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1. PROJENİN AMACI  

Eğitim kurumları amaç, işleyiş ve ürün boyutuyla değerlendirildiğinde toplumun tamamını ilgilendiren 

kurumlardır. Bir ülkenin teknolojik anlamda gelişimi ve ekonomik kalkınmasının temelinde eğitilmiş insan 

gücü bulunmaktadır. Eğitilmiş insan gücü ise, doğrudan öğretmenler ve öğretmenlik mesleğiyle ilgilidir. 

Etkileri ve sonuçları bütün toplumu ilgilendirdiği düşünüldüğünde; öğretmenlik mesleği bireyin, dolayısıyla 

toplumun kaderini belirleyen bir meslektir. Unutulmamalıdır ki her eğitim sistemi öğretmenlerin 

omuzlarında yükselir ve öğretmeninin niteliğini aşamaz. 

  

Bu bağlamda, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından tasarlanan Öğretmeniyle Güzel 

İstanbulProjesi kapsamında; öğretmenin toplumsal mesleki rolü ve toplumdaki statüsü konusunda yapılacak 

etkinliklerle, eğitim sistemimizin temel taşı olan öğretmenin yeterliliğini, fedakârlığını, diğerkâmlığını ve 

mensubu olduğu topluma hizmet etme aşkını bütün toplumun görmesi dolayısıyla toplumsal farkındalığı 

artırmak amaçlanmıştır. 

Aynı zamanda, öğretmenlerin eğitimsel etkinlik ve süreçlerde istekli görevler üstlenmesi, bağımsız 

projeler oluşturması, meslektaşlarının gelişimine destek olması, etkili öğrenme ve öğretme ortamları 

oluşturmada niteliği artıracak uygulamalar geliştirilmesini desteklemek projenin amaçlarını oluşturmaktadır. 

 

 

2. PROJENİN GEREKÇESİ  

 

Eğitim kurumlarında yapılan yolculukta ana aktör öğretmendir. Zira öğretmen aynen anne şefkati gibi 

hayatlarına dokunduğu bireylerin eğitiminde ustalığını ortaya koyar ve insanlaşmanın vasıtası rolünü 

üstlenir. Bir öğretmenin bilgiden ve beceriden önce çocuğa şefkatini vermesi öğrenme etkileşiminin en 

önemli kısmıdır. Böyle olduğunda her çocuğun kendi içinde saklı olan müfredat açığa çıkacaktır. Ancak o 

zaman merak tetiklenir, cesaret yeşerir ve tutku vücut bulur. Çocuklar arasındaki farklılıkları doğal bir 

zenginlik olarak gören öğretmen, duygusal güveni, fiziksel hijyeni ve bilişsel merakı birleştirerek, bir fidana 

su verircesine sözü geçen tutku ve cesareti güçlendirir. Bunun için Bakanlığımızın 2203 Vizyon Belgesi 

ışığında;   

 

• Öğrencinin öğrenme ihtiyaçları temelinde ve okul gelişim hedefleri doğrultusunda öğretmenin mesleki 

ve kişisel gelişiminin planlanması,  

• Öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmaları ve daha az deneyimli meslektaşlarını desteklemeye 

özendirilmesi, 

• Kurum kültürü ve değerler sisteminin gelişimine bağlı olarak okulun çevre ile bütünleşmesi ve çevre 

imkânlarının okul sorunlarının çözümünde daha fazla işe koşulması, 



• Öğretmenlerde girişimcilik, bilimsel araştırma ve düşünme, problemlere farklı yaklaşım, iş birliği vb. 

özelliklerin geliştirilmesi, 

• Planlanan farklı sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile öğretmenlerin motivasyonlarının yükseltilmesi 

ve dolayısıyla iş verimliliğinin arttırılması,  

• Öğretmenlerin yaptıkları işlerin toplumda tanıtılması ve gösterdikleri fedakârlıklar konusunda toplumda 

farkındalık yaratılması 

• Eğitimi uygulama ve karar alma süreçlerinde; öğretmenlerin daha fazla yer almaları sağlanarak, 

öğretmenlerin ilgili oldukları alanlarda istek, düşünce, beklenti ve amaçlarını açıklayabilecekleri uygun 

ortamların hazırlanması hedeflenmektedir. 

 

3. PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR 

 

� İstanbul Valiliği 

� İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 

� İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 

� Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

� Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

�  Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

� Basın Yayın Kuruluşları 

4. PROJENİN KAPSAMI 

Proje, İstanbul ilinde görev yapan tüm öğretmenleri hedeflemektedir. 

 

5. UYGULAMA SÜRESİ 

Proje, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında uygulanacaktır. 

6. PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ 

Levent YAZICI   İl Millî Eğitim Müdürü 

Levent ÖZİL    Strateji Geliştirme Birimi- İl Müdür Yardımcısı 

Hüseyin ŞANLI                               Strateji Geliştirme AR-GE Birimi 

Alper ERASLAN                               Strateji Geliştirme AR-GE Birimi 

 

 

7. PROJE UYGULAMA BASAMAKLARI 

 

• Projenin tanıtımı amacıyla “Öğretmeniyle Güzel İstanbul” adlı internet sitesi açılacak ve tanıtım 

afişleri hazırlanacaktır. Proje sürecini anlatan yönerge tüm ilçe Millî eğitim müdürlüklerine 



gönderilecektir. Yereldeki proje paydaşlarına proje hakkında gerekli bilgiler verilmek suretiyle 

destekleri alınacaktır.  

• Kurulacak internet sitesi ile, yapılan faaliyetler ve ilçelerden gelen öğretmen etkinlikleri derlenerek 

yayımlanacaktır. 

• Proje kapsamında öğretmenlere yapılacak anket ile öğretmenlerin ihtiyaç duydukları hizmetiçi 

eğitimler ve öğretmenlerin yapmak istedikleri sosyal,sportif ve kültürel faaliyetler belirlenecektir. 

• Öğretmenlerin istedikleri hizmetiçi eğitimlere ve sosyal faaliyetlere yıl boyu proje kapsamında yer 

verilecektir. 

• Öğretmenlerin talepleri doğrutulsunda çalıştaylar düzenlenecek, öğretmenlerin fikirleri alınacak ve 

bunlar raporlaştırılarak ilgili birimlere ulaştırılacaktır. 

• Yeni atanan öğretmenlerin oryantasyonu konusunda faaliyetler düzenlenecek, il genelinde “Deneyim 

Paylaşım Günleri” yapılacaktır. 

• Toplumda öğretmenlerin saygınlığını artıracak bilgi, haber ve faaliyetlere yer verilecek, bu 

doğrultuda öğretmenler günü etkinlikleri planlanacak ve bu konularda basın yayın ile iş birliğine 

gidilecektir. 

• Öğretmenler ile yöneticilerin katılacağı sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler il ve ilçe 

genelinde düzenlenecektir. 

• Öğretmenlere yönelik bilgilendirici broşür ve el kitapçıkları hazırlanacaktır. 

• Proje etkinlikleri yıl sonu derlenerek ilgili internet sitesinde görsel olarak paylaşımı yapılacaktır. 

 

 

8.  PROJE FAALİYET TAKVİMİ   

 

 

S.N Faaliyetler Görev Alan Kurumlar Uygulama Tarihi 

1 “Öğretmeniyle Güzel İstanbul” adlı internet sitesi 

kurulması ve projeyi tanıtıcı afiş hazırlanması 

Millî Eğitim Müdürlüğü Ekim 2018 

2 Öğretmenlerin katılmak istedikleri sosyal faaliyetler 

ile hizmetiçi eğitimlerin belirlenmesi amacıyla anket 

uygulanması 

Millî Eğitim Müdürlüğü Ekim 2018 

3 Anket sonuçlarına göre etkinliklerin planlanması Millî Eğitim Müdürlüğü Ekim 2018 

4 Öğretmen talepleri doğrultusunda eğitim çalıştayları, 

deneyim paylaşım günleri, konferans ve 

seminerlerinin düzenlenmesi 

Millî Eğitim Müdürlüğü Kasım-Haziran 

 2018-2019 

5 “Öğretmene Saygı” konusunda kamuoyunu 

bilgilendirecek ve basında yer alacak çalışmaların 

yapılması (kısafilm, yarışma röportaj vb çalışmalar) 

Millî Eğitim Müdürlüğü          

Basın Yayın Kuruluşları 

      Kasım- Haziran            

2018-2019 



6 İnformal ortamda öğretmen buluşmalarının 

düzenlenmesi  

Millî Eğitim Müdürlüğü Kasım-Haziran                  

2018-2019 

 7 Kültür, sanat, spor ve sosyal etkinliklerin 

düzenlenmesi(sinema, tiyatro, kahvaltı, iftar, konser, 

yürüyüş vb) 

Millî Eğitim Müdürlüğü 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü  

Belediyeler  

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

Kasım-Haziran                  

2018-2019 

8 Öğretmenlerden oluşan çeşitli etkinlik gruplarının 

oluşturulması (tiyatro, koro, halkoyunları vb) 

Millî Eğitim Müdürlüğü 

Belediyeler 

Kasım-Haziran  

2018-2019 

9 Öğretmenlere yönelik bilgilendirici broşürler, el 

kitapçıkları hazırlanması bu bilgilere proje ismiyle 

açılan internet sitesinde yer verilmesi (Öğretmenlere 

yönelik indirim uygulacak firmalar, gezi rehberi vb) 

Millî Eğitim Müdürlüğü Kasım-Haziran  

2018-2019 

10 İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin öğretmenlere 

yönelik yaptıkları etkinliklerin “Öğretmeniyle Güzel 

İstanbul” projesi kapsamında paylaşılması ve 

sergilenmesi 

Millî Eğitim Müdürlüğü               Haziran  2019 

 

 

9. PROJE MALİYETİ 

Projenin paydaşlarımızdan olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, Kültür A.Ş., İl 

Kültür Turizm Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, İETT ve Basın İlan Kurumu vb. kurumların katkısıyla 

yürütülmesi planlanmaktadır. 

10.  PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ  

Projenin her yıl yeni beklenti ve ihtiyaçlar dikkate alınıp geliştirilerek sürdürülmesi hedeflenmektedir. 

 

 


