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Ülkemizin farklı bölgelerine özgü yüzlerce sosyo-kültürel mozaiğini bütün canlılığı ile barındıran 

nüfusu 700 bin’e yaklaşan Pendik’te son yıllarda eğitim alanında marka olacak çalışmalar 

gerçekleşmektedir. Yaklaşık 150 bin öğrencisi, 7 bin öğretmeni, 500’ü aşkın eğitim yöneticisi, hemen her 

kategoride resmi 165 okulu ile ciddi bir eğitim potansiyeline sahip olan bu mega ilçede eğitimin niteliğine 

ve niceliğine dönük ciddi yatırımlar ve projeler yapılmaktadır. Her yıl ilçemize kazandırılan yeni okul 

binaları, mevcut okulların fiziksel olanaklarının geliştirilmesi ve eğitimi destekleyici yatırımlar bunun 

somut göstergeleridir.  

Kamu eliyle yapılan bu tarz yatırımların eğitime ciddi katkıları olsa da tek başına yeterli olması 

düşünülemez. Daha nitelikli bir eğitim için fiziki imkânların yanında eğitim olgusu ile doğrudan veya 

dolaylı olarak ilgili olan beşeri kitlelerin (öğrenci, veli, öğretmen) de sosyal, psikolojik, bilişsel vb. gibi 

yönlerinin geliştirilmesi, bu gelişimlere destek verecek ortamlar oluşturan projeler üretilmesi önem arz 

etmektedir.  Bu önemin farkında olan Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, söz konusu gelişimi 

sağlayan birçok projeyi paydaşlarının da desteği ile hayata geçirerek uygulamaktadır.  

Niteliği ve niceliği her yıl artarak devam eden, “Kariyer Günleri”, “Bilim ve Sanat Şenlikleri”,  

“METEF Fuarları”,  “İrfan Yolcuları”, “Genç Lider Akademisi” gibi yerel kaynaklarla geliştirdiğimiz 

projeler ile ortaokul ve lise düzeyindeki binlerce öğrencimizi; kültürünü iyi tanıyıp ona sahip çıkan, 

ülkemizin kalkınmasında ihtiyaç duyulacak nitelikleri sosyal ve bilimsel yönden fazlasıyla karşılayan 

bireyler olarak yetiştirmek için çaba göstermekteyiz. 

Bununla birlikte “Technart” (2018-2019), Geleceğimizi Kodlayalım (2018-2019) “Meraklı Minikler” 

(2017-2018), “Geleceğimizi Keşfedelim” (2017-2018) başlıklarında İstanbul Kalkınama Ajansı (İSTKA) 

projeleri ve geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 36 (otuz altı) adet TÜBİTAK 4006 ve bu yıl gerçekleştirdiğimiz 

2 (iki) adet TÜBİTAK 4007 projeleri ile ciddi fon kaynaklarını okullarımıza ve öğrencilerimize 

aktarmaktayız. 

İlgili paydaşlarla organize ederek başarılı bir şekilde üç yıldır yürüttüğümüz “İlgili Veliler, Bilinçli 

Nesiller”  veli ve öğrenci seminer programını (270 öğrenci, 240 veli toplamda 516 seminer programı ile) 

bu yıl da devam ettiriyoruz. Bu proje ile öğrenci ve velilerin eğitim öğretime yönelik farkındalıkları 

artırılarak hem velilerimiz eğitim sürecinde daha fazla sorumluluk almakta hem de ideal eğitimin alkışlanan 

bir standardı olarak kabul gören öğrenci-veli-okul işbirliğine pozitif anlamda katkı sağlanmaktayız. 



Eğitimdeki belirleyici faktör kuşkusuz öğretmenlerdir. Eğitimde kaliteyi arttırabilmek, özgün fikirler 

ile eğitim ve gelecek için katma değer oluşturabilmek, değişime ve gelişime açık eğitimcilerimizle bir 

platformda buluşabilmek için 2016 yılında kurduğumuz Vizyoner Öğretmenler Kulübümüz her yıl 

çalışmalarını geliştirerek devam ettiriyor. Bu çalışma kapsamında öğretmenlerimize yönelik uyguladığımız 

anket sonucunda projelerimize destek veren öğretmen sayısında her yıl gözle görülür artışlar olduğunu 

görmekteyiz. Eylül 2017’de ve Şubat 2019 uyguladığımız ankette de öğretmenimiz’in yaklaşık %10’u 

ilçemizde “uygulanacak projelere destek verebilirim” demektedir. 

Her ay planlı bir şekilde düzenlediğimiz okul ve kurum müdürlerimizle Pendik Eğitim Okumaları, 

Müdür Yardımcılarımızla Pendik Yönetici Seminerleri ve bahar ve güz dönemlerinde düzenlediğimiz 

Pendik Yönetici Akademisi projeleri gerçekleştirdiğimiz değerlendirme anketlerine göre ortalama %93 

memnuniyet oranı ile devam etmektedir.  

Eğitim Seninle Başlar 

Bu yazımızı ilçemizde görev yapan öğretmenlerimizin mesleki eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı 

sağlamak, atanmış olmak ile adanmış olmanın arasındaki açığı kapatarak eğitime ve öğrencilerine dokunan 

öğretmenlerimizle daha güçlü bir geleceği inşa edebilmek amacıyla planladığımız Eğitim Seninle Başlar 

(ESB)-4 programının değerlendirmesine ayırdık. 

2016 yılında öğretmenlerimize yönelik bir proje olarak başlatılan; daha sonra ise eylül ve haziran 

dönemlerinde geleneksel hale getirilen Eğitim Seninle Başlar projesi hem okuyucularımız hem de 

ülkemizin her coğrafyasındaki il ve ilçelere güzel bir model teşkil etmektedir.  

Projeye özgü yazılımından, tanıtım kitapçığına; birbirinden değerli eğitim başlıklarından, 

organizasyon metoduna kadar bütün yönleri ile kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirilmesi kayda değer bir 

başarı hikâyesi olarak nitelendirilebilir. Günü kurtarma veya kurumsal görünürlüğünü sağlama kaygısı ile 

yapılan durağan bir projeden ziyade; dinamik yapısıyla her geçen dönemde hep kapsamı hem de etki alanı 

ihtiyaçlara göre planlı olarak genişletilmektedir. 

Bu kapsamda; 2017 yılı Ekim-Aralık döneminde birincisi başarıyla uygulanan, 25 Şubat - 4 Mayıs 

2019 tarihleri arasında dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz her biri 10’ar hafta ortalama 750 öğretmenimizin 

devam ettiği Pendik Vizyoner Öğretmen Akademisi çalışması ortaya çıkarmıştır.  

5-6-7 Eylül 2018’de gerçekleştirdiğimiz ESB-4 kapsamında 105 atölye, 23 Seminer, 18 Büyük Salon 

Programı, 6 Etkinlik olmak üzere 151 başlıkta toplamda 420 oturum ile her gün için yaklaşık 6 bin 

öğretmenimizin katılımıyla dolu dolu icra edildi. Öğretmenlerimiz ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda mesleki 

deneyimlerinde ve kendi branşlarında derinleşmelerini sağlayacak atölye ve seminerlere, ilgi ve tercihleri 

doğrultusunda özverili bir katılım göstererek, eğitimler sonrasında yapılan değerlendirme anketlerinde 

memnuniyetlerini dile getirdiler. 



 “Eğitime Adanmış Hayatlar, Öğretmenler İçin Pozitif Yaşam Becerileri, Stres Altında Kaliteli Yaşam, 

Eğitime Farklı Bakışlar, Sıra Dışı Düşünme Becerileri, Eğitim Yönetimi ve İletişim, Sınıf Ortamı ve 

Bireysel Farklılıklar, Öğretmenliğin Vicdani Sorumluluğu ve Özgün Etkinlik Örnekleri vb. gibi onlarca 

farklı alanda seminer programlarının yanında zengin uygulamaların yer aldığı atölye çalışmaları adeta 

öğretmenlerden tam not aldı. 

Öğretmenlerimizden aldığımız pozitif geri dönüşlerin bizleri heyecanlandırdığı ve Haziran 2019’da 

beşincisini tatlı bir telaşla planlamaya koyulduğumuz şu günlerde bu kapsamlı çalışmanın geri bildirimlerini 

anlaşılır bir formatta siz değerli okuyucularımızla da paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.  

Bu yazımızda Eğitim Seninle Başlar Projesi’nin farklı zaman dilimlerinde projemizin hedef kitlesi olan 

öğretmenlerimizle yaptığımız geniş katılımlı saha analizleri ile objektif bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Bu 

değerlendirmeyi aynı zamanda tek bir dönemle sınırlandırmayıp farklı periyotları karşılaştırmalı olarak ele 

almaya çalıştık. Ortaya çıkan analizlere bakarak birçok noktada değerlendirmeyi okuyucularımızın takdirine 

bırakmış olsak da konunun daha iyi anlaşılmasına ışık tutacağını düşündüğümüz bazı noktalarda kısa 

değerlendirmelere yer vermeye çalıştık. 

 

Şekil-1: İçerik-Eğitimci-Eğitim Ortamınından memnuniyet düzeyiniz nedir? 

Projenin öğretmenlerin şahsi algısının ortaya çıkarmak adına her uygulama döneminden sonra düzenli 

olarak sorduğumuz “Eğitim Seninle Başlar Projesi kapsamında katılmış olduğunuz eğitimlerin İçerik-

Eğitimci-Eğitim Ortamından memnuniyet düzeyiniz nedir?” başlıklı soruya öğretmenlerin büyük bir 

memnuniyetle karşılandığı görülmektedir. Bu soruyu yıllara göre karşılaştırmalı olarak ele aldığımızda 

memnuniyet düzeyinin her üç kategoride de atış gösterdiği söylenebilir. (Şekil-1) 

 

 



 

Şekil 2: “Eğitim Seninle Başlar Projesi’nin önümüzdeki dönemlerde de devam ettirilmesini ister misiniz?” 

Projenin gelecek dönemlerdeki seyri hakkında öğretmenlerimizin kanaatini ölçmek adına 

yönelttiğimiz “Eğitim Seninle Başlar Projesi’nin önümüzdeki dönemlerde de devam ettirilmesini ister 

misiniz?” şeklindeki soruya öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu devam etmesinden yana görüş bildirdiği 

görülmektedir. Soruya verilen cevaplar yıllara göre karşılaştırıldığında eskiye göre daha pozitif bir 

beklentinin ortaya çıktığı görülmektedir. (Şekil-2) 

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin ilçemiz 

genelindeki eğitime katkısını belirlemek adına katılımcı 

öğretmenlerimize yönelttiğimiz “Düzenlenen eğitimlerin 

ilçemizdeki eğitimin niteliğine olumlu yönde katkı sağladığına 

inanıyorum önermesine katılır mısınız?” Başlıklı soruya, 

öğretmenlerin % 76.6’lık büyük çoğunluğu olumlu yönde görüş 

belirtmiştir. (Şekil-3) 

Şekil-3 – Eğitimin niteliğine olumlu katkısı. 

 

Bu projenin temel hedeflerinden birinin Pendik’te görev yapan 

öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine olumlu yönde katkı 

sağlama olduğu önceki bölümde belirtilmiştir. Bu kapsamda 

yönettiğimiz “ESB kapsamında düzenlenen eğitimlerin 

öğretmenlerin kişisel veya mesleki gelişimine pozitif yönde katkı 

sağladığını düşünüyorum önermesine katılır mısınız?” başlıklı 

soruya öğretmenlerin % 77,7 gibi büyük bir orana sahip kitlesi 

katıldıkları yönünde olumlu bir görüş beyan etmiştir. (Şekil-4) 

Şekil-4: Öğretmenlerin kişisel veya mesleki gelişimine katkısı 



 

 

Gerçekleştirilen bu projenin Pendik’te görev yapan öğretmenleri 

diğer ilçe veya bölgelerdeki öğretmenlere göre pozitif yönde 

farklı hissedip hissetmediklerini belirlemek için yöneltilen “Bu 

projenin Pendik'te görev yapan öğretmenler için bir avantaj 

olduğuna inanıyorum. Önermesine katılır mısınız?” başlıklı 

soruya öğretmenlerin yaklaşık % 80’lik oranı Eğitim Seninle 

Başlar projesinin Pendik’te görev yapan öğretmenler için önemli 

bir avantaj olduğunu beyan etmiştir. (Şekil-5) 

Şekil-5: ESB’nin öğretmenler için bir avantaj olduğuna inanıyorum. 

 

 

 

Şekil-6: ESB kapsamında yetkin olduğunuz alanlarda eğitimci olarak görev almak ister misiniz? 

Bu projenin ana hedeflerinden biri de Pendik’teki öğretmen potansiyelinin özgüvenlerini geliştirerek, 

yetkin oldukları alanlarda sahip oldukları tecrübeyi, diğer meslektaşları ile paylaşmalarını sağlamaktı. Bu 

kapsamda her eğitim periyodunda öğretmenlere yöneltilen “Bir sonraki dönemde düzenlenecek olan 

“Eğitim Seninle Başlar” projesi kapsamında yetkin olduğunuz alanlarda eğitimci olarak görev almak 

ister misiniz?” başlıklı soruya verilen evet yönündeki cevapların 2018 yılında, 2017 yılına göre yaklaşık üç 

kat artış gösterdiği görülmektedir. Bu durum aynı zamanda proje sayesinde öğretmenlerimizin belirli 

alanlarda kendilerini eğitim verebilecek düzeyde geliştirdiklerini, bu gelişimin zamana göre yukarı yönlü 

bir artış gösterdiği görülmektedir. (Şekil-6) 



Uygulanmakta olan bu projenin eğitim içeriği, eğitimci ve eğitim türü gibi farklı boyutlarının 

öğretmenler açısından hangi derecede önem arz ettiğini belirlemek adına yöneltilen “EBS projesi 

kapsamında sunulan eğitimleri tercih ederken aşağıdaki faktörlerden hangisini daha fazla dikkate 

alıyorsunuz?" sorusuna öğretmenlerimizin yaklaşık % 60’ı eğitimin içeriği ve başlığı cevabını vermiştir. 

Bu durum öğretmenlerimizin ilgi gösterdikleri veya ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirme 

noktasında oldukça istekli olduklarını, hatta bu 

amaç doğrultusunda ulaşım, fiziki ortam gibi bu 

tarz etkinliklerde belirleyici olan unsurları ikinci 

planda düşüdüklerini göstermektedir. Ayrıca 

eğitimcinin kimliğini birincil faktör olarak gören 

öğretmenlerin oranının % 2,3’te kalması hem 

organizasyon kapsamında belirlenen eğitimcilere 

son derece güvenildiğini göstermektedir. 

Şekil-7: Eğitim tercih ederken faktörlerden 

hangisini daha fazla dikkate alıyorsunuz? 

Sonuç olarak bir ihtiyaçlara cevap verecek yeterliliğe sahip, bütün yönleri ile iyi kurgulanarak, dört 

dönem boyunca başarı ile uygulanan bir projenin her kesimi memnun edecek bir memnuniyetle kabul 

görmesi; her aşamasında “nasıl daha iyisini yapabiliriz?” düşüncesi ile mesai saatlerine sıkıştırılamayacak 

kadar büyük bir zihinsel ve fiziksel çabanın hedef kitle üzerinden beklentimizin üzerinde bir olumlu etkiye 

sahip olması bizlere büyük bir mutluluk yaşattığı kadar var olanın daha iyisini yapma gibi oldukça ciddi bir 

manevi sorumluluğu da omuzlarımıza yüklemiştir. 

Pendik’te eğitimin her kademesindeki paydaşlarımıza yönelik projelerin filizlenerek, günümüz itibari 

ile çevresindeki birçok il ve ilçeye ilham kaynağı olmasında öncülük eden İlçe Milli Eğitim müdürümüz 

Aytekin Yılmaz beyefendi’ye; Destekleriyle projelerimizin gerçekleşmesinde çok önemli katkısı bulunan 

Pendik Belediye başkanımız Dr. Kenan Şahin beyefendi’ye; yoğun çalışma ürünü olan tüm bu çalışmaların 

sorunsuz bir şekilde planlanıp uygulanmasında emeği geçen ilçemiz Özel Büro çalışanlarına, tüm ilçe milli 

eğitim müdürlüğü personeline; çalışmalarımızın gerçekleştiği okul yöneticilerimize ve kıymetli en önemlisi 

vizyoner öğretmenlerimize şükranlarımızı sunarız. 

Son olarak anketimize cevap veren katılımcı düşüncelerinden bazılarını sizlerle paylaşalım: 

“Bu seminer ve atölye çalışmaları çok güzel ve eğlenceliydi. Kendime yeni bilgi ve beceriler kattım. 

Bu seminerlerin 3 gün ile sınırlı kalmaması gerekiyor. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür 

ederim.” 



“İlçenize bu yıl atanmış bir öğretmen olarak bu çalışmayı çok yararlı bulduğumu ve devam ettirilmesi 

gerektiğini belirtmek isterim. Gelecek eğitimlerde görev de almak isterim.” 

“Atölye çalışmaları uygulamalı olduğu için daha aktif ve faydalı geçmektedir. Daha önce deneme şansı 

bulamadığımız spor dallarında tecrübe kazanmak cok faydalı olmaktadır.” 

“Çok keyifli geçti seminerler... Bana ve öğrencilerime faydası olacağı kanısındayım.. hayata bakış 

açım değişti digebilirim. Daha özgür ve bilinç sınırlarında eğitim vereceğim.., üretkenliğime katkısı 

olacak...” 

“İlkyardım seminerinin ilçemizde sertifikalı olarak düzenlenmesini istiyorum. 3 günlük bir eğitim 

programı dahi ilkyardım konusunda ufkumu bu kadar açtığına göre her öğretmenin bu konuda eğitim 

görmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.” 

“Okulda geçirilen seminer günlerinden çok daha verimli ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum. 

geliştirilmesi halinde çok da faydalı olacaktır. ulaşım sıkıntısı biraz yordu. Teşekkürler.” 

“Bireyin farkındalığı adına yapılan tüm paylaşım ve etkinlikleri destekliyorum .Aynı düşünceleri 

paylaşan, yaşayabilen, insanların olduğunu görmek; beni öğretmenlik mesleğimde motive ediyor.” 

“Kurumunuza il dışı ile geldim. Görev yaptığım yerde seminer dönemi benim için işkence gibi gelirdi. 

Boş boş otururduk. Bir türlü seminer döneminin mantığını anlayamazdım.”  

“Böyle bir proje gerçekten çok güzel düşünülmüş. Oturumların üç günle sınırlandırılması üzücü 

olmuş. Konular çok güzeldi ama 3 günlük bir programda maalesef bir güne toplanmışlar. Seçerken ben çok 

zorlandım. Çok verimli geçti benim için. Gerçekten seminer haftası olduğunu anladım. Keşke diğer hafta 

da bu şekilde devam etseydi. Sizden ricam böyle güzel programların gününün çoğaltılaması. Sizlerden ve 

zamanını bizim için ayıran kaliteli hocalarımızdan Allah razı olsun. İnsAllah boyle programlar devam eder. 

Benim için tam bir motive oldu. Tesekkür ederim.” 


