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AR-GE BÜLTENİ ÖNSÖZ 

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak en önemli önceliğimiz ilimizin eğitimdeki başarısını 

Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak. Bu başarıyı da sadece akademik başarı olarak düşünmüyoruz. Kültürel 

ve sportif faaliyetlerde bunun içinde. Hem sınavlarda Türkiye ortalamasını yakalamak hem de kültürel ve 

sportif faaliyetlere katılımda Türkiye ortalamasını yakalamak. Bu çalışmalar neticesinde de ilimizi bu alanlarda 

Türkiye’de parlayan bir yıldız haline getirmek istiyoruz. Çalışmalarımızı ve projelerimizi buna göre yapıyoruz. 

  Hayatın her alanında yer alan araştırma geliştirme çalışmaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin de 

vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu çalışmalar kurumun gelişmesini, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını ve her 

alanda kalitenin artmasını sağlayacaktır. Çağımızda yaşanan gelişmelere paralel olarak değişen yönetim anlayışı 

ve eğitimde meydana gelen gelişmeler de eğitimde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini zorunlu hale 

getirmiştir. Stratejik planlama, Erasmus+ ve STEM Eğitimi, TÜBİTAK alanında yaptığımız 4004-4006-4007 

ve yerel projelerle, iç kontrol sistemi ve sunulan hizmetlerin niteliğine yönelik çalışmalar yürüten AR-GE 

Birimi eğitime önemli katkılar sunmaktadır.  

Bu doğrultuda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AR-GE Birimi olarak, başarının anahtarlarından 

birinin, bir konuda çaba harcayan insanın ilk adımını desteklemek olduğuna inanmaktayız. AR-GE çalışmaları 

kurumlarda farklılık oluşturabilir ve kuruma özgü yenilikçi projeler üretebilir. Eğitim kurumlarımızın 

kendilerinden beklenen işlevi yerine getirebilmesi; iyi bir ekip, gerçekçi bir planlama ve planlanan faaliyetlerin 

etkin bir şekilde uygulanması ile mümkündür. 

 İlimizin eğitimine destek için çalışan, eğitime destek sunan, çözüm üreten kişileri ve bütün fikirleri 

önemsiyor, teşvik ediyor, faydalı projelerin yaygınlaştırılması için destek veriyoruz. Bu anlayışla birçok 

yeniliğe imza attık. İleriki yıllarda da bunun devam edeceğine inanıyorum. Yapılan çalışmalarda emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor ve çalışmalarının devamını diliyorum. 

               Cengiz METE 
İl Milli Eğitim Müdürü 

 



itemssi ollo  
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SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BİR ADIM DA SEN AT  

 

Şehitkâmil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, 
çocuk ile genç yaştaki öğrencilere doğru beslenme alışkanlıkları kazandırarak spor yapamaya teşvik 
etme amaçlarını içeren “Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At” isimli işbirliği protokolünü imzaladı. 
 

Şehitkâmil Belediye 
Başkanı Rıdvan FADILOĞLU, 
“Çocuklarımızı ve gençlerimizi 
daha hareketli yaşamaya teşvik 
edecek, kronik hastalıkları 
engelleyecek bir projeye imza 
atıyoruz” dedi. 
 

Gaziantep İl Sağlık Müdür 
Sadettin YAZI ise, bu projenin 
çocukların ve gençlerin fiziksel 
ve sosyolojik ve psikolojik alanda 
gelişimine büyük katkı 
sağlayacağını dile getirdi. 
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SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BİR ADIM DA SEN AT  

  
Obezite ile mücadele etmek, gelişim 

çağındaki öğrencilere doğru beslenme ve 
sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazandırmak 
amacıyla Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezinde 
Şehitkâmil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 
arasında “Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen 
At” isimli iş birliği protokolü imza altına alındı. 
Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan 
FADILOĞLU, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Cengiz METE, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. 
Sayın Sadettin YAZI ile çok sayıda öğretmen, 
antrenör ve öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 
“Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At” 
protokolü imza töreninde katılımcılara seslenen İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz METE, 
yapılan bütün çalışmaların geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimiz için olduğunu, bütün kurumların 
belediyelerin, sağlık ile ilgili kurumların yapmış 
olduğu tüm çalışmaların, gençlerimizin iyi ve 
sağlıklı yetişmesi için yapıldığını söyledi. İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz METE, “6 farklı 
okulda 4 binin üzerinde 5. ve 6. sınıf öğrencimizin 
faydalanacağı bu proje, Şehitkâmil Belediyemizin 
destekleriyle büyük güç buldu. Şehitkâmil 
Belediye Başkanımıza, öğrencilerimizin fiziksel, 
sosyolojik ve psikolojik alanda gelişimine yapmış 
olduğu büyük katkılardan dolayı teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

 
Yapılan konuşmaların ardından üç kurum 

arasında yapılan protokolün imzaları atıldı. İmza 
töreni sonrasında program, sağlıklı besinlerden 
oluşan kokteyl ile program sona erdi. 
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Şahinbey’den Ömer Halis Demir’e Kahramanlık 

Destanı 

 

Müdürlüğümüz ile Gaziantep Kent Konseyi 

arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında hayata 

geçen ‘’ŞAHİNBEY’DEN ÖMER HALİS DEMİR’E 

KAHRAMANLIK DESTANI’’ adlı projemiz ile Vatan 

topraklarının dahili ve harici düşmanlardan nasıl 

kurtulduğunu, kurtarıldığını anlatmak ve vatan sevgisini 

yeni nesillere aşılamak amaçlanmıştır. Yine proje 

kapsamında öğrencilerimizin vatan sevgisini öne 

çıkararak bu topraklar için gözleri kapalı canlarını feda 

etmiş olan kahramanlarımızı tanımak, tanıtmak ve 15 

Temmuz gecesi Milli İradenin ne kadar güçlü olduğunu 

bir kez daha hatırlatmak amaçlanmıştır.  

Projemiz Gaziantep il ve 

ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve lise dengi 

okullardaki öğrencileri kapsamaktadır. 

Proje kapsamında ilkokullarda resim, 

ortaokullarda şiir, liselerde şiir, resim ve 

öykü yarışmaları düzenlenecektir. 

Yine proje kapsamında 15 Temmuz 

darbe girişiminde tüm halkımızın ve 

Gaziantepli hemşerilerimizin kahramanlık 

derecesindeki duruşlarının değişik 

etkinliklerle anlatılacağı bir program 

tertiplenecektir. Yarışmalara son katılım 

20 Ocak 2017 tarihi olarak belirlenmiştir. 
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SODES’LE KARDEŞİNİN ELİNDEN TUT 

 

İlimizde konaklayan ve eğitim alan Suriyeli Öğrencilerimizin bulunduğu 15 okuldan 2000 Öğrenci 

temel eğitim faaliyetlerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri koordinesinde spor, resim ve 

müzik kursları açılacaktır. Bu kurs faaliyetleri devam ederken öğrencilerin ulaşım, yemek ve kırtasiye 

ihtiyaçları Sodes programı tarafından finanse edilecektir. Bu süreç içerisinde öğrencilerin sadece akademik 

başarıları için değil aynı zamanda sosyal-kültürel değerlerinin de oluşması amacıyla proje süresince Futbol 

–Voleybol Turnuvası düzenlenecektir. 

Projenin kültür basamağında ise kardeş toplumların evrensel dili olan müziği kullanarak ülkelerarası 

bağı güçlendirmek amacıyla iki ülke arasında ortak müzik eserlerinin sergileneceği bir koro kurulacaktır. Bu 

koronun en önemli özelliği ise Suriyeli ve Gaziantep’teki öğrencilerden karma olmasıdır. Koro yıl sonu 

faaliyeti olarak Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezinde dinleti olarak sunulacaktır.  

 Gaziantep ili tüm okullarında “Suriye ve Türkiye Dost Ülke” temalı resim çalışmaları yaptırılarak 

komisyon tarafından seçilen resimlerin sergilenmesi sağlanacaktır. “Suriye – Türkiye ile el ele Kitap 

Okuyor” kampanyası başlatılarak okullarda belirli zamanlar belirlenerek beraber kitap okunması 

sağlanacaktır. Böylece her iki ülke vatandaşlarına kitap okuma bilinci kazandırılması sağlanacaktır. 
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SODES’LE KARDEŞİNİN ELİNDEN TUT 
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48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ve ORTAOKUL 

ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI (BU BENİM ESERİM) 

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire 

Başkanlığınca hem ortaokul hem de lise 

öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri 

temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında 

çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını 

yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının 

gelişimine katkı sağlamak amacıyla araştırma 

projeleri düzenlemektedir. 

Bu projelerin tanıtım toplantısı 31 

Ekim Pazartesi günü Şehit Hüseyin Gümüş 

İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı. Burada 

yapılan toplantıya katılan İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Sayın Cengiz METE, ilimizde 

geçen yıl yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim 

Fuarları ile büyük bir atılım olduğunu ve bu 

atılımın bu yıl yapılacak yarışmalar ile 

pekişerek artacağını düşündüklerini ifade 

etti. Öğretmenlerimizin ihtiyacı olan yardım 

için yapılacak toplantılarla bilgilendirmenin 

pekiştirileceğini ve her türlü desteğin 

müdürlüğümüz tarafından sağlanacağını 

sözlerine ekledi. 

Bu yıl 48.’si yapılacak TÜBİTAK 

Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projesi 

Yarışması ve Bu Benim Eserim yerine 

ortaokul öğrencileri için hazırlanan, TÜBİTAK 

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi tanıtım 

toplantısı için Çukurova Üniversitesi’nden 

Adana BİDEB bölge koordinatörü Prof. Dr. 

Saadet BÜYÜKALACA ve yardımcısı Prof. 

Dr. Fatih Yahya AYAZ sunumlarını 

gerçekleştirdiler. İki oturum şeklinde 

gerçekleşen sunumlarda yarışmaların içeriği, 

temel ilkeleri, başvuru koşulları ve 

değerlendirme süreçleri ile ilgili ilimiz lise ve 

ortaokul kurum müdürleri ve öğretmenlerine 

bilgiler verildi. 



 

Ardından ilimize bağlı 

Oğuzeli, Yavuzeli, Araban, 

İslahiye, Nurdağı, Nizip ve 

Karkamış ilçelerinde bulunan 

öğretmen ve idarecilere AR-GE 

birimi tarafından yapılan 

bilgilendirme toplantıları ile 

projelerin tanıtımı tamamlanmıştır. 
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TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 

5-12. sınıf öğrencilerinin 

öğretim programı çerçevesinde ve 

kendi ilgi alanları doğrultusunda 

belirledikleri konular üzerine 

araştırma yaparak araştırmalarının 

sonuçlarını sergileyebilecekleri ve 

eğlenerek öğrenebilecekleri bir 

ortam sunmasını hedefleyen 

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 

tanıtım toplantıları gerçekleştirildi. 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE birimi tarafından tüm ilçelerde 

3-15 Aralık 2016 tarihlerinde 

gerçekleştirilen toplantılar 

neticesinde tüm ortaokul ve 

liselerde görev yapan 

öğretmenlere 4006 Bilim 

Fuarlarının ne olduğu, nasıl 

başvuru yapılacağı, ne tür 

projelere yer verilmesi gerektiği 

gibi süreçle ilgi bilgi verildi. 
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AB’yi ÖĞRENİYORUM BİLGİ YARIŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I 

programından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu, kısa adı ile 

“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” 25 Aralık 2014 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğü sorumluluğunda uygulanmaya başlanmış ve 2 yıl süreyle çeşitli yarışmalar yapılarak 

gerçekleştirilmiştir.  

Proje, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin AB konusundaki farkındalıklarını etkin eğitsel 

tedbirler yolu ile artırmayı amaçlamaktadır. Çeşitli çalıştaylar, seminerler ve toplantıların 

gerçekleştirildiği proje 9 Aralık 2016 tarihinde Ankarada Rixos Otelde İl Milli Eğitim Müdürlerinin 

katıldığı kapanış toplantısı son bulmuştur. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına İl Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu katılmıştır. 
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STEM EĞİTİCİ EĞİTİMİ 

Şehit Muhammed Çelik Kız İmam Hatip Ortaokulu’nda başlayan, STEM eğitmen eğitimi kursu 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz METE’nin de katılımıyla başladı. 

      Okul düzeyinde matematik ve fen bilimleri derslerinin bütünleştirilerek sınıf içi ve sınıf dışı 

etkinlikler ile öğretilmesini hedefleyen programın, eğitmen eğitimi kursu  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından hazırlandı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Yusuf ALTUN tarafından 

verilecek eğitim için ilimizden başvuru yapan 170 öğretmenden 46 öğretmen seçildi. Seçilen 

öğretmenlerle iki grup halinde dört gün sürecek eğitimin İlk gününde, İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Sayın Cengiz METE, kurs alacak öğretmenlerimizi ziyaret ederek öğretmenlerimize başarılar diledi. 
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PISA DEĞERLENDİRME SEMİNERİ 

Gaziantep PISA İl Formatörleri 

tarafından 8 Eylül 2016 tarihinde 

Mahmut Hümayun Özhelvacı 

Ortaokulu seminer salonunda 

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 

ortaöğretim kurumu öğretmenlerine 

yönelik   "PISA ( Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı)  Tanıtımı ve 

PISA Sonuçlarının Genel 

Değerlendirilmesi" konulu toplantı 

gerçekleştirildi. 
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YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ 

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları 

Enstitüsü Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel 

Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen 

Yemekte Denge Eğitim Projesi Gaziantep il 

toplantısı 1 Kasım 2016 tarihinde Grand 

Otel´de gerçekleştirildi. Vakıf yetkilileri ve 

projenin uygulandığı okullardan idareci ve 

öğretmenlerin katıldığı toplantıda Yemekte 

Denge İl Koordinatörleri sunumlarını 

gerçekleştirirken İyi Uygulamalar Yarışması 

ödül töreni de yapıldı. Ayrıca okul öncesi ve 

birinci sınıf eğitim materyalleri ile ilgili 

değerlendirmelerde bulunuldu. 
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YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ 



  

ANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI 

Anadolu Mektebi Yazar okumaları Projesi kapsamında değerlendirme toplantısı bugün 

ilimizde Valimiz Sayın Ali YERLİKAYA, Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Sami Güçlü ve İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz METE’nin katılımıyla yapıldı. Yapılan toplantıya ayrıca İl Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali TİRYAKİOĞLU, projeye katılan sekiz okuldan öğrenciler ve 

öğretmenler katıldı. Projede tamamlanan Mehmet Akif Ersoy okumalarının  değerlendirmesi yapıldı. 

Anadolu Mektebi Yazar okumaları projesi, başka bir yazar veya şair belirlenerek bu yıl da devam 

edecek. 

Projeyle öğrencilerin Türkiye´nin 

geçmişini ve klasik yazarların Türkiye 

ile ilgili görüşlerini ve duygularını tam 

olarak öğrenmesini amaçladıklarını 

belirten Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı 

Sayın Sami GÜÇLÜ, "Bir yazarın bütün 

kitaplarını ve onun için yazılan önemli 

eserleri okuduğunuzda, o yazarı iyi bir 

şekilde tanırsınız. Yazarın da yazarlık 

süreci içerisinde gelişimi var. 

Gençlerimizle okuduğumuz yazarlar 

Türk tarihine tanıklık etmiş önemli 

kalemler. Gençler okumalarla tarihimizi 

de öğrenmiş oluyor." dedi. 
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ANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz 

METE de, okullarımızda okuma kültürü 

oluşturma adına yapılan tüm okuma 

faaliyetlerini desteklediklerini, Anadolu Mektebi 

Projesi’nde kültür ve fikir dünyamıza yön veren 

topluma mâl olmuş yazarlarımızın not alarak 

okunmasının, sonrasında da yazarın bir 

yönünün sunulmasının öğrencilerimize büyük 

katkılar sağlayacağını belirtti. 
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ANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI 

İlimizde yürütülen Anadolu 

Mektebi Pojesi kapsamında 30.12.2016 

tarihinde saat 10.00’da Şehit Hüseyin 

Gümüş İmam Hatip Ortaokulunda,  

Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Programı 

öğretmen, öğrenci ve okul idarecilerinin 

katılımıyla gerçekleştirildi.  

 

 

 

 

Yoğun katılımın gözlendiği 

programda  Mehmet Âkif ile ilgili bir 

panel düzenlendi. Panelde Âkif’in çeşitli 

yönleri panelist öğrenciler tarafından 

dinleyicilere aktarıldı. Panelin ardından 

öğrencilerin seslendirdiği Âkif şiirleri 

büyük beğeni topladı. 
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eTwinning Projesi Uygulamalı Bilgilendirme Seminerleri 

2009 yılından itibaren Yenilik 

ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan 

Ulusal Destek Servisi yürütülmekte 

olan eTwinning Faaliyeti, Avrupa’dan 

okulların internet ortamında proje 

ortaklıklarının kurması, öğretmen 

eğitiminin yaygınlaştırılması, 

öğretmenler arası yenilikçi öğretim 

yöntem ve tekniklerinin paylaşılması, 

öğrenci ve öğretmenlerin bilişim 

teknolojilerini ve yabancı dili kullanma 

becerilerinin arttırılması amaçlarını 

taşımaktadır. 

 

Erasmus + Programları ve eTwinning 

Projelerinin tanıtımı Şahinbey ve Şehitkamil 

ilçelerimizden 400  öğretmenimizin  katilimiyla 

Şehit Hüseyin Gümüş imam hatip ortaokulu 

Konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya 

katılan Il Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz 

Mete yeniliklere açık olmanin  öğretmen 

ve  öğrencilere olumlu kazançlar sağlayacağını, 

Projelerle yurt dışında bulunan öğretmen ve 

öğrencilerimizin ülkemizi en iyi şekilde temsil 

etme noktasında sorumluluklar taşıdığını belirtti. 
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eTwinning Projesi Uygulamalı Bilgilendirme Seminerleri 

Müdürlüğümüz AR-GE birimi 

tarafından eTwinning Projesi Uygulamalı 

Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

eTwinning ilçe toplantıları 

09.12.2016 tarihinde;  

 Oğuzeli ilçesinde 92 aday 

öğretmenimizin katılımıyla 

12.12.2016 tarihinde;  

1. Yavuzeli  ilçesinde 30  aday 

öğretmenimizin katılımıyla 

2. .Araban ilçesinde 83 aday 

öğretmenimizin katılımıyla 

13.12.2016tarihinde;   

1. Nurdağı ilçesinde 83 aday 

öğretmenimizin katılımıyla 

2. İslahiye ilçesinde 100 aday 

öğretmenimizin katılımıyla 

14.12.2016 tarihinde; 

 Şahinbey ve Şehitkamil 

ilçelerimizden toplamda 328 

Öğretmenimizin katılımıyla, 

15.12.2016 tarihinde; 

 Nizip İlçesinden 110 Karkamış 

İlçesinden aday Öğretmenimizin 

katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
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eTwinning Projesi Uygulamalı Bilgilendirme Seminerleri 
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Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Projesi (KAGEM) 

Müdürlüğümüz ve Gaziantep Müftülüğü arasında kültürel faaliyetler alanında iki projenin 

yürütülmesi konusunda protokol imzalandı. İmzalanan protokolün proje yürütücülüğü ise KAGEM 

( Kadın Aİle Gençlik Merkezi) tarafından yapılacak. 

     3K Okumaları (Kalem, Kelam, Kemal Okumaları) Projesi ile, ilimizdeki kültür ve sanat 

faaliyetleri çerçevesinde hedef... kitle olarak belirlenmiş gençlere şair, yazar ve edebiyat 

tarihimize öncülük etmiş şahsiyetlerin eserlerini okuma grupları kurmak suretiyle okutarak ; 

gençlerin edebi dünyalarını ve yazın yeteneklerini geliştirmek ve renklendirmek, onların fikir 

sahibi olmalarını sağlamak ve sanatsal hassasiyete sahip gençler olarak yetişmeleri 

hedeflenmektedir. 

     Diğer ortak yürütülecek proje ise;” Medya Atölyesi Projesi”. Bu proje ile de seçilen 

okullarda ders programları oluşturularak bu grupların medya derslerine katılımda bulunması, 

belirli aralıklarla öğrenilen konuların pekiştirme çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. 

     Eğitim ve kültür alanında iş birliği yapılarak yürütülmesi planlanan bu iki proje için 

Gaziantep İl Müftülüğü’nde, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz METE ve 

Gaziantep İl Müftüsü Sayın Ahmet ÇELİK ‘in katılımıyla protokol imza töreni yapıldı. Törene 

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali TİRYAKİOĞLU, KAGEM Derneği Başkanı 

Zehra ÜNAL da katıldı. 

Karşılıklı atılan imzalarla, çalışmalarına başlanacak olan bu eğitim ve kültür alanındaki 

projelerin ilimize hayırlı olması dileklerinde bulunuldu. 
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Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Projesi (KAGEM) 

 

Kagem Projeleri; 

 

Gaziantep İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Gaziantep İl 

Müftülüğü arasında 09.11.2016 

tarihinde imzalanan protokol 

gereği, yürütücülüğü KAGEM 

(Kadın Aile ve Gençlik Merkezi) 

tarafından gerçekleştirilecek olan, 

eğitim ve kültür alanında iş birliği 

yapılarak yürütülmesi planlanan  

‘Medya Okur Yazarlığı’ ve 3K 

Okumaları (Kalem, Kelam, Kemal 

Okumaları) Projeleri 

gerçekleştiriliyor. 

 

Projenin uygulanacağı okullar; 

 

1. Şehit Mehmet Demir Kız 

Anadolu İmam Hatip Fen 

ve Sosyal Bilimler Proje 

Okulu 

 

2. Gaziantep Anadolu Lisesi  

 

 

3. Sabahattin Zaim Sosyal 

Bilimler Lisesi  

 

4. Mehmet Hayri Akınal 

Anadolu İmam Hatip Lisesi  

 

 

5. Mehmet Emin Er Anadolu 

İmam Hatip Lisesi 
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Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 

Eğitim ve öğretim alanında özgün uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımın 

sağlanması amacıyla “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”  dağıtılmaktadır. 

 

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri, yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine 

kazandırmayı; öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkanları sunmayı; 2023 

Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı ve yöneticilerimiz ile öğretmen ve 

öğrencilerimizi yenilikçi uygulamaları hayata geçirmelerini teşvik ederek eğitim ortamlarımızın 

kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ilimizde ve ilçelerimizde gerekli bilgilendirmeler 

arge birimimiz tarafından yapılmıştır. 
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Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 



Her Zaman Birlikte Projesi 

 

Toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlamaya yönelik başta terör olmak üzere 

şiddete yönelen aşırılıkları önlemek,toplumun yaşanılabilir halde kalması için bireylerin grupların 

birbirleriyle iletişimini arttırmak ve yaşama refleksini geliştirmek ayrıca gençliğin tarih şuurunu 

arttırırarak mili birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek için BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İL MEM 

VE GAZİANTEP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEM Şube müdürlüğü arasında HER ZAMAN BİRLİKTE 

PROJESİ kapsamındaki etkinlikler devam etmektedir. 

Toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlamaya yönelik başta terör olmak üzere şiddete 

yönelen aşırılıkları önlemek,toplumun yaşanılabilir halde kalması için bireylerin grupların birbirleriyle 

iletişimini arttırmak ve yaşama refleksini geliştirmek ayrıca gençliğin tarih şuurunu arttırırarak mili birlik 

ve beraberlik duygularını güçlendirmek için BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İL MEM VE GAZİANTEP İL 

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEM Şube müdürlüğü arasında HER ZAMAN BİRLİKTE PROJESİ 

kapsamındaki etkinlikler devam etmektedir. 
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Trafik Çocuk Eğitim Projesi 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İL MEM VE GAZİANTEP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

Çocuklarımızın trafik konusunda bilinç seviyelerini arttırmaya yönelik etkinlikler içeren Trafik 

Çocuk Eğitim Projesinin etkinlikleri yapılmaya devam etmektedir. 
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Geleceğin Sporcuları Yetişiyor SODES Projesi 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü Geleceğin Sporcuları Yetişiyor SODES  Projemiz 

kapsamında ki saha bakım ve onarım çalışmaları, ilimiz okullarından Mütercim Asım İmam Hatip 

Ortaokulu, Akşemsettin Anadolu Lisesi, Aktoprak Anadolu Lisesi’nde başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. 
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HER SINIFIN BİR YETİM KARDEŞİ VAR PROJESİ  

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda “Her Sınıfın 

Bir Yetim Kardeşi Var” 

projesi değerlendirme 

toplantısı yapıldı 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi 

değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz METE, İHH 

Gaziantep İl Başkanı Sayın Mehmet Emin ARSLAN, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Sayın 

Mehmet Ali TİRYAKİOĞLU, Sayın Yusuf TÜFEKÇİ ve Sayın Vasıf MUNİS ,İlçe Milli Eğitim 

Müdürleri , ilçe proje koordinatörleri,  şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. 

Her sınıfın bir yetim kardeşi var projesi değerlendirme toplantısında konuşmalarını yapan İl 

Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz METE; bu projenin İHH ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 

ortaklaşa yürüttüğü bir proje olduğunu ve projenin benimsenmesinin gerektiğini vurguladı. 

Gaziantep gibi hayırda yarışan ilimizde 1200 yetime bakma hedeflerinin olduğunu bu hedeflerine 

ulaşmak için gerekli çalışmaları yakından takip edeceğini söyledi. Bu konuda ilçe milli eğitim 

müdürlerinden, koordinatörlerden destek beklediğini dile getirdi. Projenin yürütülmesinde materyal 

eksikliği ya da yürütülmede karşılaşılan aksaklıkların kendilerine bildirilmesini ve okullarda bu işi 

yapacak gönüllü kişilerin projeye dâhil edilmesini istedi. 

Konuşmaların ardından ilçe milli eğitim müdürleri de projelerin yürütülmesinde karşılaştıkları 

aksaklıkları toplantıya katılanlarla paylaştılar.  Toplantı soru cevap, dilek ve temenniler ile son 

buldu. 
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HER SINIFIN BİR YETİM KARDEŞİ VAR PROJESİ  

32 

Müdürlüğümüz işbirliği ile İnsani Yardım 

Vakfı (İHH)’nın; kardeşlik, yardımlaşma, 

dayanışma, empati ve değerler eğitimi 

faaliyetlerinde farkındalık sağlamak amacıyla, 

Türkiye geneli resmi ve özel kurumlarında 

öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 

tüm liseler, halk eğitim merkezi ve mesleki 

(çıraklık) eğitim merkezi öğrenci ve 

kursiyerlerine yönelik ‘Her Sınıfın Bir Yetim 

Kardeşi Var’ projesi yapılmaktadır. Proje 

kapsamında sınıflara dağıtılan kumbaralarda 

toplanan paralar daha önceden eşleştirilmiş 

olan Dünyanın herhangi bir yerindeki yetim 

çocuğun hesabına yatırılmaktadır. 

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarımızın 102 olan yetim sponsorluk sayısı 2015-2016 Eğitim 

öğretim yılının sonunda 414 sayısına ulaşmıştır.  

 



 

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ   

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile Gaziantep 

Üniversitesi arasında, 

köy ve kırsal 

kesimlerdeki okulları 

ziyaretler ve öğrenciler 

için toplumsal çalışmaları 

içine alan toplumsal 

duyarlılık projeleri iş 

birliği protokolü 

imzalandı. 

Gaziantep Üniversitesi´nde düzenlenen 

imza törenine, Gaziantep Üniversitesi Rektörü 

Sayın Ali GÜR, İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Sayın Cengiz METE, Gaziantep Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Sayın Metin BEDİR, İl Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali 

TİRYAKİOĞLU, İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Yusuf TÜFEKÇİ ve İl Milli Eğitim 

Şube Müdürü Halit ATEŞ katıldı. İmzalanan 

protokol sonrası bu iş birliğinin hayırlı olması 

temennisinde bulunuldu. 
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SPOR STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI   

34 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz METE Başkanlığında ilçelerden gelen beden eğitimi 

öğretmenleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün spor stratejisinin değerlendirildiği toplantıda ; 

Gaziantep’te sporun gelişmesi ve spor bilincinin okullarda yaygınlaştırılması için neler yapılabilir, İl 

Milli Eğitim olarak spor stratejimiz nasıl olmalı, Okul Spor müsabakalarına katılımı nasıl artırırız 

soruları üzerinde durularak Gaziantep’te spor kültürünü üst seviyelere çıkarmak için ve okullarda 

sosyal sportif ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi adına  ilk adım atılmıştır.  

Bu toplantı ile birlikte başta İl Milli Eğitim müdürlüğü olarak diğer kurum, kuruluş, okul ve okul 

beden eğitimi öğretmenleri ile veliler ve öğrencilerde dahil olmak üzere ne gibi katkılar sağlanacağı 

üzerinde durulmuş olup ortak amacın Gaziantep her yönden gelişirken spor kültürünün de bu 

gelişime büyük ışık tutacağı fikri benimsenmiştir. Bundan dolayı hem kurum olarak hem de birey 

olarak sporun her yönden gelişmesini sağlamak amacıyla hangi vazife olursa olsun cani gönülden 

bu vazifeyi gerçekleştirmek gerektiği tüm paydaşlar tarafından kabul görmüştür.  

 

 



-  

SPOR STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI   

35 

Bu toplantı ile aslında 

Gaziantep İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü olarak ilk spor 

çalıştayını gerçekleştirmiş 

olup bundan sonraki 

çalışmalarında ilk adımı güzel 

bir beyin fırtınası ile atılmıştır. 

 



  

OYNA, ÖĞREN, YAŞA PROJESİ  

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü "Oyna, Öğren, Yaşa" projesiyle 

dezavantajlı bölgelerde bulunan özellikle köy okullarındaki öğrencilerimiz Gizem Doğan 

Yaşayarak Öğrenme Merkezinde fiziksel aktivite ve oyunlarla dolu bir gün geçirdiler. 
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OYNA, ÖĞREN, YAŞA PROJESİ  
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DOMESTOS İLE EĞLEN, ÖĞREN, HİJYEN PROJESİ  

Temizlik ürünleri firması Domestos 

2011 yılından bu yana çocuklara hijyen 

eğitimi veriyor. Çocukların hijyen bilinci 

kazanmasına katkı sağlayan Domestos, 

okullarda hijyen konusunda büyük bir adım 

daha attı. 

Firma protokol imzaladığı il milli 

eğitim müdürlüklerine bağlı tüm ilk ve orta 

öğretim kurumlarının her birine Domestos 

çamaşır suyu bağışlayarak okullarda bir 

hijyen hareketi başlattı. Okulların özellikle 

tuvaletlerinde kullanılmak üzere bağışlanan 

bu ürünleri okulların adreslerine teslim 

ediliyor.  

 

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile temizlik ürünleri firması Domestos arasında 

imzalanan protokol ile okullarımız, firmanın temizlik ürünlerinden faydalanmaktadır. 
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İmzalanan Protokol kapsamında 2016 yılı itibariyle 4 kiloluk şişeler halinde toplam 17.120 

kg ve 4280 adet çamaşır suyu ve bu ürünlerin doğru kullanımını açıklayıcı kullanım kitapçıklarının 

dağıtımına başlanmıştır. 

 



 


