve velilerinin çoğunluğunun katılımı ile oluşturulan 

Okul Anayasası oldu. Tüm paydaşların katılım ve oy-

larıyla hazırlanan Okul Anayasası, proje uygulama 

sürecinde yayınlanarak okul ve çevresine duyuruldu.

Çağımızın en önemli sosyal bilim kavramı olan 

“demokrasi” konusunda öğrencilerimizin bilinçlen-

dirilmesi için “Demokrasi Ağacı” etkinliği düzenlen-

di. Bu bağlamda, tasarlanmış olan ağacın dallarına 

öğrenciler tarafından yerleştirilen meyvelerin üzeri-

ne demokrasinin topluma sağladığı avantajları ifade 

eden sözcükler (kamuoyu, seçim, meclis, yasama, 

adalet, saygı, hürriyet, bağımsızlık, bayrak, vicdan, 

sevgi, dostluk, kardeşlik, haklar, hoşgörü, anayasa ve 

eşit vatandaşlık) yazılarak bu ideal yönetim biçiminin 

içeriğine ilişkin ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmıştır. 

Bireysel ve toplumsal farklılıkların ayırıcı bir özel-

lik değil, bir zenginlik olarak algılanması için öğrenci, 

öğretmen, veli ve yöneticiler ile “Farklıyız Ama Bi-

riz” etkinlikleri kapsamında pek çok çalışma yapıldı. 

Okulda bulunan farklı meslek gruplarında çalışan 

personel ile ilgili öğrencilerin yapmış oldukları röpor-
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tajlar, okul panolarında sergilendi. Farklı ülkelerde 

şehrimize gelip yerleşmiş olan öğrenci velilerine zi-

yaretler düzenlendi ve farklılıklarımızın zenginlik ol-

duğunu anlatan resim ve şiirler, yapılan yarışmaların 

sonuçlarına göre ödüllendirildi. 

İlk çalışması; öğrencileri ve velileri öfke kontrolü, 

şiddetin türleri, nedenleri ve sonuçları hakkında bi-

linçlendirmek olan “Şiddetten Arınıyoruz Koridoru” 

etkinliği; “travmatik olaylar ve iletişimin önemi” ko-

nusunda “sosyal atom” resimlerinin çizilmesi ve öğ-

rencilerin “Şiddete Hayır” diyerek hazırladıkları kom-

pozisyonlar, şiirler ve resimler ile devam etti. Gönüllü 

öğrenciler, çevrelerindeki şiddeti anlatan resimlerden 

bir sergi oluştururken diğer bir grup öğrenci ise “Gü-

venli Okulum “ adı ile okulumuzdaki sevgi, paylaşım, 

hoşgörü, yardımlaşma ve anlayışı ifade eden görün-

tüleri yakalayarak resim sergisi oluşturdular. Şiddeti, 

varillerin içinde yok etmeyi, dünya üzerinden silmeyi 

sembolik olarak anlatabilmek için “Şiddet Varilleri” 

hazırlanırken diğer taraftan da “İyi Dilek Balonları” 

hazırlandı. Hazırlanan iyi dileklerin, uçan balonlara 

bağlanarak gökyüzüne bırakılması ile Adnan Hadiye 

Sürmegöz Ortaokulu gür bir sesle “ Şiddete Hayır” 

çığlıklarını gökyüzüne haykırdı. 

“Kendi Turnuvamı Kendim Seçiyorum” sportif 

turnuva etkinlikleri uygulandı. Kız öğrencilerin spor 

müsabakalarında daha aktif olmaları için “Haydi Kız-

lar Spora” etkinliği; teknolojinin giderek ilerlediği gü-

nümüzde bilgisayar oyunlarına bağımlı hale gelmiş 

çocuklara geçmişte oynanan bazı çocuk oyunlarını 

tanıtmak adına Türk Daması, Son Taş, Solo Test ya-

rışmalarının da yer aldığı “Akıl Oyunları” etkinliği 

düzenlendi.

“Aile içi etkili iletişim, ağız bakımı ve diş sağlığı, 

aile ve toplumda çocuk hukuku” gibi pek çok konuda 

“Tematik Veli Toplantıları” düzenlendi.

Vali Necati Çetinkaya Ortaokulunda 

Demokrasi Kuşağı Projesi

Vali Necati Çetinkaya Ortaokulunda Avrupa 
Konseyi tarafından yürütülmekte olan “Demokra-
si Kuşağı Projesi” kapsamında okulda yapılan anket 
sonucunda; “iletişim, etkileşim ve işbirliği” başlığı al-
tında çeşitli etkinlikler uygulamaya konulmuştur. Bu 
bağlamda; “Acil Demokrasi Ekibi, Demokrasi Masası, 
Geleceğimize Birlikte Yön Veriyoruz, Tematik Veli 
Toplantıları, Korkularımızı Dillendirelim, Gökkuşağı 
ve Toplumsal Kültürümüze Sahip Çıkıyoruz” etkin-

likleri düzenlendi.

Okul koridorlarını etkinliklerle süslemek, “Tema-

tik Veli Toplantıları”, “Demokrasi Masası” ve diğer 

etkinlikler, okuldaki tüm paydaşlar arasında iletişimi 

artırmış, etkinlikte aktif rol alan velilerin okulu sahip-

lenmelerinde artış olmuş, proje kapsamında düzenle-

nen gezilere katılan öğrencilerin genel kültürlerinde 

ve arkadaşlık ilişkilerinde ise olumlu gelişmeler gö-

rülmüştür.

Selçuklu Anadolu Lisesinde 

Demokrasi Kuşağı Projesi

Demokrasi Kuşağı Projesi’nin Selçuklu Anadolu 

Lisesindeki uygulamaları ağırlıklı olarak “iletişim ve 

etkileşim” alanında gerçekleşti. “Demokrasi Masa-

sı, Demokrasi Bülteni, Toplumsal Kültürümüze Sa-

hip Çıkıyoruz, Geleceğimize Birlikte Yön Veriyoruz, 

Sporda Dostluk Kazansın, Arkadaşımın Değerini Fark 

Ediyorum” isimli etkinlik faaliyetleri şu şekilde ger-

çekleşti:

“Demokrasi Masası” etkinliği kapsamında oku-

lun giriş bölümünde alan oluşturuldu. Okul toplumu 

üyeleri, çarşamba günleri aktif olan bu etkinlik yoluy-

la dile getirilen talepleri, her hafta görevli öğrenciler 

tarafından konularına göre ayrılarak masada bulunan 

akıl defterine işledi. Daha sonra bu talepler okul yö-

netimi tarafından değerlendirilerek uygulanabilirliği 

olanlar hayata geçirildi.

“Geleceğimize Birlikte Yön Veriyoruz” etkinliği 

için, sınıf rehber öğretmenleriyle bir toplantı yapıla-

rak, toplantıda öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek 

ve ilgi duydukları meslekleri belirlemek için yapılabi-

lecek olan çalışmalar anlatıldı. Bu amaçla uygulanacak 

testler hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda; öğrenme 

stilleri envanteri, Hollanda’nın mesleki tercih envan-

teri ve mesleki gelişim envanteri uygulandı. ODTÜ 

ve Bilkent Üniversitelerine gezi düzenlendi. Konya 

Dedeman Otel’de düzenlenen “Educaturk” fuarına 

katılım gerçekleştirildi. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi, 

Abdullah Gül Üniversitesi, Okan Üniversitesi, TOOB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden akademis-

yenlerin, üst eğitim programları ve meslek alanları ile 

ilgili bilgi vermeleri sağlandı.

“Sporda Dostluk Kazansın” etkinliğinin yürü-

tülmesi için beden eğitimi öğretmeni, koordinatör 

olarak belirlendi. Öğrenciler ile yapılan görüşmeler 

sonucunda erkeklerde futbol, voleybol ve basketbol; 

kızlarda ise voleybol ve basketbol turnuvalarının dü-

zenlenmesi kararlaştırıldı. Öğrencilere, etkinlikteki 

amacın kazanma ya da kaybetmenin ötesinde, sporun 
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bir dostluk aracı olduğunun farkına varmaları gerek-

tiği vurgulandı. Müsabakalardan önce bir araya gelen 

farklı takımların taraftarı olan öğrencilerin, dostluk ve 

kardeşlik üzerine pankartlar hazırlamaları ve müsa-

bakalar esnasında da bu doğrultuda tezahüratlar yap-

maları projenin kazanımları arasında yer aldı.

Cengiz Topel İlkokulunda 

Demokrasi Kuşağı Projesi

Cengiz Topel İlkokulunda okul bünyesine demok-

rasinin kavratılabilmesi adına 15 öğrenci, 70 öğretmen 

ve 5 idarecinin katılımıyla demokratik okul kültürü 

projesi uygulandı. Uygulanan projenin okul genelin-

de olumlu etkiler uyandırdığı gözlemlendi.

Proje yürürlüğe girmeden önce koridorda oluşan 

fazla gürültünün, yapılan Sessizlik Koridoru Etkinli-

ği ile sona erdiği gözlemlendi. Daha önce bambaşka 

düşüncelere sahip olan çocukların ve renklerin gök-

kuşağında birleştirilerek bütünlükleri sağlandı. Bu 

çalışmayla farklı fikir ve düşüncedeki çocukların gök-

kuşağı kadar güzellikler oluşturabilecekleri bilinçalt-

larına yerleştirildi. 

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken kaba kuvvet 

kullanmak yerine başkalarının da haklarının olduğu-

nun bilincine vararak hareket etmeyi, ortaklaşa alınan 

kararlar doğrultusunda konulan kurallar ile saygılı 

biçimde yaşamayı öğrendiler.

Değişimlerin bireyden başladığı kanısıyla demok-

rasi algısı okulumuz bünyesinde genel anlamıyla kav-

ranmış olup gelecekte olumlu etkilerinin devam ede-

ceği gözlemlendi. 

Alaeddin İlkokulunda 

Demokrasi Kuşağı Projesi

2014 Aralık ayında projeye gönüllü okul statüsünde 

katılan okul, gönüllü okulların alan seçmede kullana-

cakları problem öncelik anketi paydaşlara uygulanma-

sı “İletişim, Etkileşim ve İşbirliği” alanını seçmiş ve bu 

alanla ilgili çalışmalara başlamıştır. Proje kapsamında 

“Okul Logosunun Seçilmesi”, “Demokrasi Masası”, 

“Demokrasi Ağacı” ve “Okul Anayasasının ve Öğren-

me Beyannameleri’nin Hazırlanması” etkinlikleri ger-

çekleştirilmiştir. Etkinliklere 3 yönetici, 45 öğretmen, 

985 öğrenci ve 550 veli katılmıştır. Etkinlikler boyunca 

okulumuzun tüm paydaşlarının aktivitelere yüksek 

katılımları sağlanmıştır. Etkinliklerde okulda iletişim, 

etkileşim ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması he-

deflenmiş ve bu hedefe yüksek oranda ulaşılmıştır. 

İhsaniye İlkokulunda 

Demokrasi Kuşağı Projesi Etkinlikleri

“Hepimiz Kardeşiz” etkinliği çerçevesinde oku-
lumuzda eğitim alan otistik öğrencilerimizle normal 
eğitim alan öğrencilerimizi tanıştırdık. Beraber yap-
mış oldukları ebru etkinliği ile öğrencilerimiz otistik 
kardeşlerini daha iyi tanıdılar.

“Demokrasiye Bir İz de Sen Bırak” etkinliğinde 
veliler ve öğrenciler beraber etkinlik yaparak demok-
rasinin temeli olan adalet, hoşgörü, saygı, kardeşlik, 
sevgi, özgürlük, barış vb. kavramları öğrendiler.

“Demokrasi Pencereleri ve Sınıfları” etkinliğinde 
öğrenciler kendi aralarında tartışma ortamları oluştu-
rarak sağlıklı karar vermeyi öğrendiler.
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Yeni Projeler
Eğitimde Kaliteyi
İyileştirme Projesi (EKİP42)
O, “Oku!” buyurdu, okuyorum.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl 
Millî Eğitim Müdürü Sayın Mukadder 
GÜRSOY önderliğinde, “Eğitimde Kalite-
yi İyileştirme Projesi (EKİP42)” adıyla ve 
“O, ´Oku!´ buyurdu, okuyorum.” sloga-
nıyla şehrin eğitim çehresini değiştirecek 
yeni bir projeyi hayata geçirmek için AR-
GE Birimi ve pilot olarak belirlenen okul-
lar ile yeni bir projeye start verdi.

Selçuklu Adnan Hadiye Sürmegöz 
Ortaokulu, Selçuklu Muhammed Ham-
di Yazır İmam Hatip Ortaokulu, Karatay 
Mevlana İmam Hatip Ortaokulu, Karatay 
Ayşe Hüseyin Özkan Ortaokulu, Meram 
Vakıfbank İmam Hatip Ortaokulu ve Me-
ram Alparslan Ortaokulunun pilot okul 
olarak katıldığı toplantılarda Konya’da 
veli, öğretmen ve öğrencilerin okuma alış-
kanlığını ve öğrencilerin akademik başarı 
seviyelerini en üst düzeye çıkarmak için 
yapılabilecek faaliyet ve etkinlikler beyin fırtınası yöntemi ile tartışıldı. İstek ve öneriler dik-

kate alınarak yapılan çalışmalar neticesinde projenin 
ilk taslağı oluşturuldu ve dönem sonu-
na kadar uygulanacak etkinlikleri içeren 
proje eylem etkinlik planı hazırlandı. İlk 
olarak pilot okullarda uygulanacak proje-
nin, 2015-2016 eğitim öğretim yılında tüm 
Konya genelinde uygulanması kararlaştı-
rıldı.

İçeriği itibariyle geniş kapsamlı olan 
projede pilot uygulamada yapılacak bazı 
etkinlikler şöyle belirlendi:

- Öğretmen ve velilerin kitap okuma ve 
proje konusunda bilgilendirilmesi.

- Kitapseverler Topluluğu’nun kurul-
ması.

- Öğrencilerin okuduğu kitaplar ile ilgili 
kademeli ödüllendirmelerin yapılması.

- Öğrenci velilerine “Her gün ailemle 
kitap okuyorum.” SMS’lerinin gönderil-
mesi.

- Okul-Yazar buluşmalarının sağlanması.
- “Kardeş Kütüphane” etkinliğinin düzenlenmesi
- Pilot okullarda okumanın önemi ile ilgili tiyatro 

ve skeçlerin sahnelenmesi.
- Kitap okuyan öğrencilere okuma belgelerinin ve-

rilmesi.
EĞİTİMDE KALİTEYİ İYİLEŞTİRME PROJESİ 

(EKİP42) AÇILIŞ PROGRAMI
Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi adıyla ve “O, 

‘Oku!’ buyurdu, okuyorum.” sloganıyla; tüm 
yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin dü-
zenli kitap okuma alışkanlığı kazanarak Kon-
yamızın eğitim kalitesini artırmayı hedef-
leyen EKİP42 projesinin açılış programı, 10 
Nisan 2015 tarihinde Selçuklu Muhammed 
Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulunda ger-
çekleştirildi. Öğrenciler tarafından Türkçe ve 
Arapça ilahilerin okunmasıyla ve okumanın 
önemini anlatan skeçlerin gösterimi ile başla-
yan açılış programında, Konya İl Millî Eğitim 
Müdürü Sayın Mukadder GÜRSOY, bir ko-
nuşma yaparak proje hakkında bilgi verdi.

Mukadder GÜRSOY, açılış töreninde pro-
jenin uygulanma aşamaları ve yapılacak et-
kinlikler hakkında da şu bilgileri verdi:

Okuma alışkanlığının toplumun her kesi-
mine kazandırılması için böyle bir projeye baş-
ladık. Proje, Konya’da eğitimin kalitesini ar-
tırmaya yönelik tüm çalışmaları kapsadığı için 
ilk adımını okumayla atacak olan çok büyük bir 
projedir ve pek çok etkinlikten oluşmaktadır. 
Bu etkinliklerden bazılarını sizlerle paylaşmak 
istiyorum:

“Her Gün Ailemle Kitap Okuyorum” is-
miyle kitap okuma saati uygulanacak. Belirle-
nen o saatte hane halkından okuma yazma bilen 

herkes seviyelerine göre bir kitap okuyacak. Okul müdürlük-
leri tarafından velilere, etkinliği hatırlatma maksadıyla SMS 
yoluyla bilgilendirme mesajı gönderilecek. Proje çalışmaları 
kapsamında her okulda “Kitapseverler Topluluğu” kurula-
cak. Bu toplulukta; öğrenci, veli, öğretmen ve idareciler yer 
alabilecek. Bu topluluğun düzenleyeceği çalışmalarla kitap 
okuma faaliyetlerine katılım, azamî seviyede tutulacaktır.

Yine bu proje kapsamında kitap okumayı 
daha seri ve sevilir hale getirmek amacıyla öğ-
renci, öğretmen ve velilere yönelik “hızlı oku-
ma” kursları açacağız.

Projemizi il geneline yaygınlaştırdığımız-
da; ilimizin gar, otogar, hastane, huzurevi sa-
lonları ile kimi camii avlularında da kitaplık-
lar oluşturacağız. Böylelikle hedef kitlemizi de 
daha geniş bir açıya taşımış olacağız. 

Özellikle öğrencilerimizin okuduğu 
kitaplardan bir dönüt alma maksadıyla 
”Sevdiğin Kitabı Anlat” konulu resim, şiir 
ve kompozisyon yarışmaları düzenleyerek 
dereceye giren ürünleri İl Halk Kütüphanesi, 
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alışveriş merkezleri gibi umuma açık yerlerde sergileyerek 
projemize bir heyecan katmış olacağız.’ 

Konya´da yaşayan herkesin bu projenin muhatabı 
olduğunun altını çizen GÜRSOY, şehrin eğitim çeh-
resini değiştirmenin en iyi ve en etkili yolunun çok 
okumaktan geçtiğini ve okuma alışkanlığını kazanan 
bir kişinin, ömrü boyunca bu güzel alışkanlığı terk 
edemeyeceğini söyledi ve projenin tüm Konya´ya ha-
yırlar getirmesi temennisi ile konuşmasını noktaladı. 
Konuşmanın ardından programa katılan herkes, okul 
kütüphanesine geçerek projenin üyesi oldu ve kuru-
lan kitapsever öğrenci topluluğu ile birlikte kitap oku-
du.

Projenin açılış programına İl Millî Eğitim Müdürü 
Mukadder GÜRSOY´un yanı sıra il milli eğitim mü-
dür yardımcıları, Meram ve Selçuklu ilçe milli eğitim 
müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Ailecek Kitap Okumaya Velileri Davet Projesi
Proje kapsamında okullarda, ilk önce öğretmen 

ve veliler ile toplantılar düzenlenerek bilgilendirme-
ler yapıldı. Toplantılarda okuma alışkanlığının ailede 
başlaması gerektiği ifade edilerek; ailelerden, her ak-
şam çocuklarıyla düzenli kitap okumaları istendi ve 
bu kitap okuma saati uygulamasının bir alışkanlığa 
dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda 
velilere, ailecek kitap okuma etkinliğine katılımları 
için haftada bir gün hatırlatıcı SMS’ler gönderildi.

Kitapseverler Topluluğu
Pilot okullarda, danışman öğretmenler rehberli-

ğinde, düzenli kitap okuyacak ve proje çalışmalarını 
yürütecek olan Kitapseverler Topluluğu kuruldu ve top-
luluk üyelerine üye kartları verildi. Topluluk üyeleri 
düzenli kitap okuma etkinliklerine katılarak okumayı 
bir hayat tarzı ve davranış biçimi olarak benimsemeye 
çalıştı. Danışman öğretmenler ile birlikte kitapsever 

öğrenciler, okulları bünyesinde çeşitli okuma faaliyet-
leri düzenledi.

Kardeş Kütüphane Etkinliği 
“Kardeş Kütüphane Etkinliği” ile pilot okullardaki 

öğrenciler, evlerinde uyuyan (okunmayan) kitap-
ları başka bir okulun kütüphanesinde uyandırmak 
için kitap bağışında bulundular. Toplanan kitaplar, 
kütüphanesinde kitap ihtiyacı olan pilot okullardan 
birine veya birkaçına hediye edilmek üzere hazırlan-
dı. 

Eğitimci Yazar Mahmut ULU ile Söyleşi
“Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP42)“ 

kapsamında öğrenci ve yazar buluşmalarını sağla-
mak için planlanan etkinliklerden biri olan ve Sel-
çuklu Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Orta-
okulu “Kitapseverler Topluluğunun” 07 Mayıs 2015 
Perşembe günü düzenlediği Eğitimci Yazar Mahmut 
ULU ile yazar söyleşisi programı; yönetici, öğretmen 
ve öğrencilerin büyük beğenisini topladı. Somuncu 

Baba, Aşka Ağlayan Derviş kitaplarının yazarı ve film 
senaristi Mahmut ULU ile yapılan kitap söyleşisine 
ve imza etkinliğine İl Millî Eğitimi Müdür Vekili 
Servet ALTUNTAŞ, Müdür Yardımcısı Yusuf İPEK, 
öğretmen ve öğrenciler katıldı. Fon müzikleri ve Yu-
nus Emre’nin şiirleri ile süslenen söyleşi sonunda Ya-
zar Mahmut ULU, kendisine takdim edilen çiçek ve 
hediyelerin ardından öğrencilere kitabını imzaladı.

Eğitimci Yazar Musa MERT ile Söyleşi
“Eğitimde Kaliteyi İyileştirme (EKİP42) Projesi” 

kapsamında Karatay Ayşe Hüseyin Özkan Ortaoku-
lu “Kitapseverler Topluluğunun” hazırladığı Eğitimci 
Yazar Musa MERT ile imza ve söyleşi programı, 18 
Mayıs 2015 tarihinde saat 13.30-15.00 arasında gerçek-
leştirildi. 

Söyleşide, en yüce eylemlerden birisi olan “oku-
ma”nın insana has olduğunu vurgulayan yazar şu 
sözleri söyledi: “İnsanın hafızasındaki kelimenin çokluğu 
hayal dünyasının, düşünce dünyasının büyüklüğüyle bire-
bir alakalıdır. Hafızasında 500 kelime bulunan bir insan ile 
5.000 kelime bulunan bir insanın düşünce dünyaları asla 
bir olmaz. Bu yüzden çok okumalıyız. Okudukça ufkumuz 
da hayal dünyamız da açılacaktır.”

Dinleyenlerin büyük bir zevk aldığı programda 
Musa MERT, herkese bir dua söyleterek noktayı koy-
du: “Allah’ım faydasız ilimden, senden korkmayan kalpten, 
doymak bilmeyen nefisten ve kabul olmayan duadan sana 
sığınırım.”

Ayşe Hüseyin Özkan Ortaokulundaki bu etkin-
liğe; Konya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
ALTUNTAŞ ve Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Ömer BÜYÜKMANAV’ın yanı sıra çok sayıda idareci, 
öğretmen ve öğrenci katıldı. Söyleşinin bitmesinin 
ardından Eğitimci Yazar Musa MERT, “Ne Dedimse 
Kendime” adlı kitabını öğrencilere imzaladı.

Yazar Sinan YAĞMUR ile Söyleşi
“EKİP42” kapsamında Meram Alparslan Ortao-

kulunda 28 Mayıs 2015 Perşembe günü gerçekleştiri-
len imza ve söyleşi programının konuğu yazar Sinan 
YAĞMUR´du.

Söyleşide konuşan Konya İl Millî Eğitim Müdürü 
Mukadder GÜRSOY, “EKİP42” olarak adlandırdık-
ları, Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesine; “O, ‘Oku 
!’buyurdu, okuyorum.” sloganıyla başlanıldığını; bu yıl, 
projenin 6 pilot okulda uygulandığını, önümüzdeki 
yıl bütün Konya´yı kapsayacağını, böylelikle bu tür 
etkinliklerin okullarımızın tamamında uygulanacağı-
nı ifade ederek kitap okuyan insanın, ailesine, milleti-
ne hatta tüm dünyaya faydalı bir insan olduğu husu-
suna özellikle vurgu yaptı. 

Programda kitap okuyan öğrencilere kademeli 
olarak “Gümüş, Altın ve Elmas Okuma Grubu Belgeleri” 
verildi. Söyleşi programında ayrıca “Kardeş Kütüpha-
ne Etkinliği”nde toplanan kitapların Karatay Mevlânâ 
İmam Hatip Ortaokuluna ve Karatay Ayşe Hüseyin 
Özkan Ortaokuluna hediye edildiği duyuruldu ve 
kitapların belirtilen okullara hediye edilmesi ile ilgi-
li temsilî fotoğraf çekimi yapıldı. Yazar Sinan YAĞ-
MUR, söyleşisinin ardından öğrenci ve öğretmenlere 
kitaplarını imzaladı. Projenin 2015-2016 eğitim-öğre-
tim yılı uygulamalarını sonraki sayılarımızda bulabi-
lirsiniz.
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Medeniyet Okulu
Projesi

Medeniyetimize dönüp baktığımızda miras 
aldığımız değerlerin büyüklüğünü daha iyi an-
layabiliyoruz. Bu nedenle Konya Valiliği, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğü,  Üniversiteler, İlçe Belediyeleri, Odalar ve 
Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere 40’ın üzerin-
de paydaşı ile birlikte uygulamaya konulan mede-

niyet okulu projesi ile, özelde öğrencilere; genelde 
toplumun tüm kesimlerine, şanlı tarihimizde bizi 
biz yapan değerler hatırlatılmakta ve bu değerlerin 
farkındalığı oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

“Geçmişe Köprü, Geleceğe Öncü” sloganı ile 
hareket eden Medeniyet Okulu çalışmalarında,  
İlkokul 1. sınıftan üniversite son sınıfa kadar Kon-
yamızın farklı kurumlarında öğrenime devam 
eden öğrencilerimize dönük çalışmalar gerçekleş-
tiriliyor. Bunlardan bazıları şunlardır: 

İlkokul 1. 2. ve 3. sınıfta öğrenimine devam 
eden öğrencilere dönük değerlerin işlendiği ço-
cuk hikâyeleri yayınlanmakta ve dağıtılmaktadır. 
Medeniyet okulu çalışmalarının bütünlüğünün 

sağlaması amacıyla, Konya ilimizde görevli tüm 
ilkokul 4. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendir-
me seminerleri yapılmıştır. Yine aynı öğrencilere 
9 ayrı ekipten oluşan mobil tiyatro grupları ile her 
ay işlenen değerlerin konu edildiği tiyatro göste-
rileri yapılmakta, “Konya Çocuk” adı altında ha-
zırlanan değerlerin konu edildiği der-
gi dağıtımları gerçekleştirilmektedir. 

Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencileri-
mize yönelik ulusal düzeyde tanınan 
ve bilinen tiyatro ekiplerince eğitim 
seminerleri düzenlenmiştir. Ortaokul 
7. ve 8. sınıf öğrencilerimize ise “De-
ğerlerimi Biliyorum, Tarihi Keşfediyo-
rum.” gezileri; ortaokullar düzeyinde 
değerlerin farkındalığının oluşturul-
maya çalışıldığı “Haydi Bil Bakalım” 
yarışmaları; liseli öğrencilere dönük 
“Haydi Konuş Bakalım” münazara ya-
rışmaları yapılmaktadır. Bu faaliyetle-
rin dışında yerel düzeyde değerlerin 
konu edildiği “40 Yazar Buluşmaları” 
Konya ilinde bulunan lise öğrencileri-
ne yönelik yapılmaktadır. 

Yazılı materyal olarak değerlerimizin ve 
tarihimizin konu edildiği birçok yayın basıl-
maktadır. “100 Okulda 100 Kütüphane ve 100 
Bilgi Evi” çalışmaları ile okulların toplumun 
tüm kesimine hitap eden yönünü canlandır-
maya çalışan Medeniyet Okulu çalışmaları, 
hızla ilerlemektedir.

Üniversiteli öğrencilere dönük topluluk 
çalışmalarının yanı sıra, Konya Aile Destek 
Merkezi aracılığı ile “Genç Okulu” çalışma-
ları yapılmakta; yurt sohbetleri ile üniversite 
eğitimi gören öğrencilerin değerlere olan far-
kındalığı artırılmaya çalışılmaktadır. 

“Sanayide çalışan işçiler ve işverenlere sanayi 
buluşmaları ile; çiftçilikle uğraşan vatandaşları-
mıza çiftçi buluşmaları ile değerlerin aktarımını 
sağlamaya çalışan Medeniyet Okulu Projesi, bu 
çalışmalar sayesinde toplumun tüm kesimine hi-
tap etmeyi de amaçlamaktadır. Medeniyet Okulu 
Projesi kapsamında aile seminerleri organize edil-
mekte; ilgili konferans ve seminerlere ulusal dü-
zeyde konuşmacılar katılmaktadır. Sempozyum-
lar, 8-D sinema gösterimleri, konferanslar, eğitim 
seminerleri, yayınlar, çalıştaylar ile 4 yıl boyunca 
sürecek olan Medeniyet Okulu Projesi’nde,, her 
yıl 8 değer, 8 manevi şahsiyet ile bütünleşmek-
tedir. 2014-2015 yıllı eğitim-öğretim döneminde, 
cömertlik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, ümit, sabır, 
doğruluk ve adalet konuları toplumun her kesi-
mine ulaştırılmaya çalışılmaktadır.
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KOSKİ Mavi Bayrak 
Projesi

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Ge-

nel Müdürlüğü, şehirde yaşayan insanlara suyun 

akılcı kullanımını özendirmek ve tasarruflu su tü-

ketimini toplumun her kesimine yaymak amacıyla 

2007 yılında çalışmalar başlatmıştır.

Su kullanımının yoğun olduğu askerî kışlalara, 

otellere, üniversitelere, ticaret borsası üyelerine, 

öğrenci yurtlarına, din görevlilerine, sivil toplum 

kuruluşlarına ve okullara öncelik verilerek eğitim 

seminerleri gerçekleştirilmiştir.

KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Konya İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda öğrenci-
lere su tasarrufu konusunda bilinçlendirme eği-
timlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Bu konuda yapılacak çalışmaların bir proje 
çerçevesinde yürütülmesi uygun görülmüş ve 
“KOSKİ Mavi Bayrak Projesi” ortaya konmuştur.

Bu projede, Konya merkezde bulunan her okul-
dan bir öğretmen ve okuldaki sınıflardan da birer 

öğrenci seçilmek suretiyle “su timleri” oluşturul-
muş ve bu timlere gerekli eğitimler verilmiştir.

Eğitim seminerlerinde suyun, 
hayatımızda, dünyada, ülkede 
ve şehirdeki durumu, su kay-
naklarının yetersiz ve sınırlı ol-
duğu, her alanda kullandığımız 
suyu tasarruf yaparak tüketme-
miz gerektiği bilinci oluşturul-
maya çalışılmıştır. 

Eğitime gelen su timlerine; su 
timi yaka kartı, suyla ilgili hikâ-
yeler, eğitim CD’leri, çizgi film 
gibi on binlerce yazılı ve görsel 
materyal de verilerek hem okul-
larında hem de evlerinde yazılı 
ve görsel materyallerin okunup 
izlenerek su tasarruf bilincinin yaygınlaşması 
sağlanmıştır. Ayrıca karaçam tohumlu pilot ka-
lem hediye edilmiştir.

Su tasarruf bilincini simgeleyen “KOSKİ Mavi 
Bayrak” ölçütleri belirlenmiştir. Bu ölçütler ile oku-
lun fizikî durumuna, eğitimine ve su timlerinin ça-
lışma planlarına yaptırımlar getirilerek su timleri-

nin daha aktif hale gelmesi hedeflenmiş, okullarda 
tasarruf yapılması sağlanmaya çalışılmıştır.

Bu ölçütlere uygun olan okullar gerekli dene-
timler yapıldıktan sonra “KOSKİ Mavi Bayrak” 
ile ödüllendirilmektedir.

2014 yılı itibari ile toplam 33 okula “KOSKİ 
Mavi Bayrak” verilmiştir.

Su tasarrufu konusunda başarının simgesi olan 
“KOSKİ Mavi Bayrak” Türk Patent Enstitüsü tara-
fından tescillenmiştir. Türkiye’de uygulaması tek 
olan su tasarrufu konusunda bilinçlendirme ça-
lışmalarında yer alan “KOSKİ Mavi Bayrak” artık 
Konya ve Türkiye için bir marka haline gelmiştir.

Halen devam etmekte olan projenin sonuçları-
na baktığımız zaman, Konya merkezindeki okul-
ların su kullanımlarının bir önceki yıllara göre 
düştüğü görülmüştür.

Projenin olumlu sonuçları neticesinde, Konya 
merkezde yürütülen çalışmalar, 2013 yılından iti-
baren Konya’nın diğer 28 ilçesinde de başlatılmış 
ve Mayıs 2014 itibariyle bütün ilçelerde toplam 
7.592 öğrenciye eğitim semineri verilmiş, seminer-
ler planlandığı şekilde başarıyla tamamlanmıştır.

Su tasarrufu bilinçlendirme seminerleri kapsa-
mında 2007 yılından Mayıs 2014’e kadar toplam 
23.678 kişiye eğitim verilmiştir.

2014 yılı Mart ayında Dünya Su Günü etkin-
likleri çerçevesinde ilk ve orta düzeydeki su timi 
öğrencilerine Mevlânâ Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen “Su Tasarrufu Bilinçlendirme Semineri” 
verilmiştir. Seminer öncesinde Selçuklu Konya 
Anadolu Çimento Güzel Sanatlar Lisesinin hazır-
ladığı “Yağmur Sesi” isimli sahne gösterisi ger-
çekleştirilmiştir.
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SEDEP Projesi 
Uygulamaları

Selçuklu Değerler Eğitimi 
Projesi (SEDEP), öğrencile-
rimizin değerlerimizi derin-
lemesine tanımalarına, sev-
melerine ve benimseyerek 
uygulamalarına rehberlik 
etmek; bilgi, beceri ve yete-
neklerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Selçuk-
lu Belediyesi, Konya Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sel-
çuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından beraber 
yürütülen Türkiye’nin örnek eğitim projesidir.

SEDEP; Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Millî Eği-
tim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin 
ortaklık ettiği bir projedir. Bu proje ile öğrencilerde, 
sorumluluklarını taşıyabilecekleri seçimler yapabil-
melerine imkân sağlayacak bilgi, beceri ve yetenekle-
rin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nin Amaçları
1. Selçuklu ilçesinde bulunan resmî ve özel ilk ve 

ortaokul öğrenci ve velilerinde 8 değerle (Adalet, So-

rumluluk, Özdenetim, Sabır, Yardımseverlik, Doğru-
luk, Saygı, Dostluk) ilgili bilinç oluşturmak,

2. Değerler konusuna kamuoyunun dikkatini çek-
mek ve değerler eğitimi konusunda kamuoyu bilinci-
ni oluşturmak şeklinde belirlenmiştir.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), ilk ola-
rak 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde Selçuklu 
ilçesinde; 112 Okulda uygulanmış, 85 bin öğrenciye, 
2 milyon 150 bin doküman dağıtılmıştır. 4 bin 300 öğ-
retmenin katıldığı projenin ilk yılındaki uygulamalar-
da Selçuklu Belediyesi, yayınları temin emiş; Selçuk-
lu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, projenin okullarda 
uygulanmasını sağlamış; Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ise bilimsel danışmanlık yapmıştır.

Proje, 2013-2014 döneminde yine 3 kurum tarafın-
dan ortak yürütülmüştür. Bir önceki dönemden farklı 
olarak yeniden tasarlanmış, öğrencilere kitap dağıtıl-
masının yanında toplam 23 etkinlik gerçekleştirilmiş-
tir. Uygulama, 105 okulda yapılmış, 85 bin öğrenciye, 
2 milyon 253 bin yayın dağıtılmıştır.

SEDEP projesi, öğrenim sürecine yaydığı 8 temel 
değerimizi tanıtmaya bütün paydaşlarıyla devam 
etmekte ve üçüncü yılında da kendini geliştirerek 
Selçuklu ilçemize ve Türkiye’ye örnek olmaya devam 
etmektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde de 
okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarımızda sürdürüle-
cek 30 etkinlik gerçekleştirilmesi ve 106 okulun öğret-
menler odasında 6 bin 490 kitaptan oluşan “DEĞER-
LER” duvar kitaplığı, 405 adet ilkokulun 1. sınıflarında 
15 bin kitaptan oluşan “DEĞERLER” kitaplığı, 43 orta-
okulda da 69 bin yayından oluşan “DEĞERLER” kü-
tüphanesi kurulması hedeflenmektedir. 

Üçüncü Yılında SEDEP
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) projesi, 

üçüncü yılı ile faaliyetlerine devam etmektedir. 2014-
2015 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda her şubeye 
değerler eğitimi kitaplığı, öğretmenler odasına ise 59 
adetten oluşan SEDEP Öğretmen Kitaplığı oluşturul-
muştur.

SEDEP ile ilgili tanıtım filmi çekilerek yerel radyo 
ve TV kanallarında yayınlanmıştır. 15 Ekim’de Kent 
Meydanında yapılan “SEDEP Adaletle Başlıyor!” 
programı yapıldı. Programa 7 okuldan 1.430 öğrenci 
ve 80 öğretmen olmak üzere yaklaşık 2.000 kişi katıldı. 

Huzurevindeki yaşlıların yalnız olmadıklarını his-
settirmek için özel eğitim sınıfları, hastane sınıfları, 
mahalle okullarındaki öğrenciler ile “Yalnız Değilsi-
niz!” isimli bir ziyaret etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 
32 okul; huzurevi ile 31 okulu ziyaret etmiştir. Etkinli-
ğe 1.200 öğrenci, 104 veli, 160 öğretmen ve idareci, 40 
huzurevi sakini katılmıştır.

2. sınıf seviyesinden 9.508 öğrenci ve velilerinin ka-
tıldığı “Ailemle Mutluyum.” etkinliği yapıldı. 

“Kültürüme Saygı Duyuyorum.” etkinliği kapsa-
mında 20 ilkokul öğrencisine fotoğraf eğitimi verilmiş 
ve Sille’nin fotoğrafları öğrenciler tarafından çekilerek 
kitap haline getirilmiştir.

Birinci dönemde 3, 4, 5 ve 6. sınıflarda okuyan 
2.400 öğrenciye Hz. Ömer, Osman Gazi, Mevlânâ 
ve Şems-i Tebrizi’den değerlerimizi içeren mektup-
lar gönderilmiş ve mektubu alan öğrencinin sınıfta 
okuması sağlanmıştır. Ayrıca 43.000 veliye öğrenci 
ağzından yazılan mektuplar gönderilmiştir.

24 Aralık 2014 tarihinde protokol katılımı ile “De-
ğerli Komşum” etkinliği başlatılmıştır. 

Tüm Türkiye’de 7. sınıfların katıldığı ve değerle-
rin resmedildiği bir resim yarışması düzenlendi.

24 Aralık 2014 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Ercan MER-
TOĞLU tarafından, anasınıfı ve 1. sınıf öğretmenle-

rine “Sınıf Yönetimi ve Değerler 
Eğitimi” konulu bir seminer ya-
pılmıştır. Bu seminere toplam 685 
öğretmen katılmıştır.

“Değerler Çalıştayı” 9 ve 10 
Aralık 2014 tarihinde, 5 panelist 
ve 420 katılımcı ile gerçekleştiril-
miştir. 

Selçuklu ilçesindeki tüm ilk-
okul ve ortaokullarda 20 öğrenci-
den müteşekkil “Değerler Timi” 
kurulmuştur. Ahmet Şerif İZ-
GÖREN tarafından 16 Ocak 2015 
tarihinde, Değerler Eğitimi Veli 
Semineri yapılmıştır. Bu semine-
re 1.200 veli katılmıştır.

Ortaokul öğrencilerini kap-
sayan değerler eğitimi ile ilgili konuların ele alındığı 
münazara yarışmaları düzenlenmiş, dereceye giren 
öğrenciler ödüllendirilmiştir.

Proje kapsamında “Çat Kapı Tiyatro” etkinliği 
düzenlenmiş; kendi okullarında tiyatro faaliyetine 
katılan öğrenciler, farklı okulların bir alt kademede-
ki öğrencilerine Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nin 
sekiz değerini beşer dakikalık oyunlarla anlatmaya 
çalışmıştır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin oyunlardan 
habersiz olduğu sırada ve ders esnasında çat kapı ola-
rak gerçekleştirilen etkinliklere yöneticiler, öğretmen-
ler ve öğrenciler büyük ilgi göstermişlerdir.

SEDEP kapsamında 2015-2016 öğretim yılında 
aşağıdaki 8 değer çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır:

“Saygı, Doğruluk, Sorumluluk, Sabır, Hoşgörü, 
Temizlik, Merhamet, Cömertlik“.

Bu sekiz değerin her biri dört hafta boyunca odak 
değer olarak kabul edilecek ve o süre boyunca bu 
değer, okul genelindeki çalışmalarda öne çıkacaktır. 
Ayrıca derslerde sekiz değerin her birine, tüm eğitim 
öğretim sezonu boyunca, ders programlarıyla uyumlu 
olarak geliştirilmiş çeşitli etkinliklerle atıflarda bulu-
nulacaktır.
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Eğitimde  İyi Örnekler
Ailemiz Her Şeyimiz 
Ağızlar Kirlenmesin
Ilgın Şehit Bayram Harun Çoban Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi

Ilgın Şehit Bayram Harun Çoban Meslekî ve Tek-
nik Anadolu Lisesinde yapılmakta olan “Ailemiz Her 
Şeyimiz ve Ağızlar Kirlenmesin” projesi küçük bir 
kıvılcımla başlayarak alevlenen ve etki sahası gittik-
çe büyüyen bir proje. Bu projeyi, fikir babası Felsefe 
Öğretmeni Erdal AYDOĞDU’nun kaleminden akta-
rıyoruz:

Projemizin “Ailemiz Her Şeyimiz” kısmı 2013 
yılında lise düzeyindeki öğrenci velilerimizden bir 
tanesinin gözyaşları içerisinde ‘Hocam hep biz mi ço-
cuklarımızı anlamak zorundayız biraz da onlar bizi an-
lasalar olmaz mı?’ demesi üzerine başladı. İlk kez o 
zaman fotoğrafa tersinden neden bakmıyoruz ki di-
yerek gençlerin anne-babalarını anlamalarına yönelik 
çalışmalara başladık. İlk olarak öğrencilere perfor-
mans ödevi olarak anne-babaların çocuklarına karşı 
duygularını anlattıkları videolar çektirdik. Ardından 
1.000’e yakın anket çalışması yaparak anne-babaların 
ve gençlerin duygularını anlamaya yönelik anketler 
gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan anne-babaların, 
gençleri, gençlerin de anne babalarını anlamalarını 
sağlamalarına yönelik bir kitap çıkardık. 

Projemizin “Ağızlar Kirlenmesin” kısmı ise yine 
bir gün belediye otobüsünde giderken genç yaşlı bir-
çok insanın hiç durmadan ağza alınmayacak sözleri, 
pervasızca ve yüksek ses tonuyla söylemeleri dikka-
timi çekti. Daha sonraki dönemlerde bu küfürlerin 
ne sıklıkla kullanıldığını öğrencilerime sorduğumda; 
toplumda, inanılmayacak düzeyde bir küfür alışkan-
lığı olduğunu öğrendim. Halkımızın bu kötü sözleri, 
bir ahlak problemi olarak değil bir ağız alışkanlığı ola-
rak görmesi gerçekten inanılmayacak düzeyde bir akıl 
tutulması içerisinde olduğumuzu göstermekteydi.

Yukarıda belirttiğim iki konu üzerinde bir proje 
yapmak istediğimizi Ilgın Şehit Bayram Harun Ço-
ban Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz 
Emre DEVECİ’ye ifade ettik. Okul müdürümüzün 
projeye onay vermesinin ardından, okulumuzda bu-
lunan öğrencilere, proje hakkında bilgi verilerek pro-
jeye katılmak isteyen öğrencileri belirledik. Ardından 
projenin içeriğine ilişkin bir proje dosyası hazırla-
yarak projemizin onayını Ilgın İlçe Millî Eğitim Mü-
dürlüğünden aldık. İlk olarak projemizin tanıtımına 
ilişkin ilçemizde bulunan okul idarecilerine ve rehber 
öğretmenlerine, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 
konferans salonunda tanıtım toplantısı yaptık. Top-
lantıda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim 

gören öğrencilerimizden her okuldan 4 kız, 4 erkek 
öğrenciyi bu projeye dâhil etmelerini İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğümüzden istedik. Her okuldan seçilen proje 
temsilcisi öğrenciler ile toplantılar yaparak proje hak-
kında neler yapabileceğimizi beyin fırtınası tekniği ile 
belirledik. Ardından projemizin tanıtım toplantısını 
Ilgın Ticaret Borsası Salonu’nda, İlçe Kaymakamımı-
zın, Belediye Başkanımızın ve İlçe Millî Eğitim Müdü-
rümüzün de katıldığı bir toplantı ile gerçekleştirdik.

Projeye başladığımda projenin bir bütçesi bulun-
mamaktaydı. İlk olarak projemize Belediye Başkanı-
mız Halil İbrahim ORAL destek verdi. Daha sonra 
ilçemizde bulunan odalar ve esnaflar da destek ver-
diler. Projemizin tanıtımına yönelik proje tanıtım 
kalemlerini, akıllı işaretlerini, projemizin içeriğini 
belirten kırlangıç bayraklarını, el broşürlerini ve pro-
jemizin içeriğine yönelik reklam tabelası afişlerini 
hazırladık. Projemizin akıllı işaretlerini ve kırlangıç 
bayraklarını, ilçemizde bulunan bütün okullarımızda 
öğrencilerin görecekleri yerlere astık veya yapıştırdık. 
İlçemizde bulunan reklam tabelalarına 21 farklı tür-
den afişimizin asılmasıyla halkımızı bilinçlendirmeye 
başladık. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine yönelik 
“Neden Küfre Hayır?” konusunda ödüllü makale ve 
şiir yarışması düzenleyerek öğrencilerimizin konuya 
ilişkin duyarlılık geliştirmelerini sağladık. İlçemizde 
bulunan iş yerlerinin kapılarına konuya ilişkin akıllı 
işaretler asarak halkımızda bir farkındalık oluşturma-
yı hedefledik. Bununla beraber projemizin içeriğine 
ilişkin iki adet müzik parçası yaptırarak projemizin 
müziklerini oluşturduk. Yine projemizin tanıtımına 
yönelik bir yerel televizyonda programa katıldık.

Bunları ilçe içerisinde yaparken diğer taraftan Okul 
Müdürümüz Emre DEVECİ sosyal paylaşım sitesi ve 
eTwinning aracılığı ile ülke genelinde projemizi du-
yurmaya başladı. Ayrıca yine Müdürümüz Emre Bey, 
İngilizce çevirisini yaparak Avrupa ülkelerini de proje 
içerisine dâhil etti. Kısa süre içerisinde 37 il ve 6 ülke 
projeye ortak oldu. Türkiye koordinatörü olarak okul-
ların ne yapacaklarıyla ilgili paylaşımlarımızı sürekli 
duyurmaktayız. Projemize yurtdışından Azerbaycan,  
Romanya, Ermenistan, Arnavutluk, İtalya ve Kıbrıs 
ortaktır. Kâğıt üzerinde değil, öğrenci merkezli yürü-

yen bir proje olması projemizin en büyük farkındalı-
ğıdır. Proje ortaklarımızla beraber projemiz her geçen 
gün büyümektedir.

Sayın Aydın Valimiz, Iğdır Valimiz, Karaman Va-
limiz projeyle ilgili basın açıklamaları yapmıştır ve 
projeyi yürüttüğümüz bölgelerdeki Kaymakamları-
mız da desteklerini bizzat iletmiştir. Projemiz Türkiye 
çapında oldukça ses getirmektedir.

Projemiz, 2014- 2015 eğitim öğretim yılı içerisinde 
uygulanmış olup bundan sonraki aşamada da proje-
mizi ülke gündemine gelecek etkinliklerle sürdürme-
yi hedefliyoruz.
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Masalcı Nine, Elektronik Çalışmalar, 
Mehteran Gösterisi
Meram Atatürk İlkokulu

Meram Atatürk İlkokulu uyguladığı pek çok 

farklı proje ile eğitime iyi örnekler sunmaktadır. 

Bu iyi örneklerden birkaçını sizlere Okul Müdü-

rü İbrahim BAŞTUĞ’un ifadeleri ile ak-

taralım:

Masalcı Nine Uygulaması

Okulumuzda 2014-2015 eğitim öğre-

tim faaliyetleri içerisinde, sınıflarımızda 

“Masalcı Nine” uygulaması gerçekleşti-

rilmiştir. Çalışmamızın amacı; kendi 

kültürümüzde var olan ve öğrencileri-

mizin bilmediği, karşılaşmadığı masal-

ları aile büyüklerimizden dinleyerek 

öğrenmek ve bu masallardan bir arşiv 

oluşturmaktır. Çalışmanın sonucunda 

elde edilen masalların bir kitapçıkta toplanması 

planlanmıştır. Bunun dışında, “Kültürümüz ve 

değerler eğitimi gereği bir büyük nasıl dinlenir, 

büyüklerin yanında konuşma, oturma ve 

hareket etme gibi davranışlarımız neler 

olmalıdır?” sorularının cevabını öğrencile-

rimize kavratmak amaçlanmıştır. Bu bağ-

lamda, mahallemizde oturan yaşlı bir tey-

ze, okulumuza davet edilerek teyzemizin 

öğrencilerimize masal anlatması istenmiş-

tir. Masalcı Ninelerinin anlattığı masallar, 

öğrenciler için unutulmaz hatıraların ya-

şanmasına vesile olmuştur.

Elektronik Çalışmalar

Okulumuzda 2014-2015 eğitim öğretim 

yılı başından bu yana 3. ve 4. sınıf öğren-

cilerinden oluşan 5 grup ile elektronik 

Eğitimde  İyi Örnekler

çalışmalar yapıyoruz. Bu 

çalışmadaki amacımız, öğ-

rencilerimizin el kaslarının 

ve psiko-motor becerile-

rinin gelişmesidir. Bunun 

yanında tasarım yapabilme 

becerisi, proje tasarlama ve 

üretme becerisi, elektronik 

malzemeleri ve çalışma sis-

temlerini tanıma vb. temel 

becerileri kazandırılarak 

kullanılabilir cihazlar üret-

me zevkini öğrencilerin 

tatmaları sağlanmaktadır. 

Yapılan bu çalışma ile öğrencilerimizin 

yaparak yaşayarak öğrenme becerisi de 

gelişmiş olmaktadır. Yeteneklerini tanı-

ma ve özgüvenlerini geliştirme imkânla-

rı da böylece oluşturulmuş olmaktadır.

Mehter Takımı Eşliğinde 

Aşure Etkinliği

Okulumuzda 2014-2015 eğitim öğre-

tim faaliyetleri içerisinde, öğrencilerimi-

zin ve velilerimizin katılımıyla 2.000 ki-

şilik bir aşure programı düzenlenmiştir. 

Bu programda mahallenin imamı çağrı-

larak öğrencilerimize Aşure geleneğinin 

ne olduğu ve nereden geldiği uygula-

malı olarak anlatılmıştır. Programımıza 

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran 

Takımı da gösterisiyle eşlik etmiştir. 

Böylece velilerimiz ve öğrencilerimiz 

“Aşure Geleneğini” uygulamalı olarak 

tanımış; ayrıca okul veli işbirliğinin sağ-

lanmasında da bu etkinliğin büyük kat-

kısı olmuştur.
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Çocuk Tiyatrosu Turnesi
Çumra Sedat Çumralı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Şefi Ayşe ALP-
TEKİN’in hazırlayıp yönettiği Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Bölümü 11. sınıf öğrencilerinden oluşan 
Sedat Çumralı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 
Çocuk Tiyatrosu Grubu oluşturulmuştur.

Çocuk Tiyatro Grubu, tamamen öğrenciler ile 
birlikte metinler oluştururarak çocuklara olumlu 
davranış mesajları verilmeye çalışılmıştır. Hazırlanan 
tiyatro grubu, Çumra ilçesinin hemen hemen tüm köy 
ve beldelerini dolaşarak hayatında hiç tiyatro gör-
memiş anasınıfı çocuklarına oyunlarını sunmuştur. 
Öyle ki birçok okulda sahne bulunamadığı için tiyatro 
grubumuz perdeler ile sınıflara kendi sahnelerini 
oluşturmuşlardır. Kostümlerin tamamı çocuk geli-
şimi öğrencileri tarafından kendi imkânları ile hazır-
lanmıştır.

Şirinler, Prenses ve Arkadaşları, Dünya ve Geze-
genler, Mikroplar, Palyaço, Hacivat ve Karagöz adlı 
6 perdeden oluşan ve ilköğretim öğrencilerine insanî 
ve kültürel değerlerimizin anlatıldığı oyunlarda; 
öğrencilere yalan söylememe, özür dileme, arka-
daşlarının kusurları ile dalga geçmeme, onları 
küçümsememe ve sağlıklı yaşam gibi değerler be-
nimsetilmeye çalışıldı.

Şirinler oyunu ile çocuklara insanların farklı-
lıkları ile alay edilmemesi gerektiği mesajı; Mik-

roplar oyunu ile vücudumuza farklı yollardan giren 
mikrop ve virüsler, bunlardan nasıl korunmamız 
gerektiği ve “fastfood” yiyeceklerin içinde bulunan 
maddelerin canlandırılması ile çocuklara ne ye-
dikleri mesajı; Prenses ve Arkadaşları oyunu ile 
arkadaşlarımızı kırdığımız zaman yalnızca özür 
dilemek değil, gerçekten üzüldüğümüzü de gös-
termemiz gerektiği ve fedakârlık mesajı; Dünya ve 
Gezegenler oyunu ile Dünya ve güneş sisteminin 
nasıl işlediği mesajı verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca 
Karagöz ve Hacivat oyunu ile geleneksel oyun-
larımız çocuklara tanıtılmıştır. Son olarak da ço-
cukların çok sevdiği çizgi film karakteri Pepe ve Şila 
kostümlü öğrenciler çocuklar ile şarkılar söyleyerek 
çocukları eğlendirmişlerdir. Çocuk Tiyatro Grubu, 
2014 yılında çıktığı tiyatro turnesini başarıyla ta-
mamlamıştır.

Okul Müdürü Selim ARPACI, tiyatroya gi-
demeyen öğrencilerimizin ayağına tiyatroyu ge-
tiren Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Şefi Ayşe 
ALPTEKİN başta olmak üzere emeği geçen öğ-
rencilerimize teşekkür etti. Yapılan bu uygulama 
ile çocuk gelişimi bölümü öğrencileri hem drama 
dersi için uygulama fırsatı bularak çocuklarla nasıl 
iletişim kuracaklarını öğrenmiş hem de yoksulluk 
içinde bulunan köy çocuklarını çocuk tiyatrosu ile 
tanıştırmışlardır. 

Eğitimde  İyi Örnekler

Down Cafe
Ereğli Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi

Zihinsel engelli bireylerin temel gereksinimleri; 
meslekî eğitim almaları ve istihdam edilmeleri son 
derece önemlidir. İstihdam edilemeyen bireylerin 
de bir sosyal ortamda korumalı olarak üretime katı-
labilmeleri ve sosyal aktivitelere katılarak toplumla 
bütünleşmeleri çok önemlidir.

Zihinsel engelli bireylerin zorunlu eğitimleri 
sonrasında, özellikle kişisel bakım becerileri ve top-
lumsal yaşam becerilerine yönelik hazırlanan mes-
lekî eğitim programlarına devam etmeleri yetersiz-
dir. Katılımın çoğaltılması amacıyla Ereğli Kazım 
Demirel Sevgi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 
orta düzey zihinsel engelli öğrencilerinin Yiyecek ve 
İçecek Hizmetleri alanında uygulamalı eğitim alma-
larını sağlamak üzere, Ereğli Belediye Başkanlığın-
dan müstakil bir bina tahsis edilmiştir. 

Ereğli Sevgi Down Cafe, Ereğli Belediyesince 
tahsis edilen müstakil binada Sabancı Vakfı Top-
lumsal Gelişme Hibe Programları desteği ile zihinsel 
engelli ve down sendromlu gençlerin uygulamalı 
eğitim alıp staj yapmaları için tasarlanmış, Kazım 

Demirel Sevgi Eğitim Derneği tarafından 14 Kasım 
2012 tarihinde açılmıştır.

İş Uygulama Merkezinde görevli öğretmenlerden 
oluşan 14 kişilik bir grup Servis Hizmetleri Eğiti-
mine alınmış ve bu öğretmenlere sertifikaları veril-
miştir. Eğitimler, İstanbul Etiler Turizm Otelcilik 
Meslek Lisesi işbirliği ile tamamlanmıştır.

Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi 
Projesi’nin hayata geçirilmesiyle servis hizmetleri 
alanında uygulamalı eğitim verilmeye başlanmıştır.

İş Uygulama Merkezine kayıtlı 48 öğrencinin 
37’si okul eğitim atölyesinde Servis Hizmetleri Eği-
timi’ne alınmıştır.  Bu öğrencilerden 24’ü 9:00-11:00 
saatleri arasında Down cafede dönüşümlü olarak 
uygulamalı eğitime başlatılmıştır. Öğrencilerden 
11’i 23 yaş üstü olup Halk Eğitim Merkezi ile or-
tak açılan Servis Hizmetleri Yardımcılığı Kursu’na 
katılmışlardır. 2012-2013 öğretim yılında bu genç-
ler 704 saatlik Servis Hizmet Yardımcılığı kursunu 
tamamlamıştır.

Eğitimde  İyi Örnekler
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Eğitim programına devam eden öğrencilerden 

uygulamalı eğitimde başarılı olan 9 öğrenci, Ereğ-

li Demireller Dinlenme Tesisleri’nde ve Tüzerler 

Yemek Şirketi’nin Yurtkur Kız Öğrenci Yurdu Lo-

kalinde haftanın iki günü görev alarak uygulamalı 

eğitim yapmışlardır.

Ereğli Down Cafe’de çalışan 7 zihinsel engelli 

öğrenci, İstanbul-Etiler Turizm ve Otelcilik Mes-

lek Lisesinde uygulamalı eğitime katıldıktan sonra 

Şişli Down Cafe’yi ziyaret etmiştir.

Okulda teorik ve ön deneyim eğitimini alan 

öğrencilerimiz için Ereğli Down Cafe, toplumla 

buluşma noktaları olmuştur. Zihinsel engelli genç-

lerimize toplumun olumlu yaklaşımı, meslekî ka-

pasitelerini geliştirerek ekonomiye ve topluma ka-

tılımlarını artırmıştır. Uygulamalı eğitim alan orta 

düzey zihinsel engelli 9 genç, tam zamanlı görev ve 

sorumluluk alabilecek düzeyde gelişmiştir.

Ereğli Down Cafe’de beş yıldızlı otellerde mut-

fak deneyimi olan bir aşçı da görev yapmaktadır. 

Yemeklerin lezzetli pişirilmesi, kafe çalışanı genç-

lerin işlerini nitelikli yapmaları dolayısıyla kafe, 

tercih edilen bir sosyal-işletme olmuştur. Ev sıcak-

lığında hizmet veren işletmemiz, bu yönüyle Ereğ-

li’de sempati toplamıştır. Okulların ve grupların 

buluşma adresi olmuştur. Kafe, her yıl ortalama 45 

okulun öğrencilerini ve öğretmenlerini misafir ede-

rek farkındalık çalışmasını devam ettirmektedir.

2012-2013 öğretim yılında 704 saatlik Servis Per-

sonel Yardımcılığı Kursu’nu tamamlayarak sertifika-

larını alan 11 zihinsel engelli kursiyer; 2013-2014 

öğretim yılında 1.026 saatlik Mutfak Hizmetleri Kurs 

Programı’nı tamamlayarak aşçı sertifikası almıştır. 

Ereğli Down Cafe mutfağında, okulumuz öğrenci 

ve öğretmenleri için toplam 120 kişilik yemek 

üretilmektedir. Kafenin devamını sağlayacak en 

önemli bağ bu şekilde sağlanmıştır. Aynı zamanda 

yemeklerin hazırlanması aşamasında da görev 

alan öğrenciler için yeni bir beceri eğitim alanı da 

oluşmuştur.

2014-2015 öğretim yılında kafe çalışanları 1.026 

saatlik Garsonluk Eğitimi almaya başlamıştır. Eği-

timler için kafeye bitişik bir binada, 110 metreka-

relik uygulamalı eğitim alanı hazırlanarak okulun 

2. sınıf öğrencileri de bu alanda eğitime alınmıştır.

Mehter Takımı ve Aşçılık Yarışması
Selçuklu Özel Eğitim Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Selçuklu Özel Eğitim Meslekî Eğitim 
Merkezi Mehter Takımı

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metleri Dairesi Başkanlığının internet üzerinden yap-
mış olduğu “15 yaş üzeri hafif düzey zihinsel engelli-

ler mehter takımı” duyurusuna okulumuzda 
müziğe yeteneği olan öğrenciler tespit edile-
rek başvuruları yapılmıştır. 6 Ağustos 2014 
tarihinde genel seçmeler yapılarak çalışmala-
ra başlanmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Mehter Grubu’ndan 7 kişi, okulumuzdan bir 
özel eğitim öğretmeni ve bir müzik öğret-
meninden oluşan grup, çalışmalarına devam 
etmektedir. Hafif düzey zihinsel engelliler 
mehter takımında serabral palsi, down send-
romlu ve otizmli öğrencilerimiz bulunmakta-
dır. Grup 27 kişiden oluşup 8 aylık çalışma so-
nunda marş ve ilahiden oluşan 13 parçayı çalıp 
söyleyebiliyor. Öğrencilerimiz 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nde ilk gösterilerine çıkmış 
ve bü-yük bir başarı göstererek çalışmanın 

devamının ge-leceğinin garantisini vermişlerdir. 
Bu proje, öğrencilerin davranış gelişimleri üzerin-

de olumlu etkilere sahiptir. Mehter takımındaki öğ-
rencilerimizin özgüven, sevgi ve saygı gibi duyguları 
gelişmiştir. Özellikle ilahi öğrenmek manevî duygu-

larının gelişiminde önemli rol oynamıştır. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve 

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına, en-
gelli öğrencilerimize yönelik yaptığı çalış-
malardan dolayı teşekkür ediyoruz. 

Selçuklu Özel Eğitim Meslekî Eğitim 
Merkezi Aşçılık Yarışması

Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafın-
dan “İstanbul Yemek Günleri-Gastrono-
mi Festivali” kapsamında her sene çeşitli 
kategorilerde yarışmalar düzenlenmekte-
dir. SEDEP bünyesinde “Hayaldi Gerçek 
Oldu” projesi ile bu festival kapsamında 
“SP4 Engelli Aşçı” kategorisinde yarışma 
düzenlenmiştir. Okulumuz, 29 Ocak 2015 
tarihinde İstanbul TÜYAP Fuarı’nda yapı-
lan yarışmaya 3 öğrenci ve 3 öğretmen ile 

Eğitimde  İyi Örnekler
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katılarak zihinsel engelliler yemek yarışması dalında 
birincilik ödülünü kazanmıştır. 

Projede öğrencilere meslekî davranış ve kuralları 
benimsetmek; öğrencilerin özgüvenlerini artırmak, 
sosyal adaptasyonlarını sağlamak ve hayatlarında 
olumlu izler bırakacağına inandığımız keyifli anlar 
yaşatmak amaçlanmıştır. Yarışmada bilgi ve beceri-
lerin öğrenilmesi, karşılıklı bilgi alışverişine olanak 
sağlamıştır. Proje, dil ve düşünce becerilerinin öğre-
nilmesinde etkili olmuştur. Öğrencilerimiz toplum 
içinde duygusal sıkıntılar yaşamaktayken proje saye-
sinde normal gelişim gösteren bireyler gibi toplumun 
her kesiminde yer alabilme haklarının olduğunu ve 
bu özgüvenin başta kendileri olmak üzere tüm aile bi-

reylerince hissedilmesi sağlanmıştır. Özgüvenin artı-
rılmasının geçirilecek kaliteli zamanlarla başarılabile-
ceği inancıyla hareket edilmiştir. Proje ile özel eğitime 
ihtiyacı olan bireylerin bedensel, zihinsel, duygusal 

ve sosyal yönden gelişimlerine olumlu etkiler sağlan-
mıştır. Üretken bireyler olmaları yönünde teşvik edici 
bir çalışma olmuştur.

Mevlana’nın 7 Öğüdü

3
“Başkalarının kusurunu örtmede

gece gibi ol.”

Mevlâna Müzesi (Gece)Fotoğraf: Bayram DEMİRÖRS
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zılmaya hazır hale gelmişti birkaç haftada. Önce 

kurşun kalemle çizimlerimizi oluşturduk. Sonra, 

Zeki Öğretmenin hazırladığı farklı renklerdeki 

boyalar ile öğrencisinden idarecisine 

kadar hepimiz boyacı olduk. 

Duvara yazılacak metinler için ilk 

etapta kalıp oluşturduk. Bu yöntem 

fazla zaman aldığı için metinleri pro-

jeksiyonla yansıtıp yazmaya karar verdik. Bu-

nun için perdelerle gölgeleme yapmayı denedik 

ama bu yöntem güneş ışığını kesmede yeterli 

olmayınca Okul Müdürümüz Muhammet KILIÇ 

ve hizmetlimiz Veyis UÇAR ile birlikte kendimi-

zi akşamları okulda bulduk. 

Öğrencilerin kantin nedeniyle sık sık kullan-

dıkları merdivenleri öğrencilerin sıkıntı çektik-

leri çarpım tablosuyla buluşturduk. Göze batsın 

diye renklendirdiğimiz merdiven basamakların-

da örüntü oluşması amacıyla da bir grupta 2’ler, 

4’ler ve 8’leri yan yana; diğer grupta 3’ler, 6’lar 

ve 9’ları yan yana yaptık. 

Yaklaşık 2 ay süren çalışmamızın sonunda bir 

öğrencimin şu sözleri bütün yorgunluğumu al-

mıştı: “Siz geldiniz, okul değişti.”

Geçen sene sosyal medyada paylaştığımız 

çalışmamızı beğenerek yapmayı düşündükleri-

ni dile getiren öğretmen arkadaşların 2014-2015 

eğitim-öğretim yılında birçok okulda benzeri ça-

lışmalar yürütmesi mutluluk vericidir.

Okulum Matematik Kitabı
Ilgın Ağalar Şehit Murat Doğru Ortaokulu

“Okulum Matematik Kitabı Projesi” mevcut 

imkânlarla eğitim kurumlarının nasıl değişece-

ğini gözler önüne seren bir proje. Projenin çıkış 

öyküsünü ve hikâyesini Matematik Öğretmeni 

Mevlüt Umut ÇIĞ’ın ifadeleri ile paylaşıyoruz:

Öğrencilerin çoğu için kâbusa dönüşen mate-

matiği, öğrencilere sevdirmek ve dersin öğreni-

mini kolaylaştırmak için biz de okul olarak şu so-

ruyu sorduk: “Biz, öğrencilerimizin matematiği 

sevmeleri, matematiği daha iyi ve daha kolay öğ-

renebilmeleri için ne yapabiliriz?” Projemiz, bu 

soruya yanıt olarak doğmuştur. Matematiği gör-

sel ve renkli hale getirerek öğrencilerin öncelikle 

matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini, 

sonrasında öğrenmenin kalıcılığını artırmayı ve 

nihaî olarak matematik başarısına katkı sağlama-

yı amaçladık.

Projenin plan aşamasında, Okul Müdürümüz 

Muhammet KILIÇ ile yaptığımız konuşmaya 

okulumuzda ücretli öğretmen olarak görev ya-

pan emekli öğretmen Zeki KINACI’nın kulak 

misafiri olması projemiz için dönüm noktasıydı 

aslında. Şöyle ki, Zeki Öğretmende “Acaba, nasıl 

yaparız?” şeklindeki bütün sorularımızın yanıt-

ları ve hatta fazlası vardı. Örneğin, biz “Hangi 

boyayı kullanacağız, farklı renkleri nasıl elde 

edeceğiz?” diye düşünürken önce boyanın emi-

limini ve böylelikle uzun ömürlü olmasını sağ-

layacak bir zemin oluşturmamız gerektiğini öğ-

reniyorduk. Hal böyle olunca projemiz gittikçe 

dallanıp budaklandı.

6 tane 2 m2’lik bölgenin beyaz macunla kap-

lanması, macunun zımparalanması ve 2 kat astar 

çekilmesi ile “Matematik Kitabımız” üzerine ya-

Eğitimde  İyi Örnekler
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Ailemle Okuyorum Projesi
Sarayönü Halıcı Cumhuriyet İlkokulu

Okul Müdürü Basri DOĞANAY’ın kalemin-

den aktarıyoruz:

Okuma ve düşünmeyi hayatında odak haline 

getiren birey ve toplumlar, sorunlara daha geçer-

li ve gerçekçi çözümler üretecek bilinçte ve daha 

başarılı olurlar. Okuma alışkanlığı ile birlikte 

soran ve sorgulayan birey sayısının arttığı top-

lumlarda, başta sosyal hayat olmak üzere birçok 

alanda değişme ve gelişme olduğu görülmekte-

dir. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan 

okuma oranının düşük olması, bölgemizin de en 

büyük sorunlarındandır. Bu sorunun çözümü 

konusunda bir adım olması için proje ekibimiz-

le kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, kitap 

okuma oranını arttırmak amacıyla bir çalışma 

başlattık.

Gerek eğitim alanında gerek toplumsal alanda 

kitap okumanın bir davranış ye-

rine bir zorunluluk ve bir ödev 

olarak görüldüğünü tespit ede-

rek önce bu bakış açısını değişti-

recek adımlar atmayı planladık. 

Bu plan doğrultusunda yıllardır 

hepimize yapılan “Kitap oku-

yun” tavsiyesini daha kapsamlı 

bir hale getirerek “Gelin, kitap 

okuyalım” dedik. Aldığımız ka-

rarlar sonucunda okulumuzda 

belirlenen günler ve saatler içeri-

sinde veliler, öğrenciler ve öğret-

menlerle birlikte kitap okuduk. 

Kitap okumanın bir ders olmadığını, eği-

tim-öğretimin bitince sona ermesi gerekmediği-

ni, hayat telaşında zaman ayrılması gereken bir 

hobi değil bir ihtiyaç olduğunu fark eden velile-

rimiz de projemizin devamlılığı konusunda bize 

çok büyük destek oldular. İlköğretim yıllarından 

beri eline kitap almamış olan babasını, annesini 

yanında oturmuş kitap okurken gören öğrencile-

rimiz de kitap okuma fikrine daha sıcak bakmaya 

başladılar. Atılan bu küçük adımlar başta öğren-

cilerimize daha sonra da velilerimize kitap oku-

ma zevkini tattırmış olması açısından hepimizi 

çok mutlu etti. Projeyi hayata geçirirken başta 

okulumuz Müdür Yardımcısı Bülent ÇALIK ve 

proje ekibine desteklerinden ve emeklerinden 

dolayı teşekkür ederim.

Eğitimde  İyi Örnekler

Fen Hikâyeleri Kitabı
Ereğli Kutören Ortaokulu

Öğrencilerine fen ve teknoloji dersini sevdirerek, 

akademik başarılarının artması ve çalışma sonu-

cunda ortaya özgün bir eser çıkarmayı amaçlayan 

kitap çalışmasını, Fen ve Teknoloji öğretmeni Fatih 

GÜLLER’in kaleminden aktarıyoruz:

“Öğrencilerime dersimde vermiş olduğum per-

formans görevlerini Fen Hikâyeleri isimli bir kitap-

ta topladım. Kitabın içinde fen hikâyeleri, şiirler, 

bilmeceler, anılar, karikatürler, tekerlemeler ve 

kavram haritaları bulunmaktadır. Bu kitapta; fen 

dersi konuları, kültürümüzü yansıtan kahraman-

lar ve çizgi film karakterleriyle ilişkilendirilmiştir. 

Örneğin; Mevlânâ güneşe benzetilmiş, etrafında 

dönen semazenler dünya ve aya benzetilmiştir. 

Öğrenciler hem güneş sistemini öğreniyorlar hem 

de Mevlânâ’nın görüşünü benimsiyorlar. Çizgi film 

karakterlerinde ise Pinokyo, derse girerek gül bit-

kisinin çiçeksiz bir bitki olduğunu, karayosunların 

ise çiçekli bir bitki olduğunu söylüyor ve burnu 

uzuyor. Dersi doğru bir şekilde tekrar anlatıyor. 

Burnunun uzaması duruyor ve burnu küçülüyor. 

Arkasından hemen yalan söylemenin ne kadar kötü 

sonuçlar doğuracağını söylüyor. Burada öğrenciler 

hem yalanın kötü bir şey olduğunu öğreniyorlar 

hem de çiçekli çiçeksiz bitkileri tanıyorlar. Red Kit 

hikâyemizde Daltonların boylarının hipofiz bezin-

deki büyüme hormonunun az salgılanması sonucu 

cüceliğin; çok salgılanması sonucu devliğin meyda-

na gelmesi anlatılmaktadır. Daltonların Red Kit’i 

görünce korkarak adrenalin hormonu salgılaması 

ve bu hormon sonucunda Dalton Kardeşlerin kan 

şekerlerinin yükselmesi, Red Kit’in ise Dalton Kar-

deşlere insülin iğnesi yaparak kan şekerlerini dü-

şürmesi gibi çok farklı ve ilginç hikâyeler bulun-

maktadır. Bunlar gibi değişik 85 tane hikâye vardır. 

Kitabımız toplam 108 sayfadan oluşmaktadır. 

Bu kitabımız MEB Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 

Ödülleri’ne layık bulunmuştur.”

Eğitimde  İyi Örnekler
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ve televizyon başından ayrılmayan çocuklarımızı 

tekrar sokağa çıkarmak, onların sosyalleşmelerini, 

iletişim ve paylaşımlarını artırmak; dedelerinin, 

babalarının kültürel miraslarına sahip çıkmalarını 

sağlamaktır. Bu sayede geçmişlerini bilen, bugünü-

nü anlayan ve geleceğe güvenle bakabilen çocuk-

larımız olacaktır. Geçmişin birikimini günümüzün 

imkânlarıyla değerlendirip geleceğe ait oyunlar 

geliştirerek yeni bir medeniyet oluşturma yolunda 

önemli katkılar sağlayacaklardır. 

Proje kapsamında, sene başında yıl boyu oyna-

nacak geleneksel oyunlar belirlenip planlama ya-

pılmıştır. Okuldaki tüm sınıflar, serbest etkinlikler 

dersinin iki saatinde oyunlarını sınıf öğretmenleri 

liderliğinde öğrenip oynamaktadırlar. Ayrıca Ha-

ziran ayının ilk haftasında sınıflar arası «Çocuk 

Oyunları Turnuvası” düzenlenmektedir.

Okulumuzda uyguladığımız projelerimizden 

bir tanesi de “Minik Fırçalar, Küçük Dokunuşlar 

Projesi”dir. 

Görsel sanatlar eğitimi kişinin duygu, düşünce 

ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve üretken-

liğini estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla ya-

pılan; kişilere eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru 

biçimde yönlendirmeyi öğreten eğitim faaliyetle-

ridir. Bizler de okulumuzda öğrencilerimizin haf-

tada iki saatini görsel sanatlar atölyesinde geçire-

rek bizzat fırçayı, tuvali, ebruyu, akrilik boyayı, 

cam boyamayı tanımalarını ve bizzat yapmalarını 

sağlıyoruz. Öğrencilerimizin çalışma esnasındaki 

gözlerindeki heyecan gerçekten görülmeye değer.

Mayıs ayının son haftası açtığımız sergide, 

öğrencilerin gözlerindeki parıltılardan, doğru ça-

lışmalar yaptığımızı bir kez daha anladık. Öğren-

cilerimiz kendi ürettikleri eserleri, sergi boyunca 

aile ve akrabalarına göstererek yeteneklerini çev-

relerine göstermenin mutluluğunu doyasıya ya-

şadılar.

Minik Fırçalar, Küçük Dokunuşlar Projesi
Ahırlı Akkise Atatürk İlkokulu

Ahırlı Akkise Atatürk İlkokulu 2014-2015 eğitim 

öğretim yılında 6 proje ve birçok etkinlik gerçekleş-

tirdi. Yapılan çalışmalardan bazılarını Müdür Ali 

GÜMÜŞDAL’ın kaleminden aktarıyoruz:

Okulumuzda bu yıl 6 tane proje ve birçok etkin-

lik gerçekleştirmekteyiz.

Geleneksel çocuk oyunları  gün geçtikçe unutul-

makta ve yerini sanal oyunlara bırakmakta, çocuklar 

edilgen ve yalnız bir çocukluk dönemi geçirmekte-

dir. Ayrıca çocuklarımızı bilgi çağının gerektirdiği 

tüm özelliklerle donatırken onların kültürümüze 

ait zenginlikleri öğrenmelerini sağlamak da eğitim 

sistemimizin temel bir prensibi olmalıdır. Bu yüz-

den okulumuzda “Geleneksel Çocuk Oyunları ile 

Kültür Köprüsü Projesi“ kapsamında, Konya ve 

Anadolu yöresinde, eskiden oynanmış ancak bu-

gün unutulmaya yüz tutmuş kültür varlıklarımız-

dan biri olan çocuk oyunları tespit edilerek okulu-

muzda oynatılmıştır. Amacımız sokakta yaşıtları ile 

beraber oyun oynaması gerekirken bugün internet 

Eğitimde  İyi Örnekler
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Okuma Merkezi, Müdüre Mektuplar...
Kadınhanı Ülkü İlkokulu

Kadınhanı Ülkü İlkokulunda yürütülen birbirinden 
farklı pek çok proje mevcut. Bunlardan bazılarını sizlerle 
paylaşıyoruz.

Okuma Merkezi

Öğrencilerine kitabı ve okumayı sevdirmek, bu ko-
nuda onları özendirmek, kitap okuma alışkanlığı kazan-
dırmak için okul bünyesinde “Okuma Merkezi” adlı bir 
yer tahsis edilmiş, tüm öğrencilerinin yararlanabileceği 
ve ihtiyaçlarına cevap verebileceği şekilde materyallerle 
donatılmıştır. 

Her öğretmen, aylık çıkan çocuk dergilerinden en az 
birine abone olarak ve bu dergileri okuma merkezine 
kazandırarak çocukların güncel yayınları takip etmele-
rini hedeflemiştir. Bu projede okuldaki tüm öğrenciler 
arasından o gün içinde farklı kazanımlarda başarı göste-
ren öğrencilerin ödüllendirilmesi için okuma merkezine 
gönderilmesi ve burada okul idaresi tarafından çeşitli 
ikramlarda bulunularak öğrencilere okuma alışkanlığı 
kazandırılması hedeflenmektedir. 

Müdüre Mektuplar

“Müdüre mektuplar” başlığı altında okuldaki tüm 
öğrencilere duyurular yapılmış; okulda yapılan çalışma-
larla ilgili memnuniyetlerini, beklentilerini anlatan bir 
mektup yazmaları ve mektuplarını doğrudan müdüre 
mektuplar kutusuna atmaları istenmiştir. Gelen mek-
tuplar tek tek okul müdürü tarafından okunmuş, mem-

nuniyetler ve istekler maddeler halinde not edilmiştir. 
Yapılacak çalışmalar beklentilerin ışığında planlanmış 
ve uygulanmış, yerine getirilemeyen beklentilerin neden 
yerine getirilemediği anlatılmıştır. 

“Hareketli ol zinde kal!”
Okul öğrencileri, sabah er-

ken saatlerde sınıfa girdikten 
sonra uyku mahmurluğunu 
atamadığı için ilk derse adapte 
olamamaktadır. “Hareketli ol 
zinde kal!” sloganıyla her sabah 
toplanma saatinden önce 5-10 
dakika tüm öğrenci ve perso-
nelin katılımıyla görevli öğret-
menlerce basit egzersiz hare-
ketleri yapılmakta ve öğrenciler 
daha zinde bir şekilde sınıfları-
na geçmektedirler. Sabah sporu yaptıktan sonra gözle 
görülür bir canlılık ve zindelik oluşmaktadır. 

Enerji Kaynaklarımızın Tükenmemesi İçin 
Görsel Bir Çalışma

Enerji tasarrufu konusunda öğrencilerin, ömür boyu 
uygulamaları gereken davranış ve alışkanlıklarının yer-
leşmesine katkı sağlamak için enerji ile ilgili nesneler 
üzerinde öğrencilerin dikkatlerini çekebilecek görseller 
hazırlanmıştır.

Eğitimde  İyi ÖrneklerMevlana’nın 7 Öğüdü
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“Hiddet ve asabiyette

ölü gibi ol.”

MeramFotoğraf: Bayram DEMİRÖRS
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“Peçevi şehrinin Baruthane Mesiresi,

Kırım’ın Sudak bağı, İstanbul’un

175’ten fazla bahçe ve gülistanları,

Tebriz’in Şah-ı Cihan Bağı,

Konya’nın Meram mesiresinin yanında 

bir çemenzar bile değildir.”

Evliya Çelebi
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Bir Gün Boyunca Mesleki Deneyim 
Yaşıyorum Projesi

Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi

Rehber Öğretmen/Proje Koordinatörü Büşra 

PARLAK projelerini şöyle anlatıyor:

Öğrencilerimizin hem meslekler hem de meslek 

elemanlarının görev ve sorumlulukları kapsamın-

da daha kapsamlı bilgiye sahip olması ve üniversite 

sınavına hazırlık yapma konusunda istekliliğin 

yüksek olması amacı ile “Bir Gün Boyunca Meslekî 

Deneyim Yaşıyorum.” projesi ortaya çıkmıştır.

Projeyle, öğrencilerimizin yetenek, ilgi ve özel-

liklerine uygun olan meslekler hakkında birinci 

ağızdan doğru ve geçerli bilgiler edinmeleri amaç-

lanmıştır. Meslekî tercihlerini kendilerine uygun-

luk açısından gerçekçi bir şekilde değerlendirebil-

meleri, meslekî sorumlulukların getireceği stres ve 

güçlükler noktasında bilinçli olmaları sağlanmaya 

çalışılmıştır. Üniversite sınavına hazırlık yapmada 

motivasyonları arttırılmaya çalışılmıştır. Okulumu-

zun üniversite sınavındaki başarısını arttırmak da 

projemizin kurumsal amaçları arasındadır.

“Bir Gün Boyunca Meslekî Deneyim Yaşı-

yorum.” projesi; öğrencilerimize meslekî tercih 

süreçlerinde yardımcı olurken yeteneklerini, il-

gilerini yerinde ve yaşayarak tecrübe etmelerine 

yardımcı olmaya amaçlamaktadır. Proje, fikrinin 

geliştirilmesi sonrasında Çumra İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğüne, önce sözlü, ardından da resmî ola-

rak bildirilmiş ve Çumra Kaymakamlığı, Çumra 

Belediyesi, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çumra 

Devlet Hastanesi ve Çumra Sedat Çumralı Meslekî 

ve Teknik Anadolu Lisesi kurumları ile irtibata ge-

çilerek gerekli izinler alınmış ve planlamalar yapıl-

mıştır. 

Uygulama aşaması için öğrencilerimize bir 

gün boyunca deneyim yaşatmak için gönder-mek 

istediğimiz kurumlar ile işbirliği yapılarak proje 

hakkında bilgi verilmiş ve planlaması yapılmıştır. 

Eğitimde  İyi ÖrneklerMevlana’nın 7 Öğüdü
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“Tevazu ve alçak gönüllülükte

toprak gibi ol.”
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Sonraki aşamada ise her bir kurum 

için belirlenen iki öğrenci, kurumlar ve 

meslek elemanları ile buluşturulmuş ve 

öğrenciler bir gün boyunca söz konusu 

mesleği gözlemleme ve deneyimleme 

fırsatı elde etmişlerdir. 

Yetenek, ilgi, özellik ve hedefleri doğ-

rultusunda seçilen toplam 10 öğrenci, 

kurumlara gitmek üzere belirlenmiştir. 

Kurumlara giden öğrenciler gün içeri-

sinde kurumların yöneticisi ile tanışma, 

kurumun birimlerini ziyaret etme, ku-

rumda çalışan kişilerden bilgi alma ve 

kendilerine verilen uygun görevleri ye-

rine getirme fırsatı bulmuşlardır.

Bu öğrencilerden, üniversitede Hukuk ve Kamu 

Yönetimi bölümlerini kazanmak isteyen iki öğrenci 

Çumra Kaymakamlığına; Siyasal Bilgiler bölüm-

lerini kazanmak isteyen iki öğrenci, 

Çumra Belediyesine; Polislik Meslek 

Yüksek Okulunu kazanmak isteyen 

iki öğrenci Çumra İlçe Emniyet Mü-

dürlüğüne; Tıp ve Hemşirelik bölüm-

lerini kazanmak isteyen iki öğrenci 

Çumra Devlet Hastanesine; Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik bölümü-

nü kazanmak isteyen iki öğrenci ise 

Çumra Sedat Çumralı Kız Meslek ve 

Teknik Lisesi Psikolojik Danışman ve 

Rehber Öğretmenine gönderilerek öğrencilerin bir 

gün boyunca deneyim yaşamaları sağlanmıştır.

Söz konusu projenin hedef kitlesi olan ve proje 

gereği çeşitli kurumlara giden öğrencilerimizde 

ciddi anlamda bir motivasyon artışı olduğu ve is-

tedikleri bölümleri kazanmak için daha da istekli 

hale geldikleri görülmüştür. Gerek öğrencilerden 

alınan geri bildirim gerekse de edinilen olumlu iz-

lenim itibariyle, öğrencilerin daha gerçekçi hedef-

ler belirledikleri ve meslekleri her yönü ile tanıma 

noktasında daha bilinçli hale geldikleri gözlen-

miştir. Ayrıca hedef kitle olan öğrencilerin proje 

sonunda günü memnun bir şekilde noktaladıkları 

ve kendilerini öz güvenli hissettikleri görülmüş-

tür.

Mevlana’nın 7 Öğüdü
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“Hoşgörülükte deniz gibi ol.”

Mevlânâ MüzesiFotoğraf: Bayram DEMİRÖRS
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yazarların sorularını yanıtladı, onlara kitaplarını 
imzaladı.

Konferanslar, ziyaretler ve söyleşilerle, dolu dolu 
bir yıl geçirdik. Yılsonunda katılımcılara “Konya 
Lisesi Genç Yazarları Belgesi” verdik. Mezun ola-
cak genç yazarlara veda programı düzenledik.

Kütüphanecilik ve Yayın Kulübünün lokomotifi 
olan Konya Lisesi Genç Yazarları’nın 2015 yılında 
51. Kütüphanecilik Haftası ile ilgili gerçekleştirdiği 
etkinliklerinden bazıları şunlardır:

a. Kütüphanemizde bulunan Çanakkale Savaşla-
rı konulu kitaplar gün boyu sergilendi.

b. Kütüphanecilik kulübü üyeleri ile uygun sı-
nıflar 3. saat okul bahçesinde kitap okudu.

c. Prof. Dr. İsmet Emre, Konya Lisesi öğrencile-
rine hitap etti. “Hayata Kitapla Bakmak” konulu 
konferansında kitapların hayatımızdaki önemini 
vurguladı.

d. Edebiyat Öğretmeni Raşit KESKİN “Kitaplar 
ve Okuma Kültürü ” konulu söyleşide tarih boyun-
ca kitabın geçirdiği evreleri ve değişen okuma kül-
türünü anlattı.

e. Edebiyat Öğretmeni Mustafa KARAKURT 
“Okumak, Her Şeyin Başı” konulu söyleşide oku-
manın önemini anlattı. İsmet Özel şiirleri okudu.

f. Kütüphane kayıtlarına bakarak en fazla kitap 
okuyan 10 öğrenciye “Kitap Kurdu Belgesi” verildi. 
İlk üç öğrenciye ödül verildi.

g. Önceden seçilen öğrencilerin okuduğu bir 
kitabı, sınıfları dolaşarak kütüphanede, bahçede ar-
kadaşlarına anlatması faaliyeti gerçekleştirildi. 

h. Öğrencilerin okuyup kaydettiği kitapları, 
görme engellilerle paylaşması etkinliği yapıldı.

İçinde bulunduğumuz 2015 yılında oturmuş 
kadromuzla yazma, okuma ve diğer faaliyetlerimiz 
aynen devam ediyor. Huzurevi ve çocuk yuvasında 
kitap okuma etkinliği, kitap ayracı tasarımı yarış-
ması gibi daha pek çok etkinlikle faaliyetlerimize 
devam etmekteyiz.”

Konya Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni Raşit KESKİN, sözlerine şöyle devam 
ediyor:

“Kütüphane Merkezli Eğitim” adını verdiğim 
bu projenin ülkemizdeki tüm okullara yayılmasını 
temenni ediyorum. Her okulda en az 10 bin kitap-
lıklı kütüphaneler olmalı ve bu kütüphanelerin ida-
resinden sorumlu bir öğretmen bulunmalıdır. Oku-
mayı, yazmayı, sosyal faaliyetleri seven kitapsever 

öğretmenler atanmalı bu göreve. Kütüp-
hanecilik faaliyetleri pasif bir alan olarak 
görülmemeli.

Okulda görsel sanatlar ile ilgili olarak 
“Bir Resmin Parçası Olmak” etkinlikleri 
için ise sözü, Görsel Sanatlar Öğretmeni 
Rengin TEMEL’e veriyoruz:

Projemizin amacı; sanatın evrenselli-
ğinden yola çıkarak sanatın birleştirici, 
kaynaştırıcı gücü ile birlik ve beraberliği 
sağlamaktı.

Edebiyat Öğretmenimiz Raşit KES-
KİN’le birlikte hazırladığımız “Bir Resmin 
Parçası Olmak”  isimli projemizle Konya 
Anadolu Lisesinin öğrencisi, öğretmeni, 

velisi ve personeliyle birlik ve beraberlik içinde, 
okulumuz resim atölyesinde sanatsal faaliyetler 
yapmayı planladık.  Çalışmalarımızda akrilik boya, 
yağlı boya ve karakalem tekniklerini kullandık.

Amaçlanan doğrultuda yaptığımız çalışmaları-
mızı Kule Site AVM’de ve okulumuzda açılan sergi 
ile nihayetlendirdik.

Kütüphane Merkezli Eğitim
Meram Konya Anadolu Lisesi

Bu sayımızda Meram Konya Anadolu Lisesinin 
kitap, okumak, kütüphane ve görsel sanatlar dalla-
rında yaptığı projelerden yine aynı okulun bahse-
deceğiz. Meram Konya Anadolu Lisesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni Raşit KESKİN’in kaleminden:

“Bir insanı sevmekle başlar her şey” diyor, Sait 
Faik. Eğitim söz konusu olunca her şeyin başlan-
gıcına kitabı da eklemek gerekiyor. Zira, bir kita-

bı sevmekle başlıyor her şey. “Konya Lisesi Genç 
Yazarları” oluşumunun merkezinde de kütüphane 
var. Kütüphane etrafında bir araya gelen öğrenci ve 
öğretmenlerin oluşturduğu bir edebiyat halesi.

O zamanki Okul Müdürümüz Mehmet MUT-
LU’nun girişimleri sonucu, okulumuz mezunla-
rından Konyalı işadamı Feyzullah ERTAŞ, 2013 
yılında okul kütüphanemizin iç dekorasyonunu ve 
tefrişini yaptırdı. Kütüphane yenilenmişti; ancak 
kitaplar eskiydi, öğrencilerin ilgisini çekmiyordu. 
Ricamız sonucu Feyzullah ERTAŞ, 5.000 kadar yeni 
kitap alarak kütüphanemizi zenginleştirdi. Böyle-

likle çok nezih bir ortam ve çeşit çeşit kitaplardan 
oluşan Türkiye’de çok az okula nasip olacak bir kü-
tüphanemiz oldu. 

Kütüphaneyi düzenleme ve kitap kayıt işlemleri 
sırasında güzel bir ortam oluştu. Masasıyla, per-
desiyle, kitaplarıyla ve sohbetleriyle sınıf dışında 
farklı bir ortam oluşmuştu. Öğrenciler kısa sürede 
kütüphaneyi sahiplendi. Öğrenci sahiplendiği za-

man ortaya güzel şeyler çıkıyor. 
Kitaplar ilgilerini çekiyordu, 
okuduklarını paylaşabilecekle-
ri bir sohbet ortamı oluşmuştu. 
Bu ortama öğretmenler de dâhil 
oluyordu. Zamanla öğrenciler; 
anneleri, babaları ve kardeşleri 
için de kitap götürmeye başladı. 
Halka genişliyordu. 

Kütüphane bir “edebiyat 
mahfili” olmuştu. Resim öğret-
men Rengin TEMEL, müzik 
öğretmeni Hilal Yağmur SA-
RIKAVAK, Tarih öğretmeni A. 
Ali ÖTER, Türk Dili ve Edebi-
yatı öğretmeni Mustafa KARA-
KURT, rehberlik öğretmenleri 
Tuba ALPER, Hatice BAŞKA-
YA, Mehmet Ali ÇEVİK ve diğer 
kıymetli öğretmenlerimizin katı-

lımıyla her an, yeni fikirler ortaya çıkıyordu. 
Yazmaya teşvik ettiğim öğrencilerden olumlu 

geri dönüşler alınca yazma faaliyetine ağırlık ver-
meye başladık. Yazma teknikleri konusunda bilgi-
lendirdiğim öğrenciler güzel metinler yazıyordu. 
2014 yılında “Konya Lisesi Genç Yazarları” adını 
verdiğimiz bir ekip oluşturduk. Bu ekiple nitelikli 
yazarlık derslerine başladık. Ortaya çıkan metinle-
ri yayınlamak üzere http://harfvehayal.blogspot.
com.tr sitesini kurduk. Aynı yıl içerisinde dünyaca 
ünlü yazar Alberto MANGUEL’i okula davet ettik. 
Çok verimli ve hoş bir sohbet oldu. Manguel, genç 

Eğitimde  İyi Örnekler
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Halkapınar-Çakıllar İlkokulunda her sınıftan bir şube olmak 

üzere toplam 4 şube bulunmaktadır. Birinci dönemin son 2 hafta-

sında müdür, müdür yardımcısı ve 4 sınıf öğretmeni; her bir şube 

için kitaplar belirleyip bu kitapları okuyarak her kitaptan soru 

kitapçığı hazırlamıştır. Her hafta cuma günleri 3. derste bütün 

sınıflar, okudukları kitaplardan sınava tabii tutularak değerlendi-

rilmektedirler.

Her sınıf için kitap takip çizelgesi hazırlanan projede, ayrıca 

haftalık sınav notları da tutulmuştur. 1. sınıflara 10, 2. sınıflara 15, 

3 ve 4. sınıflara 20’şer soru yöneltilip kayıt altına alınırken sadece 

doğru cevap sayıları not edilmiştir. Yılsonunda kendi sınıfı içinde 

en çok doğru cevaba ulaşan öğrenciler katıldıkları yarışma kapsa-

mında ödüllendirilmiştir. 

Tohum ve Fidan Dikme Etkinliği
Ereğli Yunus Emre İlkokulu

Ereğli Yunus Emre İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri 

Sınıf Öğretmeni Vahdi HOTAMIŞ önderliğinde ta-

mamen sınıf ortamında palamut, mazı ve çam  to-

humlarını  çiçek saksılarına  ekerek  palamut, çam 

ve mazı fidanları yetiştirildi. 

Okulun asfalt zemini üzerine kullanılmış otomo-

bil lastiklerinin içerisine toprak doldurularak çeşitli 

çiçeklerin ekimi yapıldı. Böylece asfalt zemin üze-

rinde doğal bir ortam oluşturuldu.

Eğitimde  İyi Örnekler

En İyi Ben Okurum Projesi
Halkapınar Çakıllar İlkokulu

Mevlana’nın 7 Öğüdü

7
“Ya olduğun gibi görün,

ya göründüğün gibi ol.”

Hızlı TrenFotoğraf: Çetin ERDEM
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TSE’li Okullar
Çumra 125. Yıl Anaokulu

Çumra 125. Yıl Anaokulunun TSE sürecini okul 
müdürü Feride KARADAĞ’ın kendi ifadeleri ile 
aktarıyoruz:

“Çumra ilçesinde bulunan okulumuza 5 Aralık 
2014 tarihinde müdür olarak atanmamın ardından, 
öğretmenler kurulu toplantımızda okulumuzu TSE 
kalite standartlarına çıkarmayı hedeflediğimi be-
lirttim. Bu konuda, herkesin üzerine düşen görevi 
birlik ve berberlik içinde yapacağı kararı alındıktan 
sonra, okulumuz TSE sürecine girmiştir. 

Peki, neden TSE? Okullarımızın alışılagelmiş 
sistemlerinden kurtulup genç ve yeni eğitimcilerin 
okullara farklı boyutlar getirmesi gerektiğini dü-
şündük. TSE hijyen, eğitim, öğretim, sağlık, planlı 
olmak, düzenli çalışmak, farklı eğitim yöntemleri-
nin uygulanması anlamına gelmektedir. Bunun için 

de çok sıkı bir çalışma gerekliydi. Ayrıca ‘teftiş ve 
denetlenmek’ ne kadar istenmeyen bir duygu da 
olsa TSE’yi istemek ‘’kendi rızanızla başka bir ku-
rum tarafından köşe bucak denetlenilmek’’ demek-
ti. Biz kendimize güvendik ve işe koyulduk.

Eğitim öğretimde yapılacak tüm çalışmaları, ge-
zileri, deneyleri, veli katılımlarını, sosyal faaliyetle-

ri en ince ayrıntısına kadar planladık. En etkili eği-
tim yöntemlerinden ‘’yaparak yaşayarak öğrenme’’ 
tekniği kapsamında çok fazla gezi inceleme ekledik 
planlarımıza. Yapılmış ve yapılacak her şeyi kâğıda 
döktük. Çocukların aktif katılabileceği sosyal proje-
ler oluşturduk. Kendi okulumuza ait bir “Değerler 
Eğitimi’’ programı hazırlayarak çocuklarımızın ah-
lakî ve kişisel gelişimlerine odaklandık. Doğa, aile, 
hayvan ve arkadaş sevgisini hedefledik.

Okulun fizikî koşullarını tamamen değiştirdik. 
Bir odaya sıkıştırılmış kilolarca evrakı düzenleyip 
temiz ve düzenli bir arşiv oluşturduk. Mutfak mal-
zemelerinin tamamını paslanmaz çelikle değiştir-

dik. Camlar filmle kaplanarak olası kazaları önle-
dik. Okulun her yeri dezenfekte sıvılar ve çamaşır 
suyuyla silinerek bu bir rutine bağlandı. Okuldaki 
tüm eğitim materyalleri, oyuncaklar ve çocukların 
dokunduğu tüm nesneler kanserojen olmayan TSE 
belgeli ürünlerle değiştirildi. Sınıfların tüm halı, 
perde, dolap ve materyalleriyle sınıflarımız sil baş-
tan yapılandırıldı. Yiyeceklerin son kullanma tarih-
leri kaplara yapıştırılarak ve günlük yiyecek alımı 
sağlanarak en temiz ve en sağlıklı koşullar oluştu-
ruldu. Beslenme listemiz besin piramidine uygun 
olarak hazırlanıp çocukların günlük besin ihtiyaç-
larına göre düzenlendi. Okula giriş çıkışlar kartlı 
sistemle yapılarak çocukların güvenliği sağlandı. 

Bir ay gibi kısa bir sürede planlı ve oldukça sıkı 
bir çalışmayla TSE İSO EN 9000 VE TSE İSO EN 
22000 belgelerini almaya hak kazandık. Şu an Okul 
Müdürümüz Feride KARADAĞ’ın belirlemiş ol-

duğu görev dağılımıyla TSE standartlarını uygula-
maya ve okulumuz için farklı projeler hazırlamaya 
devam ediyoruz. KA1 projesi hazırlayıp proje orta-
ğımızı bulduk. Şu an Ulusal Ajans’tan sonuç bekle-
mekteyiz. Okulumuza ait “Değerler Eğitimi” prog-
ramımızı kaynak haline getirmeye çalışıyoruz.”
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“Sema”Tezhib: Ayşe Zehra SAYIN

Karatay Vilayetlere Hizmet Götürme 
Birliği Akabe Anaokulu

Karatay Vilayetlere Hizmet Götürme Bir-

liği Anaokulunun TSE sürecini okul müdürü 

Nazlı YILDIRIM NERGİZ’in kendi ifadeleri 

ile aktarıyoruz:

“Okulumuz yeni kentleşmekte olan 

Akabe Mahallesinde yer almakta olup 2011 

yılı Eylül ayında açılmıştır. Bu genç bölge-

de okul öncesi eğitim, henüz yeterli talebi 

ve ilgiyi görememişti.

Okul öncesi eğitimi ve yeni açılan oku-

lumuzu tanıtmak ve halkımıza en iyi eğitim 

hizmetini sunmak için kurumumuzda, okul 

öncesi eğitimin tanınması ve yaygınlaştırıl-

ması amacıyla, Bakanlığımızca hazırlanan 

tüm program ve planların eksiksiz uygulanması 

için gereken çalışmaları yaptık. Milli Eğitim Te-

mel Kanunu’ndan başlayarak kurumumuzu ilgi-

lendiren bütün kanun, yönetmelik ve yönergeler 

doğrultusunda hareket ettik ve yapılan çalışmaları 

standart belgelerle kayıt altına aldık. Bu belgelerin 

sürekliliğini sağladık. 

Mal ve malzeme alımı için çalışılan tüm firma-

lardan, ilgili kanunda belirtilen standart belgeleri 

talep ettik. Firmalara ‘memnuniyet’ anketleri düzen-

ledik; şikâyet ve önerileri kayıt altına aldık. Bu hu-

susla ilgili yapılan tüm işlemleri standart belgelerle 

kayıt altına aldık.

Velilere yönelik olarak aile eğitimle-

ri, memnuniyet anketleri, ev ziyaretleri, 

sosyal etkinlikler, tanışma ve kaynaşma 

programları düzenledik. Veli toplantı 

sayılarını arttırdık; veli görüşme günle-

rini randevu sistemi ile düzenli ve planlı 

bir hale getirdik. Şikâyet ve önerileri ya-

zılı belgelerle kayıt altına aldık. 

Öğrencilere yönelik gözlem formla-

rının belirli periyodik zamanlarda tu-

tulmasını, hazırlanan günlük ve aylık 

planların belirlediği şekliyle uygulama-

ya geçilmesini, öğrencilerin gelişimleri-

nin düzenli olarak kayıt altına alınmasını 

TSE’li Okullar
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sağladık. Sosyal etkinlikler, geziler dü-

zenledik ve bunları belgelendirdik. Okul 

Öncesi Eğitim Programı’nda yapılan 

değişiklikler doğrultusunda etkinlik or-

tamlarını düzenledik ve bu düzenlemede 

öğrencilerin kararlara katılımı sağladık.

Eğitimin kalitesini arttırmak amaçlı 

olarak öğretmenlere ve okul personeli-

ne çeşitli hizmetiçi eğitimler düzenledik 

ve çeşitli kurslara öğretmenlerin ve okul personeli-

nin katılımlarını sağladık. Öğretmen ve personele 

memnuniyet anketleri düzenledik. Yönetimin al-

dığı kararlarda öğretmen ve personelin söz sahibi 

olmalarını sağladık ve bu yönde yapılan çalışmaları 

belgelendirerek kayıt altına aldık.

Sürekli gelişmeyi amaçlayarak ‘Be-

yaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul, Mavi 

Bayrak’ gibi projelere dâhil olduk ve 

bu projelerin ödüllerini aldık. İl ve İlçe 

genelinde yapılan bazı projelere; resim, 

materyal geliştirme, tasarım yarışmala-

rına kurum olarak katılımlarda bulun-

duk.

Okulun temizlik ve güvenliği için alınan ön-

lemler ve yapılan çalışmaları kayıt altına aldık; pe-

riyodik olarak ilaçlama, onarım ve bina, makine, 

teçhizat bakım çalışmalarını yaptırdık ve 

belgelendirdik.

Yapılan çalışmaların büyük çoğun-

luğunu okulun genel ağ sitesi kanalıyla 

yayınladık ve bilgilendirmeleri bu sistem 

üzerinden yaparak şeffaflığı sağlamaya 

çalıştık.

Zaten tüm bunları yapıyorken ‘Neden 

bunu belgelendirmeyelim?’ diye düşün-

dük ve Türk Standartları Enstitüsü ile 

irtibata geçtik. Onlardan bir devlet anao-

kulunun böyle bir belgeyi almak istemesi-

nin harika bir girişim olduğu yönündeki 

olumlu tepkiyi alınca da hemen işe 

koyulduk.

Nihayet 2014 yılı Mart ayında ‘3-6 Yaş Okul Ön-

cesi Eğitim’ alanında bu belgeleri almaya hak ka-

zandık.”

Selçuklu Anaokulu

Selçuklu Anaokulunun TSE sürecini, okul mü-

dürü Zeynep UYSAL’ın kendi ifadeleri ile aktarı-

yoruz:

Okulumuz, 36-66 ay çocuklarına eğitim vermek 

amacıyla 1998 tarihinde hizmete açılmıştır. İlimizde 

açılan ikinci, ilçemizde ise açılan ilk bağımsız ana-

okuludur. 

Okulumuz 6.088 m2 alan üzerinde ku-

rulmuş olup 3.000 m2 bina alanına sahiptir. 

Okulumuzda; toplam 14 şube ile 320 öğ-

renciye eğitim öğretim hizmeti verilmekte 

olup eğitim saatleri dışındaki zamanlarda 

ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sa-

natsal, sportif ve bilimsel alanlarda eği-

timlerinin ve sosyal gelişimlerinin destek-

lenmesi amacıyla çocuk kulübünde 100 

öğrenciye eğitim hizmeti verilmektedir.

Okulumuza okul servis araçları ve velilerin 

kendi imkânları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Okulumuz, eğitimin yanı sıra, teknolo-

jik donanım ve fiziksel olanaklar açısından 

(sanat atölyesi, fen ve matematik laboratuvarı, ço-

cuk kütüphanesi ve drama ve müzik odası gibi) ak-

tivite odalarına sahip ilimizdeki tek anaokuludur.

Okulumuzda güvenlik tedbirleri en üst düzeyde 

olup, bina içi ve dışı güvenlik kameraları ile alarm 

sistemi mevcuttur. Sivil savunma ile ilgili tedbirler 

alınmıştır.

Okulumuzda; Millî Eğitim Bakan-

lığının okul öncesi müfredatı doğrul-

tusunda 36-66 aylar arasında bulunan 

çocuklara; yaparak, yaşayarak, öğrenme 

ilkesinden yola çıkılarak hedef davra-

nışlara ulaşmayı amaçlayan eğitim ça-

lışmaları yapılmaktadır. Velilerimiz de 

eğitimin dışında tutulmayıp aile katılım 

programlarıyla eğitime dâhil edilmekte; 

okul, aile ve çocuk üçgeninde sağlam te-

meller üzerine kurulu bir eğitim anlayışı 

ile hareket edilmektedir. 

TSE’li Okullar
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Okulumuz, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sis-

temi ile TS EN ISO 22000 Gıda 

Güvenliği Yönetim Sistemi ser-

tifikalarına sahiptir. Okulumuz 

vermiş olduğu hizmette; kalite 

bilinci çerçevesinde bütün sü-

reçleri kendi içinde ayrıntılı bir 

şekilde yapılandırmış, her süreç 

için hedefler belirlemiş, bu he-

defleri her geçen gün daha üst 

seviyede gerçekleştirebilmek 

amacıyla, sürekli iyileştirme ve 

geliştirmeyi kendisine “vizyon” 

olarak benimsemiştir. Her türlü 

faaliyetin ayrıntılı incelendiği, eğitim hiz-

meti verenler ve eğitim hizmeti alanlarla 

iletişimin sağladığı, toplam kalite bilincinin 

her geçen gün arttırıldığı çalışmalarımız 

devam etmektedir. Bu bilinç ile tüm pay-

daşların memnuniyeti amaçlanmıştır. Tüm 

gelişmelerin sayısal ve ölçülebilir verilere 

dayalı olarak analiz edildiği okulumuzda; 

kalite ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi 

için sürekli eğitim, alt yapı ve çalışma orta-

mı iyileştirme, kontrol edilebilen ve rapor-

lanan faaliyetler üzerinden sorgulama ve 

düzeltici-önleyici faaliyetleri gerçekleşti-

rerek sonuç alma odaklı bir sistem uygu-

lanmaktadır. 

Ayrıca okulumuz; Sağlık Bakanlığı ve 

Milli Eğitim Bakanlığının, okulların te-

mizlik ve sağlığa uygunluk bakımların-

dan iyileştirilmesi adına birlikte yürüttü-

ğü, “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu 

Okul” projelerinde gerekli sertifikalara 

sahiptir.

İ
mam Hatipliler Gecesi - 1

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordina-

törlüğünde, ilimiz merkezinde bulunan İmam Ha-

tip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokullarının 

yönetici, öğretmen ve öğrencileri tarafın-

dan hazırlanan ve Konya Büyükşehir Belediyesi 

Kültür Dairesi Başkanlığı ile TİMAV tarafından 

desteklenen “İmam Hatipliler Gecesi” 23 Mayıs 

2014 Cuma günü saat: 20.30´da Mevlânâ Kültür 

Merkezi Sema Salonunda icra edildi.

Konya Valisi Muammer EROL, Konya Mil-

letvekilleri, İl Millî Eğitim Müdürü Mukadder 

GÜRSOY, daire amirleri, sivil toplum kuru-

luşlarının temsilcileri ve imam hatip okulları 

öğrenci velilerinin katıldığı “İmam Hatipliler 

Gecesi” programında; Kur’an-ı Kerim tilâveti, 

protokol konuşmalarının ardından ilahiler, şi-

irler okunarak bir sinevizyon gösterisi sunul-

du. Soma maden şehitlerinin de unutulmadığı 

programı yaklaşık 3.500 kişi izledi.

Gecede konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Mu-
kadder GÜRSOY; Konya’da bir ilki gerçekleştirdikleri-
ni belirterek izleyicilere tamamen öğrencilerden oluşan 
koro tarafından ilahiler, şiirler ve drama gösterileriyle 

dolu çok özel bir gece yaşatmak istediklerini 
söyleyerek programda emeği geçen yönetici, 
öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Programda Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN, Millî Eğitim Ba-
kanı Nabi AVCI, Başbakan Yardımcıları, 
Bakanlar, Milletvekilleri, MEB Genel Mü-
dürleri ve programa katılamayan diğer da-
vetlilerin gönderdiği telgraf ve tebrik mesaj-
ları büyük alkış aldı.

Uluslararası Mevlana Anadolu İmam 
Hatip Lisesinde okuyan ve 11 farklı ülkeden 
oluşan öğrenci grubunun seslendirdiği Veda 
Hutbesi ve sonrasında kendi dillerinde ge-
tirdikleri Kelime-i Şehadet, salonda duygulu 
anların yaşanmasına vesile oldu.

İmam Hatipliler 
Gecesi 1-2
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Arşivden Vesikalar-2
NURİYE (KARAOĞLAN) HANIM 

Dosya Numarası: 15
Vazifesi:

Konya Şehit Muhtar Bey İnas (Kız) 
Mektebi İbtidaisi (ilkokulu) Mual-
limliği
Adı Sanı:

Nuriye
Babasının Adı:

Hacı Ahmet Ramiz Efendi
Doğduğu Yer ve Tarihi:

Konya, 1318/1902
Milliyeti:

Türk
Mezun Olduğu Mektep ve Tarihi

Konya Daru’l-Muallimat (Kız Öğ-
retmen Okulu), 5 Haziran 1338/5 
Haziran 1922
Derecesi:

Aliyyü’l-a’lâ 
İlk Vazifesinden Hali Hazırdaki 

Vazifesine Kadar Memuriyeti:

Şehit Muhtar Bey İnas (Kız) Mek-
tebi 
Maaşı: 600 kuruş
Başladığı Tarih:
1 Eylül 1338/ 1 Eylül 1922
İşbu sicilli ahvâlin muvafık-ı haki-
kat(aslına uygun) olmakla tasdik 
olunur. Merkez Şehit Muhtar İnas 
Mektebi 
Mühür: 

Konya Vilayeti Maarif Vekâleti 
(Millî Eğitim Müdürlüğü) 
20 Temmuz 1341/20 Temmuz 1925

İmza: Mehmet Celil (Müdür)

Ahmet Çelik

İ
mam Hatipliler Gecesi - 2

Konya imam hatip liseleri ve imam hatip orta-
okullarında öğrenim gören öğrenciler tarafından 
icra edilen “İmam Hatipliler Gecesi”nin 2. si, 11 
Mayıs 2015 tarihinde, Konya Büyükşehir Belediyesi 

Spor ve Kongre Merkezinde, yaklaşık 10 bin kişinin ka-
tıldığı etkinlik ile büyük bir coşku ve heyecan içerisinde 
gerçekleşti.

Programa katılamamaları sebebiyle telgraf gönderen 
başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDO-
ĞAN ve Başbakanınımız Prof. Dr. Sayın Ahmet DA-
VUTOĞLU olmak üzere pek çok devlet büyüğümüzün 
mesajlarının okunduğu gecede, imam 
hatipli gençler birbirlerinden güzel ve 
anlamlı etkinliklere imza attılar.

Program saat 20.30’da Bosna Her-
sek Anadolu İmam Hatip Lisesi Meh-
ter Grubunun marşlarıyla başladı. İlahi 
grubunun gönüllere hitap eden “Bes-
mele”sinin ardından açılış konuşmasını 
yapan Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder GÜRSOY; bu yıl 2. sini ger-
çekleştirdikleri İmam Hatipliler Ge-
cesini, 06 Nisan 2015´te elim bir trafik 
kazası sonucunda kaybettiğimiz, Me-
ram Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencilerine ithaf ettiklerini 
belirterek bu yavrularımıza Allahtan 
rahmet dilediklerini vurguladı. Yapılan 
konuşmaların ardından Kur´an tilave-
tiyle şereflenen program; Arapça, Türkçe ve Farsça şiir 
dinletileri ve çeşitli ilahilerin okunmasıyla daha da renk-
lendi.

İslam coğrafyasının her biri farklı ülkelerinden gelen 

Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi 

öğrencileri, o ülke Müslümanlarını temsil eden bir 

gösteri sundular. Müslümanların kardeşliği düsturunu 

anımsatan bu gösteri katılımcılara duygulu anlar yaşattı. 

Ayrıca işitme engelli öğrencilerin söylenen ilahileri be-

den diline tercüme edişlerindeki ustalık da katılımcıları 

kendilerine hayran bıraktırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve TİMAV´ın destekle-

diği, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şu-

besi ve AR-GE Biriminin birlikte organize ettiği ve koro 

şefliğini müzik öğretmeni Yakup AKSOY´un yaptığı 

programa 24. Dönem Konya Milletvekili Cem ZORLU, 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, 

Selçuklu Kaymakamı Sabit KAYA, Milli Eğitim Bakan-

lığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

Uluslararası Dini Eğitim Öğretim Da-

ire Başkanı Osman DEMİRGÜL, Kon-

ya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 

GÜRSOY, Konya Büyükşehir Beledi-

yesi Genel Sekreter Yardımcısı Ab-

dülmelik ÖTÜKEN, Konya Büyükşe-

hir Belediyesi Kültür Daire Başkanı 

Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI, TİMAV 

Genel Başkanı Abdullah Ecevit ÖK-

SÜZ, çok sayıda daire amiri ile imam 

hatip öğrencileri ve veliler katıldı. Et-

kinlikte görev alan tüm öğrencilerle 

günün anısına toplu fotoğraf çekilme-

siyle program sona erdi.
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Mevlânâ MüzesiFotoğraf: Bayram DEMİRÖRS

“Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir.”

Hz. Mevlânâ
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Enerji Verimliliği Vakfı 
Resim Yarışması

“Evlerde Enerji Verimliliği” Konulu Resim 

Yarışması Sonuçlandı

Millî Eğitim Bakanlığı ve Enerji Verimliliği Derneği 
işbirliğinde yürütülen Enerji Çocuk Projesi kapsamın-
da düzenlenen “Evlerde Enerji Verimliliği” resim ya-
rışması sonuçlandı. Yarışma şartnamesi doğrultusunda 
ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin enerji ve-
rimliliği üzerine serbest teknik ile yaptıkları resimler; 
06.04.2015 tarihinde değerlendirildi ve kazanan öğrenci-
lerin ödülleri okullarına gönderildi. Konya olarak katıl-
dığımız bu yarışmada dereceye giren öğrencilerimiz ve 
eserlerini dergimizde yayınlamak istiyor ve seneye ya-
pılacak diğer yarışmalara öğrencilerimizden daha fazla 
katılım bekliyoruz.

“Evlerde Enerji Verimliliği” Konulu Resim 

Yarışması Konya Dereceleri

5. Sınıflar 

1. Nesibe Aybüke MERCAN 5/C Mehmet Akif Ersoy 
Ortaokulu / Ilgın

2. İmran YAPICI 5/A Adnan Hadiye Sürmegöz 
Ortaokulu / Selçuklu

3. Sema Nur ARICAN 5/J Adnan Hadiye Sürmegöz 
Ortaokulu / Selçuklu

6. Sınıflar 

1. Buse AZAKLI 6/J Adnan Hadiye Sürmegöz
Ortaokulu / Selçuklu

2. Ebrar KÖSEOĞLU 6/C Adnan Hadiye Sürmegöz 
Ortaokulu / Selçuklu

3. İrem UÇMAK 6/F Adnan Hadiye Sürmegöz 
Ortaokulu / Selçuklu

7. Sınıflar

1. İbrahim AKA 7/C Hüseyin Sevim Köroğlu 
Ortaokulu / Karatay

2. Ayşegül YALÇIN 7/C Yunus Emre 
Ortaokulu / Hüyük

3. Ece YILDIZ 7/E Adnan Hadiye Sürmegöz 
Ortaokulu / Selçuklu
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8. Sınıflar

1. Tuğçe ALKAN 8/F Adnan Hadiye Sürmegöz 
Ortaokulu / Selçuklu

2. Ali YAŞIN 8/H Adnan Hadiye Sürmegöz 
Ortaokulu / Selçuklu

3. Beyza ERMİŞ 8/G No:290 Adnan Hadiye Sürmegöz 
Ortaokulu / Selçuklu

Okullar Hayat Olsun
Türkiye Birinciliği

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen Okullar Hayat Olsun Projesi kap-
samında, ilimiz 3 ayrı kategoride Türkiye birinciliği 
ödülü aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında 13 
Aralık 2011 tarihinde imzalanan protokolle 
yürürlüğe giren “Okullar Hayat Olsun Pro-
jesi” kapsamında, 4 Şubat 2015 günü Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 
İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 
ödül töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen ödül törenine; Milli Eğitim Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem KURT, 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Doç. Dr. 
Mustafa Kemal BİÇERLİ, Konya İl Millî Eğitim 
Müdürü Mukadder GÜRSOY, başarılı olan il-
lerin il millî eğitim müdürleri, ilçe millî eğitim 
müdürleri, 81 il millî eğitim müdürlüğü hayat 
boyu öğrenme faaliyetlerinden sorumlu mü-
dür yardımcıları, şube müdürleri ve halk eğiti-
mi merkezi müdürleri katıldı.

İlimiz;
1. 2011-2013 yılları arasında belge alan kur-

siyer sayısı,

2. 2011-2013 yılları arasında belge alan kursiyer sa-
yısının nüfusa oranı,

3. 2014 yılında belge alan kursiyer sayısı olmak üze-
re 3 kategoride Türkiye birincisi olarak ödül aldı.

Ayrıca bu 3 kategoride ilçeler bazında Selçuklu İlçe 
Millî Eğitim Müdürlüğü, kurumlar bazında ise Selçuk-
lu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Türkiye birincisi 
olarak ödüle layık görülmüştür.

İlimiz 3 Kategoride Türkiye Birinciliği Ödülü Aldı
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Bütün dünyanın hayranlıkla izlediği Hz. Mev-
lânâ, Konya’da yapılan çeşitli etkinliklerle nefsinin 
esareti altında inim inim inleyen insanlığa takdim 
edilmekte ve karanlıklardan bir nebze de olsa 
çıkış noktasının olduğu bütün dünyaya 
haykırılmaktadır. Bu sese kulak verip 
nasibdâr olmak en büyük temenni-
mizdir. Dün olduğu gibi; bugün de 
insanlık âleminin Hz. Mevlânâ’nın an-
layış ve yaklaşımına çok büyük ihti-
yacı vardır. 

Mevlânâ, sadece belli bir 
dönemin değil yaşanan ve 
yaşanılacak her devrin in-
sanî modelidir. Evrensel 
bir kimliğe sahip olan 
Mevlânâ’yı mekân ve 
zaman olarak belirli 
bir çağa ve coğrafya-
ya sığdırmak müm-
kün değildir. Çün-
kü onda bütün 
insanlığa örnek 
olabilecek nite-
likleri görmek 
mümkündür. 
Hazreti Mev-
lânâ, yaratana 
gönül veren, 
bütün dünya-
daki yaratık-
ları yaratan-
dan ötürü 

sevmeyi ve bizlere sevgiden söz etme-
yi öğre- ten bir aşk sultanıdır.

Mevlânâ cihâna sığ-
mayan bir anlayışın 
en büyük temsilcile-
rinden sadece birisi-
dir. Güzeli, doğruyu, 
iyiyi, aşkı, hakîkati 
ve gerçeği arayanla-

ra müjdeler veren bir 
kimlik sahibidir. Karan-

lıklar içinde kalarak ışık 
arayanlara teselli sunan bir 

sedadır. Ayrılıktan şikâ-
yet edenlere ve ayrılığın 
verdiği hasretle inleyen-
lere şifa bahşeden bir 
nefestir. İnsana insanı 

öğretendir. Her şeyin 
insanda olduğunu 

ve tüm evrenin in-
sanın emrine ve-
rildiğini öğreten 
bir örnektir.

M e v l â n â 
büyük bir 
Hakk aşığı-
dır. Aşkın 
en büyük 

t e m s i l c i l e -
rinden birisi-

dir. Aşkta yok 
olmuştur. Aşkın ne 

o l d u ğ u n u 
soranlara; 

Mevlânâ’nın Günümüze 
Yansıması
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“Benim gibi ol da bil, ister nûr olsun, ister ka-
ranlık, o olmadıkça, onu tamamıyla bilemezsin.” 
buyurur.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir düsturuyla; 
her dilden, her dinden, her renkten insanı kucak-
layan Hz. Mevlânâ sevginin, barışın, kardeşliğin, 
hoşgörünün sembolüdür.

Günümüz yaşantısında bireysel ve toplumsal 
sancıların, acıların hüküm perva olduğunu görmek-
teyiz. Ahlakî değerlerin ters yüz olduğunu, güven 
ortamının bozulduğunu ve duyguların yozlaştığını 
inkâr edemeyiz. İntiharlar, cinayetler, kapkaçlar, 
tatmin olamamanın sonucunda gelen bunalımlar, 
sebepsiz tartışmalar, çözümü kavgada aramalar, 
dudakta argo sözler, sabah-akşam ağlayan gözler... 

Evlerde tüten kavgalar, sokakta sevgiden uzak 

büyüyen çocuklar, ekranda akla sığmayan vicdan-

sızlıklar, ihtirasın itimadın önüne geçmesi, genç-

liğin kimlik krizleri çekmesi, birbirlerine simaca 

tanıdık fakat gönülce yabancı insanların acımtırak 

yalnızlıkları, millî ve manevi değerlerden yoksun 

gençliğin eğitim yuvaları yerine çözümü çözüm-

süzlükte arama yanlışlığı, temel değerlerimizden 

yoksun olarak büyümek ve yetiştirilmenin getirdiği 

eksiklikle kendini bilmez sözüm ona ilim adamları-

nın peşinde yem olma küçüklükleri…

Şikâyetler listesi kabarık, şükür ikliminden mah-

rum bir toplum olduk. Kime sorsanız bir şeylerden 

şikâyetçi. Herkes bir çıkış yolu arayışında. Herkes 

şikâyet ediyor ancak bir yerden başlayan yok. Bir 

yerden başlamak gerekiyor. Başlangıç merkezi, Al-

lah tarafından bizlere “Üsvetü’l Hasene-Güzel Ör-

nek” olarak gönderilen Nebîleri ve Velîleri tanıyıp 

anlamaktır. İşte güzel örnek olma özelliklerini ba-

rındıran Mevlânâ bunlardan sadece birisi. Oysa bu 

toplumun bağrından yetişen nice güzel özellikleri 

olan o kadar çok örnek insan var ki…

Ya o kutlu insanlar masal âleminde yaşadılar, ya 

da bizim yaşantımızda bazı aksaklıklar var. Avrupa 

Birliğine girip girmemeyi tartıştığımız şu günlerde 

ilk önce şu sorunun cevabını bulmalıyız:  Huzur ve 

barış tüten bir toplum oluşturabilmek için gönül bir-

liğine girebildik mi? Gönül birliğine ermek için, gö-

nüller sultanı Hz. Mevlânâ’yı anlamamız gerekiyor. 

O halde Mevlânâ denince ne anlamalıyız?

İnsanlık “Mevlânâ aynasında”, kendisini göre-
bilmeli, kendisini sevmeli, kendisini tanımalı, ken-
disiyle barışık olmalı. İlim; kendini bilmek değil 
miydi? Kendini bilen Rabbini bilirdi. 

İnsanlık “Mevlânâ nurunda”, içini kasıp kavu-
ran karamsarlığın katran karanlığından sıyrılıp gü-
zel günlere ve ilâhi misyona ulaşabilmek yolunda 
yürüyebilmeli. 

İnsanlık “Mevlânâ dergâhında”, geçici dünya-
nın hevesleriyle avunmayıp ebedi âleme hazırlana-
cak emelleri kuşanabilmeli. 

İnsanlık “Mevlânâ mesajlarında”, ayrılıkları ve 
gayrılıkları terk edip birliğin ve dirliğin vuslatına 
erme özlemini çekebilmeli. 

İnsanlık “Mevlânâ’ca anlayışlarla” gök kubbe 
altında baki kalan hoş bir sedânın ülfet kokulu nâ-
melerini duyabilmeli.

İnsanlık “Mevlânâ hoşgörüsünde”  kardeşlerini 
hatalarıyla birlikte kabullenebilmeli ve benim gibi 
düşünmeyen, benim anlayışıma göre yaşamayan, 
benim gittiğim yoldan yürümeyen, insanlık âlemine 
benim gibi bakmayan kişiler ve toplulukların ben-
den olmadığı yanlış anlayışından uzaklaşabilmeli.

Hülasa insanlık, evreni Mevlânâ gönlüyle sevip, 
Mevlânâ gözüyle görebilmeli…

İşte o zaman huzur toplumunun temelleri yavaş 
yavaş atılabilir ve dini, ırkı, mezhebi ve meşrebi ne 
olursa olsun tüm insanlık ortak bir paydada bulu-
şabilir. 

İşte o zaman senlik-benlik kavgaları sona erebi-
lir, kardeşçe yaşamanın adımları atılabilir ve Yûnus 
edasıyla yaratılanlar yaratandan ötürü hoş görüle-
bilir.

Her gün bir yerden göçmek ne iyi,
Her gün bir yere konmak ne güzel.
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,
Dünle beraber gitti cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
 Mevlânâ

Servet ALTUNTAŞ

İl MEM Md. Yard.
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