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Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde var olabilmeyi aşıp güçlü bir şekilde kalabilmek, geleceğin inşasında söz sahibi olmak için ‘bilgiyi takip eden’ değil, ‘bilgiyi üreten bireyler’ olmak gerekmektedir. Bilgiyi üretmek ise hedefleri belirleyerek yapılan uzun vadeli planlamayla 

mümkün olacaktır.Bilginin temelini oluşturan ve bir milleti bağımsız ve uygar bir topluluk haline getirecek olan eğitim ise amaç ve hedefleri belirlenmiş, anlık kararlarla değil, bir strateji dâhilinde yürütülmelidir.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde var olabilmeyi aşıp güçlü bir şekilde kalabilmek, geleceğin inşasında söz sahibi olmak için ‘bilgiyi takip eden’ değil, ‘bilgiyi üreten bireyler’ olmak gerekmektedir. Bilgiyi üretmek ise hedefleri belirleyerek yapılan uzun vadeli planlamayla 

mümkün olacaktır.Bilginin temelini oluşturan ve bir milleti bağımsız ve uygar bir topluluk haline getirecek olan eğitim ise amaç ve hedefleri belirlenmiş, anlık kararlarla değil, bir strateji dâhilinde yürütülmelidir.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde var olabilmeyi aşıp güçlü bir şekilde kalabilmek, geleceğin inşasında söz sahibi olmak için ‘bilgiyi takip eden’ değil, ‘bilgiyi üreten bireyler’ olmak gerekmektedir. Bilgiyi üretmek ise hedefleri belirleyerek yapılan uzun vadeli planlamayla 

mümkün olacaktır.Bilginin temelini oluşturan ve bir milleti bağımsız ve uygar bir topluluk haline getirecek olan eğitim ise amaç ve hedefleri belirlenmiş, anlık kararlarla değil, bir strateji dâhilinde yürütülmelidir.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde var olabilmeyi aşıp güçlü bir şekilde kalabilmek, geleceğin inşasında söz sahibi olmak için ‘bilgiyi takip eden’ değil, ‘bilgiyi üreten bireyler’ olmak gerekmektedir. Bilgiyi üretmek ise hedefleri belirleyerek yapılan uzun vadeli planlamayla 

mümkün olacaktır.Bilginin temelini oluşturan ve bir milleti bağımsız ve uygar bir topluluk haline getirecek olan eğitim ise amaç ve hedefleri belirlenmiş, anlık kararlarla değil, bir strateji dâhilinde yürütülmelidir.

Mahmut OĞUZ   
Denizli İl Millî Eğitim Müdürü

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde 
var olabilmeyi aşıp güçlü bir şekilde kalabilmek, geleceğin inşasında 
söz sahibi olmak için ‘bilgiyi takip eden’ değil, ‘bilgiyi üreten bireyler’ 
olmak gerekmektedir. Bilgiyi üretmek ise hedefleri belirleyerek yapılan 

uzun vadeli planlamayla mümkün olacaktır.

 Bilginin temelini oluşturan ve bir milleti bağımsız ve uygar bir topluluk 
haline getirecek olan eğitim ise amaç ve hedefleri belirlenmiş, anlık kararlarla 
değil, bir strateji dâhilinde yürütülmelidir.

 Bizim amacımız; Denizli’de Millî Eğitim sisteminin genel amaç ve 
ilkeleri doğrultusunda yasa ve mevzuatı uygulayarak, eğitim ve öğretimin 
güvenli bir ortamda kaliteli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, eğitim 
öğretim sürecindeki yenilik ve gelişmeleri takip ederek araştırmalar yapmak, 
projeler gerçekleştirmektir.
 
 Temmuz 2016 bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen herkesi 
kutlarım. Amacımızı gerçekleştirmek ve elimizden gelenin en iyisini ortaya 
koymak için kurum olarak çaba göstereceğimizin altını çizmek isterim.

“ Geleceğin 
inşasında söz sahibi 
olmak için ‘bilgiyi 
takip eden’ değil, 
‘bilgiyi üreten 
bireyler’ olmak 
gerekmektedir.”
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Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle; iletişim imkânlarının artması, eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerin niteliklerinin artması, , “yaşam boyu öğrenme”, “etkin öğrenme”, “öğrenmeyi öğrenme” gibi yeni yaklaşımların gelişmesi, eğitimin sürekli sorgulanmasını ve geliştirilmesini 

zorunlu kılmaktadır. Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle; iletişim imkânlarının artması, eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerin niteliklerinin artması, , “yaşam boyu öğrenme”, “etkin öğrenme”, “öğrenmeyi öğrenme” gibi yeni yaklaşımların gelişmesi, eğitimin sürekli sorgulanmasını 

ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle; iletişim imkânlarının artması, eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerin niteliklerinin artması, , “yaşam boyu öğrenme”, “etkin öğrenme”, “öğrenmeyi öğrenme” gibi yeni yaklaşımların gelişmesi, eğitimin 

sürekli sorgulanmasını ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle; iletişim imkânlarının artması, eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerin niteliklerinin artması, , “yaşam boyu öğrenme”, “etkin öğrenme”, “öğrenmeyi öğrenme” gibi yeni yaklaşımların 

gelişmesi, eğitimin sürekli sorgulanmasını ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle; iletişim imkânlarının artması, eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerin niteliklerinin artması, , “yaşam boyu öğrenme”, “etkin öğrenme”, “öğrenmeyi öğrenme” 

gibi yeni yaklaşımların gelişmesi, eğitimin sürekli sorgulanmasını ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle; iletişim imkânlarının artması, eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerin niteliklerinin artması, , “yaşam boyu öğrenme”, “etkin öğrenme”, 

“öğrenmeyi öğrenme” gibi yeni yaklaşımların gelişmesi, eğitimin sürekli sorgulanmasını ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Ramazan YILMAZ
Denizli İl Millî Eğitim Şube Müdürü

Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle; iletişim imkânlarının 
artması, eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerin 
niteliklerinin artması, “yaşam boyu öğrenme”, “etkin öğrenme”, 
“öğrenmeyi öğrenme” gibi yeni yaklaşımların gelişmesi, eğitimin 

sürekli sorgulanmasını ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

 2023 Vizyonu, bilgi temelli bir toplum için insan kaynaklarını geliştirme, 
iletişim kaynaklarını yaygınlaştırma, kaynakların verimli kullanılmasını 
sağlama, eğitimle ilgili gerekli yasaları çıkarma, stratejik alanlarda özgün ürün 
hedefi, araştırma-geliştirme ve üretimi gerçekleştirme, rekabet gücü yüksek bilgi 
temelli ekonomiye dönüşümü sağlama, toplumsal farkındalık, etkin katılım ve 
görev sorumluluğu yaratma, dönüşüm sürecini ortak bir modele yöneltme ve 
gerekli değişiklikleri zamanında yapma gibi amaçları öngörmektedir.

 2023 Hedeflerimizle eğitim alanında bir adım önce, bir adım önde, iyi 
bir örnek olmak için yenilikçi, katılımcı, fikirlere değer veren, işbirlikçi, açık ve 
şeffafbir kurum olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 Bültenin hazırlanmasında emeği geçen öncelikle AR-GE Birimi 
personelime teşekkür eder, çalışmamızın ilimize ve ülkemize faydalı olmasını 
temenni ederim.

“2023 Hedeflerimizle 
eğitim alanında bir 
adım önce, bir adım 
önde, iyi bir örnek 
olmak için yenilikçi, 
katılımcı, fikirlere 
değer veren, işbirlikçi, 
açık ve şeffaf bir 
kurum olarak 
çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.”
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Denizli İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü 

E    zber bilgilerin aktarıldığı değil, sorgulama esaslı bilgi edinme ve 
bilgiye ulaşma yollarının öğretildiği eğitimden yanayız. Görevimizi 
yaparken ülkemizin geleceği olan gençlerimizin düşüncelerine önem 
veririz.

 
 Gelişme ve ilerlemeden hareketle yenilikleri ve bilgiyi destekleriz. Bizim 
için karar alma sürecinde katılımcılık, eşitlik esastır. Bütün paydaşlarımızın 
katılımıyla; ülkemizin, ilimizin, kurumumuzun şartlarını, gösterilen ve gelişen 
şartlar ve yeni gerçekler göz önünde bulundurarak Denizli İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü Arge Birimi olarak özenle hazırlamış olduğumuz Temmuz 2016 
bültenimizi her altı ayda yeniden tashih edilerek titiz, gayretli ve sürekli 
çalışmamızı sizlere sunuyoruz.      
 

Ar-GE Birimi 

Görevimizi 
yaparken 
ülkemizin 
geleceği olan 
gençlerimizin 
düşüncelerine 
önem veririz.

Ezber bilgilerin aktarıldığı değil, sorgulama esaslı bilgi edinme ve bilgiye ulaşma yollarının öğretildiği eğitimden yanayız. Görevimizi yaparken ülkemizin geleceği olan gençlerimizin düşüncelerine önem veririz.

Gelişme ve ilerlemeden hareketle yenilikleri ve bilgiyi destekleriz. Bizim için karar alma sürecinde katılımcılık, eşitlik esastır. Bütün paydaşlarımızın katılımıyla; ülkemizin, ilimizin, kurumumuzun şartlarını, gösterilen 

ve gelişen şartlar ve yeni gerçekler göz önünde bulundurarak Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi olarak özenle hazırlamış olduğumuz Temmuz 2016 bültenimizi her altı ayda yeniden tashih edilerek titiz, 

gayretli ve sürekli çalışmamızı sizlere sunuyoruz.Ezber bilgilerin aktarıldığı değil, sorgulama esaslı bilgi edinme ve bilgiye ulaşma yollarının öğretildiği eğitimden yanayız. Görevimizi yaparken ülkemizin geleceği olan 

gençlerimizin düşüncelerine önem veririz.Gelişme ve ilerlemeden hareketle yenilikleri ve bilgiyi destekleriz. Bizim için karar alma sürecinde katılımcılık, eşitlik esastır. Bütün paydaşlarımızın katılımıyla; ülkemizin, ilimizin, 

kurumumuzun şartlarını, gösterilen ve gelişen şartlar ve yeni gerçekler göz önünde bulundurarak Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi olarak özenle hazırlamış olduğumuz Temmuz 2016 bültenimizi her altı ayda 

yeniden tashih edilerek titiz, gayretli ve sürekli çalışmamızı sizlere sunuyoruz.      

Ar-Ge Birimi



Müdürlüğümüze bağlı Strateji Geliştirme Hizmetleri 
Bölümü altında 08 Mayıs 2014 tarihli ARGE yönergesinde 
öngörüldüğü üzere kurulan ASKE ve PEK ekiplerimizden 

oluşan ARGE birimimiz  çok çeşitli eğitim faaliyetlerini koordine 
çalışmalarına devam etmekte olup stratejik planlama, iç kontrol sistemi, 
idareyi geliştirme, hizmetlerin niteliğini artırma ve proje geliştirme; 
yerel, ulusal ve uluslararası projelerin takibi ve katılım gösterilmesi  
alanlarında faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir.
Bültenimiz MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın  08/05/2015 tarih 
ve 1843555 sayılı yazısıyla yayınlanan Ar-Ge Yönergesi gereğince Ek-3 
formatına uygun olarak hazırlanmıştır.
2016 yılının 1. altı aylık dönemi olan 1 Ocak 2016-31 Haziran 2016 
tarihleri  arasında  birimimizin gerçekleştirdiği faaliyetlere yönelik 
olarak hazırlanan bu bültende sırasıyla;

1-İçindekiler
2-Giriş
3-Bülten Dönemi İyi Örnek\Örnekler
4-Stratejik Planlama Çalışmaları
5-İç Kontrol, İş Süreçleri, Kamu Hizmet Envanteri, Toplam 
Kalite Yönetimi, MEBNET, Performans Yönetimi ve 
Benzeri Çalışmalar
6-Yerel ve AB Projeleri
7-TÜBİTAK Projeleri
8-Diğer Projeler
9-Seminer, Konferans, Panel ve Benzeri Çalışmalar
10-Eğitim Çalışmaları
11-Diğer Bilgiler
12-İletişim Bilgileri
bölümlerinde yapılan çalışmalara yer verilmiştir.

GİRİŞ
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 Denizli Merkezefendi Eğitim Kurumları Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler Ortaokulu’nun 
direksiyonda engelsiz öğrenci, arka koltukta ise görme engelli 
öğrenci oturacak şekilde tandem bisiklete binilerek engelli ve 
engelsiz öğrencilerin birlikte bisiklet 
turu yaparak spor yapmaları ve eğlenceli 
vakit geçirmelerini amaçlayan  "Birlikten 
Kuvvet Doğar" isimli projeleri Mart ve 
Mayıs ayları arasında uygulandı. Proje 
ortağı olan Bahçelievler Ortaokulu’nun 
gönüllü öğrencileri ile kendi öğrencileri 
15 günde bir araya getirilerek her iki 
okulda da sürüş yaptılar. Daha sonra iki 
okula da yakın olan halka açık bir parkta 
(Adalet Parkı) sürüşler yapılmaya devam 
edildi.
 Okulun e-twining projesi 
kapsamında görme engelli öğrencileri 
ile Bahçelievler Ortaokulu öğrencileri hep birlikte tandem 
bisiklete binerek tur attı. Öğrenciler önce tanışıp kaynaştı, sonra 
eğlenceli anlar yaşadı. Direksiyon kısmına gören öğrenciler, 

"Birlikten 
Kuvvet 
Doğar" 

arka koltuğa ise az gören öğrencilerimiz oturarak birlikte 
pedal çevirdiler.
Bu proje ile;
 Gören öğrenciler ile görmeyen öğrenciler arasında 

bir dostluk bağı kurulması,
 Geleceğin yetişkinleri olan 
öğrencilere en erken dönemden itibaren 
bireysel farklılıklara karşı farklı bakış 
açıları kazandırılması, 
Görme engelli olan öğrencilerimizin 
sosyalleşmesi,
 Öz güvenlerinin artması için 
farklı yaşantı fırsatları sunulması,
 Her iki grubun da birlikte 
eğlenceli vakit geçirmeleri 
hedeflenmiştir.
 Parkta bulunan diğer 
vatandaşlar ve küçük yaştaki çocuklar 

proje kapsamında gerçekleştirilen sürüşleri izlemişler ve 
görmeyen öğrencilerin bisiklete binebilmelerini hayretle 
karşılamışlardır. 

 2015 yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ 
Bireyin Öğrenme Hareketliliği, Mesleki Eğitim Öğrenici 
ve Personel Hareketliliği Programı kapsamında AB Eğitim 
ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na  Kale 
Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından başvurulan "DİNİ 
DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETİ” adlı proje, 
başvuran toplam 1944 proje içerisinden desteklenmeye 
değer görülen 209 proje içerisine girmeyi başarmıştır. 

 Ülkemizde, dini danışmanlık ve rehberlik 
hizmetleri profesyonel olarak istenilen düzeye henüz 
ulaşmamıştır. Son yıllarda “Dini Danışmanlık ve 
Rehberlik Hizmet"lerine gözle görülür bir şekilde ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesine katkıda 
bulunmak için proje kapsamında öğrencilerimiz, Avrupa' 
da "Dini Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti" alanında 
eğitim alacaklardır. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinde 
kilise, hastane, huzurevi ve cezaevi gibi kurumlarda 
dinsel, zihinsel ve ruhsal problemlerin nasıl çözüldüğünü 
öğrenecek ve bu alanda mesleki bilgi, beceri ve 
deneyimler kazanacaklardır. Bu eğitim ile öğrencilerimiz 
karşılaştıkları problemlerin çözümünde bilimsel ve 
metodik yöntemleri kullanarak çevresindeki bireylere 
yardımcı olabilme fırsatı elde ettiler.

 Proje kapsamında Çek Cumhuriyeti/Prag ve 
Avusturya/Viyana'ya 30 Ocak 2016 ve 16 Nisan 2016 
tarihlerinde 2 hareketlilik gerçekleştirildi. 

 Proje kapsamında toplam 60 öğrencimiz ikişer 
hafta Avrupa ülkelerinde "Dini Danışmanlık ve Rehberlik 
Hizmeti" alanında eğitim görmüşlerdir.

"DİNİ DANIŞMANLIK VE 
REHBERLİK HİZMETİ”

SOKAKTA ÖZEL 
ÇOCUKLAR PROJESİ

 Müdürlüğümüze bağlı Ressam İbrahim Çallı 
İlkokulu 4. Sınıf Hafif Zihinsel Engelliler öğretmeni 
Adile Yaren özel eğitime muhtaç öğrencilerin 
trafikteki eğitimi için hazırladığı                   ‘Sokakta 
Özel Çocuklar’ isimli projesi Bakanlık düzeyinde 
Öğretmenler Arası İyi Uygulamalar Paylaşımı 
Yarışmasın’na katılmaya hak kazanmıştır.

 Proje kapsamında çocukların sadece görerek 
ve duyarak değil yaparak ve yaşayarak öğrenme 
süreçlerine dahil olmaları amaçlanmıştır. 

 Hafif zihinsel engelli çocukların toplumda 
kendi başlarına ayakta  durabilmeleri çok önemlidir. 
Bu çocuklar başkasından yardım almadan trafikte bir 
yaya olarak var olabilmeyi başarmaları projenin en 
temel amacını oluşturmaktadır.
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 Millî Eğitim  Koruma 
Derneği İlkokulu 3-B sınıfının 
öğretmenleri Gülçiçek Çamkerten 
ile birlikte yaptıkları ‘‘Güzel Ülkem 
Türkiye’’ projesi sonuçlandı.
 Ülkesini tanımayı 
ve tanıtmayı hedefleyen 
öğrenciler farklı şehirlerin kültür 
müdürlükleri ile yaptıkları 
yazışmalar neticesinde topladıkları 
şehir tanıtım, broşür, harita, 
fotoğraf ve kitapçıkları bir sergi ile 
tüm okul öğrencileri ile paylaştılar.

Güzel Ülkem TÜRKİYE
 Öğrencilerin yirmi beş 
vilayetimize yazdığı mektupların 
hepsine tüm illerden cevap 
geldi. Her il kendi ilini tanıtan 
broşür, CD, kitap, il haritası v.b. 
kaynakları gönderdi. Öğrencilerin 
kendilerinin de yaptığı 
araştırmalarla  birlikte okulun çok 
amaçlı salonunda proje sergisi 
hazırlandı. Sergilenen çalışmalar 
okulun tüm öğrencileri  tarafından 
gezilip incelendi. Proje öğrencileri, 
diğer öğrencilere araştırdıkları il 
ile ilgili bilgiler verdiler.

 Projenin amacı her bir 
öğrencinin seçtiği bir ilimizi 
kültürel açıdan araştırması, edindiği 
bilgileri rapor halinde sunması ve 
güzel yurdumuzun doğal, tarihi 
ve kültürel açıdan incelenerek, 
güzelliklerini sergilenmesi ve 
diğer öğrencilerle paylaşımlarının 
yapılmasıdır. Proje, ayrıca diğer illere 
de merak uyandırılarak çocukların 
araştırma ve inceleme yapmalarının 
sağlandığı  ve bilgi paylaşımlarının 
gerçekleştirildiği bir proje olmuştur.

 Bekilli Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 
Matematik Öğretmeni Özgür BEDİR, Üniversite Sınavlarına 
hazırlanan son sınıf öğrencilerine yönelik ‘’Sınava Kadar Akıllı 
Telefon Kullanmama’’ uygulaması başlatmış, öğrencilere örnek 
teşkil edip öncü olmak için kendisi de akıllı telefon kullanmayı 
bırakmıştır. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin akıllı telefon 
kullanırken zamanlarının çoğunda sosyal medya ve sosyal 
iletişim sistemleri ile uğraştıkları, bu durumun sınava hazırlanan 
öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkileyip sınava hazırlık 
düzeylerini düşürdüğü öngörülerek uygulama başlatılmıştır.
Bu uygulamaya katılan öğrencilere de bireysel olarak ücretsiz 
Matematik dersi vermiştir. Uygulamanın sonuçları YGS 
sonuçlarında kendisini ortaya koymuştur:
 
 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında YGS Matematik 
Net oranı 1,72 iken 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında YGS 
Matematik Net oranı 4,24’e ulaşmış olup bir önceki Eğitim 
Öğretim Yılına göre %146,5 artış olmuştur.

SINAVA KADAR AKILLI 
TELEFON  
KULLANMAMA 
UYGULAMASI

 Çal Cumhuriyet Ortaokulu Matematik 
Öğretmeni İbrahim Taş’ın hazırlamış olduğu konu 
anlatımlı video dersleri kurduğu site ile ücretsiz 
olarak 2008 yılından bu yana yayınlanmaya devam 
etmektedir.

ÜCRETSİZ 
MATEMATİK 
DERSİ

 Matematik Öğretmeni İbrahim Taş; 
teknolojinin ve sosyal medyanın imkanlarından 
faydalanarak öğrenciler ile sürekli iletişim halinde 
olup onlara matematiği sevdirmeye ve öğretmeye 
çalışmaktadır.

 Sitede 500’den fazla videosu olan İbrahim 
Taş’ın 90.000’den fazla abonesi bulunmaktadır.   
Videolar 13.000.000’dan fazla görüntülenmiş olup 
bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.
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 Çocuklarda hayata dair 
öğrenme oluşturmak, insanlar kadar 
hayvanlara da sevgi göstermek, 
onlara sahip çıkmak, çocuklarda 
hayvanlara karşı şefkat ve merhamet 
duygularını geliştirmek amacıyla 
Hacı Semiha Kulaklı Anaokulunda 
Bahçemizde Kuşlar Var projesi 
gerçekleştirildi. 
 Proje ile çocuğun yaşadığı 
dünyayı doğasıyla, bitkisiyle, 
hayvanlarıyla bütün olarak 
algılamasına, kabullenmesine, 
sosyal bir varlık olarak daha saygılı 
olmasına ve de daha verici olmasına 
yardımcı olmak amaçlandı. 
 Mart ayında başlayıp 3 ay 

BAHÇEMİZDE KUŞLAR VAR
süren projelerini gerçekleştiren Hacı 
Semiha Kulaklı Anaokulu  öğretmen 
ve öğrencileri kış şartlarında kuşların 
çektiği sıkıntıları hissetmelerini 
sağlamak amacıyla Projenin 
yapılış aşamalarıyla ilgili bilgi notu 
hazırlayarak velilerini bilgilendirdi. 

 Öğretmenler ve çocuklar 
Orman Genel Müdürlüğünün 
gönderdiği kuş evlerini birlikte 
boyadılar, birlikte süslediler 
ve bahçenin çeşitli yerlerine 
yerleştirdiler. 

 Kuş evlerinin içine bulgur, buğday koyarak 
kuşların yiyip yemediklerini kontrol ettiler.

 Kuş evleri ile öğrencilerimiz okul 
bahçesinde kuşları yakından tanıma, gözlemleme 
ve onların bakımı için sorumluluk alma fırsatı 
bulabildiler. Ayrıca öğrencilerimiz kış aylarında 
soğuktan korunma ve beslenme ihtiyacı olan kuşlar 
için okul yemekhanemizdeki bayat ekmeklerle 
beslenmelerine yardımcı olarak, hayvanları koruma 
adına bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadılar.

 Denizli Kale ilçesi YaTu Otomotiv Hürriyet 
İlkokulu 2015 yılında dezavantajlı öğrencilerin 
eğitiminde Montessori Yöntemi’nin uygulanması ile 
ilgili Proje çalışması başlatmış, Proje Koordinatörü 
olarak Rehberlik öğretmeni Hatice Hale BULUT Proje 
ekibi oluşturarak çalışmaları sürdürmüştür.

  Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa 
Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
Proje kabul görmüş ve desteklenmiştir. Bu kapsamda 
okulun 12 öğretmeni İtalya’nın Milano şehrinde 
29/11/2015-07/12/2015 tarihleri arasında bir 
haftalık Montessori Yöntemi konusunda eğitim 
aldılar ve Montessori yöntemini uygulayan bazı okul 
ziyaretlerinde bulundular.

 Okul Müdürü Yusuf SARIKAVAK, Proje 
kapsamında aldıkları eğitimlerin ve yapılan 
ziyaretlerin oldukça yararlı geçtiğini, bundan 
sonra öğretmenlerimizin sınıflarında bu metodu 
kullanacağını ümit ettiğini belirtti. 

DEZAVANTAJLI 
ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE 
MONTESSORİ YÖNTEMİ’NİN 
UYGULANMASI PROJESİ 
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 Okul idaresi ve öğretmenleri okuma 
alışkanlığının öğrencilerin öğrenim  hayatını  
etkileyeceğini ve bunun için okul-aile işbirliğinin 
önemli olduğundan yola çıkarak projelerini 
uygulamaya koydular.

 Çalışma sömestr  tatilinden  dönen  1.sınıf  
öğrencilerinin  okuma  ve  yazmalarındaki gerileme 
problemiyle ve okuma hızlarını arttırma isteğiyle 
ortaya çıkmıştır. Veli  ve  öğrencilere,  her  hafta  
yapılacak  olan  okuma  saati  uygulama aşamaları  
hakkında  bilgi  verilmiştir.  

ANNE BABA 
HAYDİ 
OKUMAYA

 Buldan Ahmet Terzioğlu 
İlkokulu, hazırlamış oldukları ‘Anne 
Baba Haydi Okumaya’ adlı proje ile 
çocuklarda okuma alışkanlığının 
arttırılmasını amaçladılar.

Proje sonunda öğrencilerde  okuma,  okuduğunu  
anlama,  yazma,  okuma  hızı  konusunda  istenilen  
seviyeye ulaşılmış, öğretmen – veli iletişimi artmış, 
ailelerin okuldaki etkinliklere katılma oranı 
yükselmiş, çocuk ve ebeveyn arasındaki iletişim ve 
kaliteli zaman geçirme süreleri artmıştır.

 Daha önce Matematikte "7,12,13,14,15 ile 
bölünebilme" formüllerini bulan Denizli Acıpayam 
Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Ethem Deynek, bu 
kez de 6 ile bölünebilme formülünü buldu.        

6’YLA 
BÖLÜNEBİLME 
FORMÜLÜ

  Deynek 6 ile bölünebilme formülü:
“abcdefg” sayısının 6 ile bölünüp bölünemediğini saptamak 
için aşağıdaki yöntem uygulanır.
Sağdan başlanarak  birler basamağındaki rakamın üzerine 
1 yazıldıktan sonra geriye kalan diğer basamaklardaki 
rakamlar üzerine de sağdan sola doğru sırasıyla  “2 ve 
4” rakamları  yazılır  ve yine sağdan başlanarak  sayının 
rakamları   +, -, + , - , ... şeklinde işaretlenir.
1.g   2.f + 4.e 2.d + 4.c 2.b + 4.a    işleminin sonucu 0  veya 6 
nın katı ise  abcdefg  sayısı  6  ile tam bölünür.
Eğer sonuç  0 veya 6 nın katı değilse,  sayı 6 ile tam 
bölünmüyor demektir. Kalanı bulabilmek için çıkan 
sonucun (mod 6) daki değeri  kalanı verir.
Bu çalışma çeşitli basın yayın organlarında yer alarak, 
akademik kurumlara da inceleme için gönderilmiştir.

 Bilinen 6 ile bölünebilme kuralı: 2 ve 3  ile tam 
bölünen sayılar 6 ile de tam bölünür. Deynek altılısına göre 
bir sayının 6 ile bölümünden elde edilen kalan artık daha 
kolay bulunabilecektir.

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Kale İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün 
yapmış olduğu ‘Satrançla Büyüyorum’ adlı proje ile 423 öğrencimiz aktif 
olarak satranç oynamayı öğrenmiş, 32 öğretmenimiz satranç antrenörlüğü 
belgesi almış, 5 okulumuzda satranç sınıfı açılmıştır.
Kale İlçe Millî Eğitime bağlı okullarımızda ilk ve ortaokullarda öğrenim 
gören toplam 2336 öğrencimizden;
883 öğrencinin hiç satranç oynamayı bilmediği, 
1251 öğrencinin sadece taşların nasıl hareket ettiğini bildiği ama satranç 
oynamadığı,
202 öğrencinin ise aktif olarak satranç oynadığı araştırma sonucunda ortaya 
çıkmıştır.
Bu  sayının  oldukça  az  olduğundan  hareketle Kale İlçe  Millî  Eğitim  
Müdürlüğümüzde “Satrançla Büyüyorum” projesini hayata geçirmiştir.
Proje  sonucunda  kurslara  katılan  423  öğrencinin  satranç  sporunda  
oldukça  mesafe katettikleri, öğrencilerin  satranç  oynamaktan  zevk  aldığı,  
boş  zamanlarında  bilgisayar, televizyon yerine satranç oynamayı seçtikleri 
gözlemlenmiştir. 

“SATRANÇLA 
BÜYÜYORUM”
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   Öğrencilerin Avrupa Kıtasını simülasyon 
tekniği ile gezebilecekleri bütün ülkelerin 
bilgilerinin levhalara yazılı olduğu, öğrencilerin 
hoşça vakit geçirebilecekleri bir Avrupa bahçesi 
inşa etmek, projenin yerelden çok ulusal boyutta 
farkındalığını sağlamak, bahçenin ilçede bulunan 

en az 10 okul tarafından eğitim faaliyetlerinde yılda 3 kez kullanılmasını sağlamak bu projenin hedefleri arasındadır.
 Ayrıca günümüz gençliğinin eğitim hayatı içerisinde kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek faaliyetleri göz ardı 
etmemelerini sağlamak ve merkezi sınavların oluşturduğu kaygının öğrencilerin öğrenme süreçlerine etkisinin azaltılması 
planlanmıştır.

ÇİVRİL’DE 
AB BAHÇESİ 

 Çivril Kaymakamlığı bünyesinde 
yürütülen Avrupa Birliği Gençlik projeleri 
içerisinde yer alan Yeşil Çivril Gençlik Grubu 
önderliğinde düzenlenen Avrupa Birliği 
Gençlik Değişim Projesi kapsamında Almanya 
ve Bosna Hersek’ten Çivril’e gelen 20 öğrenci 
Çivril Hükümet Konağı bahçesinde AB Bahçesi 
oluşturarak her ülkenin başkentinin olduğu 
yere çam ağacı diktiler.
 Hükümet konağının bahçesindeki 
1000 m2 alana özel çizim teknikleri ile bütün 
ülkelerin sınırlarını beyaz boyalı taşlarla 
belirtecek şekilde Avrupa haritası yerleştirildi. 
Bu bahçe yukarıdan uçan kamera ile 
fotoğraflandığında çimlere çizilmiş bir Avrupa 
haritası görülmektedir. Her bir ülkenin 
başkentinin olduğu yere bir ağaç dikilerek o ağacın yanına o ülkenin bayrağını, dilini nüfusunu vb. bilgileri içeren bir levha 
yerleştirildi. Böylelikle öğrencilerin özellikle coğrafya derslerinde kullanabileceği yürüyerek bütün Avrupa’yı gezebilecekleri ve 
görerek ülkeleri öğrenebilecekleri, öğrenirken de doğada olabilecekleri gerçek bir sınıf inşa edilmiş oldu. Bahçe şehir merkezinde 
ve hükümet konağı bahçesinde olduğu için yereldeki insanların da kullanabileceği sosyal bir alan haline dönüştü.

  İlçede  gerçekleştirilen ‘Avrupa Bahçesi’ 
projesi ile öğrencilerin örgün eğitim süreçlerine 
yaygın öğrenme metotlarını (non-formal 
learning methods) entegre etmeyi ve böylelikle 
öğrenmenin doğada yaşayarak gerçekleşmesini 
sağlamak amaçlanmıştır. 

 Kale İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış 
olduğu ‘Ben de Ortaokul Mezunu Olacağım’ adlı proje ile 
496 kişi açık ortaokula kaydedildi.
2013 yılı TÜİK verilerine göre ilçede yaşayan insanların 
eğitim durumu ele alındığında ilçe genelinde yaşayan 15 yaş 
üzeri 16529 kişinin; 
% 0.08’i doktora mezunu,
% 0.30’u yüksek lisans mezunu, 
% 5.49’u yüksekokul veya fakülte mezunu, 
% 11.20’si lise mezunu, 
% 24.33’ü ilköğretim veya ortaokul mezunu, 
% 44.57’si ilkokul mezunu olduğu, 
%  13,54’ünün  ise  okuma-yazma  bilmediği  veya  okuma  
yazma  bilip  herhangi  bir  okula gitmediği görülmüştür.

“BEN DE ORTAOKUL MEZUNU OLACAĞIM”

 Bu  oranın  oldukça  yüksek  olması  nedeniyle Kale 
İlçe  Millî  Eğitim  Müdürlüğü  eğitim  ilke  ve  teknikleriyle  
her  yerde,  her  durumda  eğitim-öğretim  imkanı  vermek,  
bu  yolla  ilçede yaşayan  15  yaş  üzeri  yetişkinlerin  eğitim  
ve  kültür  düzeyini  yükseltmek ve  ilkokul  mezunu olan 
yetişkinleri ortaokul mezunu yapmak amacıyla “Ben 
de Ortaokul Mezunu Olacağım Projesini” uygulamaya 
geçirmiştir. 

Proje sonunda 2015-1  Dönemi  sonunda  122 kişi,  2015-2  
Dönemi  sonunda  61  kişi  olmak  üzere  183  kişi ortaokuldan 
mezun olmuştur. Proje başlangıcında kaydedilen 496 kişiden 
sonra 42  kişi  daha  açık  ortaokula  kaydolarak  hayat  boyu 
öğrenme sürecine katılmıştır. İlçemizin bu yöndeki çalışmaları 
devam etmektedir.
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 Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Türk Halk Kültüründen 
Motifler" adlı resim sergisi ile, öğrencilerin belleklerindeki kültürel miras değerlerinin 
farkına varmaları, gelecekteki hayatlarının tüm alanlarda bu değerleri hatırlamaları 
amaçlanmıştır.

TÜRK HALK 
KÜLTÜRÜNDEN
MOTİFLER

 Bu çerçevede Türk kültür ve sanat tarihine yön veren değerler 8 tema 
etrafında bir araya getirilmiştir. Her tablo yaklaşık olarak 1.5 metre yükseklik 
1.5 metre genişliğe sahiptir. Her tablo, ondan fazla küçük tablonun bir araya 
getirilmesiyle oluşturulmuştur. Her küçük tabloyu ayrı bir öğrenci yapmıştır. 
Öğrencilerin yaptıkları küçük tablolar bir araya getirilerek asıl büyük tablo 
oluşturulmuştur. Buradaki amaçlardan biri de öğrencilerimizin kültürel 
değerlerini hatırlarken aynı zamanda ekip, uyum ve hoşgörü kültürüyle bir büyük 
tablo oluşturabileceklerinin farkına varmalarıydı. Bu çerçevede seçilen temalar 
kültürel miras açısından bu amaçları desteklemekteydi.

Örneğin UNESCO, 2016 yılını Ahmed Yesevi yılı ilan etmiştir. Bu kararın arkasında 
derin hoşgörü kültürü yatmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimizin her biri bu kültürü 
hatırlatan Ahmed Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş gibi abide şahsiyetlerden 
birinin resmini yapıp bir araya getirerek mutasavvıflar tablosunu bir konu ve renk 
uyumuyla oluşturdular.

Bunun dışında;

•	 Türk Minyatürleri
•	 Türk Masal ve Mitoloji Kahramanları
•	 Türk Gölge Oyunu Karakterleri
•	 Türk Ressamlarının Eserleri
•	 Türk Müzik Sanatçıları
•	 Türk Sineması
•	 Denizli
gibi ayrı temalar uygulanmıştır.

MOTİFLER

TÜRK HALK 
KÜLTÜRÜNDEN
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sınıflarından toplam 42 şube katıldı.
  İllerden gelen eserlerin seçici 
kurul tarafından değerlendirilmesi 
sonucunda 41 il arasından Denizli 
Dentaş İlkokulu Öğretmeni Dilek 
Kaya “Trafik Günlüğü” adlı projesiyle 
birinciliği ilimize kazandırdı.

 Kaza oranlarına göre seçilen 
41 ilden 1493 okulun katıldığı ve 36 
finalistin belirlendiği “Sokakta İlk 
Adımlar” projesi kapsamındaki “İyi 
Uygulamalar Paylaşımı Yarışması”na 
ilimizden Arif Yalınkaya İlkokulu, 
Dentaş İlkokulu, Ressam 
İbrahim Çallı İlkokulu ve Yardım 
Sevenler Derneği İlkokulu’nun 4. 

TRAFİK GÜNLÜĞÜ PROJESİYLE 
DENİZLİ’YE BİRİNCİLİK GETİRDİ

M
 Denizli İl Millî Eğitim Müdürülüğü’ne bağlı 
Ahmet Çalışkan Anaokulu; Çalışkan Çocuk Kitabı ve 
Masaldır Benim Adım Sağlıklı Yaşarım adlı tiyatro 
gösterileri ile okul öncesi geleneğine farklı bir bakış açısı 
getirdi.

 Çalışkan Çocuk dergisinde okul öncesi eğitim 
kurumlarındaki öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve 
motor gelişimlerini, gözlem yapma ve algı yetenekleriyle 
bir bütün içinde gelişmesini sağlamak amaçlanmıştır.  
Dergide Ahmet Çalışkan Anaokulunu diğer 
anaokullarından farklı kılan eğitim etkinliklerinden 
manzalara yer verilmiştir.

 Ahmet Çalışkan Anaokulu öğretmenleri ve 
öğrenci velileri, “Beslenme Dostu Okul Projesi”ni 
desteklemek ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmek amacıyla 
“Masaldır Benim Adım Sağlıklı Yaşarım” sahneye 
koydular. Tiyatro, Ahmet Çalışkan Anaokulu ve Osman 
Aydınlı İlkokulu öğrencilerine sunularak sağlıklı 
beslenmenin önemi ve teknoloji bağımlılığının zararları 
anlatıldı. 

 Öğretmen ve veliler; tiyatro gösterileri ile 
öğrencilerinin düşünen, yorumlayan, eleştiren; teknoloji 
bağımlılığı ve sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi sahibi olan; 
sağlıklı beslenmeyi ve bilinçli teknoloji kullanımını 
yaşam biçimi haline getiren bireyler olarak yetişmelerini 
amaçladılar. 

ÇALIŞKAN 
ÇOCUK DERGİSİ 

       
Denizli İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü’nün Denizli 
Eğitiminde Hedef 2023 
Eylem Planı Çalıştayında 
üzerinde çalışılacak 
alanlardan biri de köklü 
eğitim kurumlarımızın 
tarihçelerinin yazılması 
idi. Özellikle kurumsal 
kimliği olan, geleneklerini 

oluşturmuş okullarımız hem şehir tarihinde hem 
de hayatlarına dokunduğu, mezun ettiği insanların 
hayatında önemli bir yerde durmaktadır. 40 yıl ve üstü 
hizmet vermiş okullarımızın tarihçelerinin yazılması, 
içinden geçmiş insanların anılarının günümüz 
kuşaklarına aktarılması amacıyla bir dizi etkinlik 
yapılması bir gerekliliktir. Bu gerekliliğin ilk adımı 
Denizli İmam Hatip Lisesi (şimdiki adıyla Cedide 
Abalıoğlu Anadolu İmam Hat ip Lisesi)’nde atıldı.
 
 1966 yılında eğitime başlayan Denizli İmam 
Hatip Lisesi sadece şehrimiz için değil bölgemiz ve 
ülkemiz için mezunları, personeli ve mensuplarıyla 
bir anılar yumağıdır. Geçmişin tecrübesini sonraki 
kuşaklara aktarmak için Denimder (Denizli İmam 
Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği) ile 
yapılan bir protokol çerçevesince 2016 yılı sonuna 
kadar bir dizi etkinlik gerçekleştirilmesi planlandı. 
 
 Etkinliklerin ilk halkası olan 50. Yıl 
Etkinlikleri Açılış  Programı 19 Mart 2016 
tarihinde okulun salonunda yapıldı.  Denizli 
milletvekilleri, protokol üyeleri, mezunlar, öğrenciler 
ve velilerin katıldığı programdan sonra Fotoğraflarla 
50. Yıl ile Karikatürlerle 40 Hadis Sergileri’nin açılışı 
yapıldı.
 
 Gerçekleştirilecek diğer etkinlikler için ayrıca 
bir takvim oluşturuldu. 

DENİZLİ 
İMAM HATİP 

LİSESİNİN 
50. YILI

illî Eğitim Bakanlığı 
ile Renault Mais A.Ş. 

arasında imzalanan 
protokol doğrultusunda 2013 
yılında başlayan ve kapsamı 
her geçen gün genişletilen 
Türkiye’nin en uzun soluklu yol 
güvenliği programı  “Sokakta İlk 
Adımlar Projesi” kapsamında 
bu yıl öğretmenler arasında “İyi 
Uygulamalar Paylaşımı Yarışması” 
gerçekleştirildi. 

Çocukların erken yaşta yol 
güvenliği bilinci edinmelerini ve 
trafikteki risklere karşı farkındalık 
kazanmalarını amaçlayan “Sokakta 

İlk Adımlar” yol güvenliği projesi 
Türkiye Trafik Kazalarını Önleme 
Derneği’nin de katkılarıyla çocuk 
dünyasına uygun, renkli ve kolay 
anlaşılır eğitim setleriyle eğitimler 
verilerek şimdiye kadar 1 milyon 
789 bin öğrencinin yararlanması 
sağlandı.
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ENGELSİZ BİR DÜNYA 
SLOGANI İLE YOLA ÇIKTILAR

 İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Şube Müdürü 
Mustafa Vural, Merkezefendi İlçe Millî Eğitim Müdürü Adem 
Kılınç, okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla 
yapılan programda projeye start verildi.

 Proje ile Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde 
bulunan tüm eğitim kademelerindeki 30 okuldaki 
600 öğrencinin özel eğitim okulunu ziyaret etmeleri 
hedeflenmiştir. Çamlık Özel Eğitim Mesleki Eğitim 
Merkezindeki özel öğrencilerin ilk konukları da Pamukkale 
Kınıklı Basma Sanayi Ortaokulu öğrencileri oldu.

 Merkezefendi Çamlık Özel Eğitim Mesleki 
Eğitim Merkezi Okulu “Engelsiz Bir Dünya” sloganı ile 
yola çıkarak “Meleklerle Buluşuyoruz” projesini hayata 
geçirdi.

 İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz projenin 
açılışında yaptığı konuşmasında “Yaptığımız tüm projelerin 
odağı siz öğrencilerimizdir. Yaşayan bir toplum olarak 
bütün bireylerimizin engelsiz bir hayat sürdürmesini 
istiyoruz. Engelsiz bir yaşam istiyoruz. Projemizin 
hayata geçirilişinin ilk gününde Kınıklı Basma Sanayi 
Ortaokulu öğrencilerimiz, okulumuzda özel öğrencilerle 
bir araya gelerek projede güzel bir başlangıç gerçekleşti. 
Proje süresinde 9 özel eğitim okulu öğrencilerimiz ile 30 
okulumuzun öğrencilerini bir araya getireceğiz. Projeyi 
hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum. Engelli olmak 
kimsenin kendi isteği ile olan bir durum değildir. Onların 
her biri bizim içimizden biridir. Bu bireylerimizi topluma 
kazandırmak için projemizi geliştirdik. Ortak kullanım 
alanlarını engelsiz hale getirebilmeyi ve kamuoyunu 
aydınlatmayı istiyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımız ve Aile 
Sosyal Politikalar Bakanlığı engelli bireylerin hayatlarını 
iyileştirebilmeleri konusunda çalışmalar yapmaktadır. 
Engelli yavrularımız ve bireylerimizin elinden tutan 
insanlarımız olsun ve hayatın gülen yüzlerini onlara 
göstersinler” dedi.

 Programın devamında Kınıklı Basma Sanayi 
Ortaokulu öğrencileri akranları olan özel öğrencilerle 
tanışarak kaynaştılar. Merkezefendi Çamlık Özel Eğitim 
Mesleki Eğitim Merkezi Okulu öğrencilerinin eğitimleri 
kapsamında çalıştıkları Tekstil, El Sanatları, Metal 
Teknolojileri, Ahşap Teknolojileri, Seramik, Servis ve 
Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümlerini gezen Müdür Oğuz 
burada öğrencilerle sohbet ederek incelemelerde bulundu.

1. Kaynaştırma eğitimi alan ve özel eğitim sınıfında 
öğrenim gören bireylerin diğer öğrencilerle kaynaşmaları 
ve tanışmaları sağlanarak özel eğitime ihtiyacı  olan 
bireyler hakkındaki önyargı ve genellemeleri azaltmak,

2. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bağımsız 
hareketlerini geliştirerek toplum içerisinde rahat 
hareket etmelerine yardımcı olmak,

“Meleklerle Buluşuyoruz” 
Projesiyle;

3. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin kendini toplum 
içerisinde ifade etmelerine imkân vermek,

4. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile 
arasındaki iletişimi arttırmak ve sosyal paylaşımlarını 
cesaretlendirmek,

5. Tüm öğrenciler arasında olumlu tutum ve davranış 
geliştirilmesini sağlamak hedeflenmektedir.

9. ÇOCUK 
KOROLARI ŞENLİĞİ

 İlimiz Merkezefendi Hakkı Dereköylü Güzel 
Sanatlar Lisesi her yıl düzenlediği Çocuk Koroları 
Şenliğini bu yıl 9’uncu kez gerçekleştirdi. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 
gerçekleştirilen proje ile öğrencilerin birlikte iş 
yapma keyfini tatma ve şarkı söylemeyi sevme; koro 
müziği aracılığıyla ulusal müziğimize evrensel boyut 
kazandırma, koro repertuarına katkıda bulunmak 
gibi hedefler gözetiliyor.

 Her yıl alanında uzman olan ve birbirinden 
değerli hocaların eğitim verdiği projede bu yıl 
şenliğe Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Suna 
Çevik konuk oldu. 
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2006 yılından 
itibaren Millî 

Eğitim Bakanlığı 
ve Sağlık 

Bakanlığı arasında 
imzalanan 

protokolle Beyaz 
Bayrak uygulaması 
gerçekleştiriliyor. 

Denizli’de 31 okul 
sertifika sahibiyken 

bugün 140 
okulumuza daha 

sertifika veriyoruz. 

TEMİZLİK, HİJYEN VE SAĞLIK SİMGESİ 
BEYAZ BAYRAKLARINI ALDILAR

 Millî Eğitim Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa 
yürüttükleri ‘‘Temiz Okul, Sağlıklı 
Okul’’ sloganıyla yola çıkılan Beyaz 
Bayrak Projesi kapsamında ilimizde 
sertifika almaya hak kazanan okullara 
sertifikaları verildi.

 Pamukkale Gülay Kaynak 
Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde gerçekleştirilen sertifika 
törenine Vali Yardımcısı Ali 
Cergibozan, İl Millî Eğitim Müdürü 
Mahmut Oğuz, İl Halk Sağlığı Müdürü 
Veli Kılınçarslan, Millî Eğitim Şube 
Müdürü Azmi Koçoğlu, İlçe Millî 
Eğitim Müdürleri, Halk Sağlığı 
Müdürlüğü yetkilileri ve sertifika 
almaya kazanan okulların müdürleri 
katıldı.

 İl Halk Sağlığı Müdürü 
Dr. Velî Kılınçarslan konuşmasında 
“2006 yılından itibaren Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 
imzalanan protokolle Beyaz Bayrak 
uygulaması gerçekleştirilmektedir. 
Denizli’de bugüne kadar 31 okul 
sertifika aldı. Bugün 140 okulumuza 
sertifika veriyoruz. 

 Son dönemde okullarımızda çok 
güzel değişimler oldu. Hayat kalitesini 
artırıcı unsurlar olarak öne çıkan temizlik 
ve sağlıklı yaşamayı çocuklarımızın 
alışkanlık edinmesi istiyoruz. Beyaz 
Bayrak alan okullarımızın bir üst 
kademesi olan “Beslenme Dostu Okul” 
sertifikasını da alacağına inanıyorum.” 
dedi.

 İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut 
Oğuz “Bugün bir sevinç ve bir sevda 
var. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. 
İlimizde 786 okulumuz ve toplamda 
kurumlarımızla birlikte 1065 okul ve 
kurumumuz var. 2006 yılında başlatılan 
proje çalışmalarında hızlı bir ivme 
kazanılamamıştı. Bugün itibariyle güzel 
bir ivme yakalayarak yüksek bir sayıya 
ulaştık. 23 okulumuz o günden bugüne 
Beyaz Bayrak sertifikasını devam ettirme 
başarısı elde etti. Onları ayrıca tebrik 
ediyorum. Sağlıklı bir ortamda başarılı 
eğitim istiyorsak okul binalarında belli 
bir standardı yakalamamız gerekiyor. 
Tüm bunlar siz değerli ilçe millî eğitim 
müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve 
öğretmenlerimizin emekleri ile oluyor.

 Beyaz Bayrak Sertifikalı okul sayısı 
olarak bugün sertifika alan 140 okulumuzla 
birlikte toplamda 163’e ulaştık. Biz istiyoruz ki 
bu sayı katlanarak devam etsin. Beyaz Bayrak 
almak için bekleyen 130 civarında okulumuz 
var.’’ dedi.

 Vali Yardımcısı Ali Cergibozan 
konuşmasında “Projenin gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Sağlık, temizlik ve sağlığa uygunluk 
doğumdan ölüme kadar devam eden bir 
süreçtir. Temizlik hayatın her alanında var. 
Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için duyarlı 
olmamız ve hassasiyet göstermemiz gereken 
bir konu. Okullar sağlıklı olmanın, temiz 
ve hijyenin eğitiminin verildiği en önemli 
kurumladır. Beyaz Bayrak almayı hak eden 
okullarımızı kutluyorum.” dedi.

 Konuşmaların ardından sertifika 
almaya hak kazanan okul müdürlerine 
sertifikaları, pirinç levhaları ve beyaz 
bayrakları Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, İl 
Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İl Halk 
Sağlığı Müdürü Veli Kılınçarslan ve diğer 
protokol tarafından verildi.

 Beyaz Bayrak Projesi ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi 
ve özel her derece ve türdeki okul ve kurumların temizlik ve sağlığa 
uygunluk konusunda teşvik edilmesi ve okul sağlığının iyileştirilmesi 
hedeflenmektedir. 03.08.2006 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” 
10.11.2010 tarihinde yenilendi, 10.11.2014 tarihinde süresi dolan 
protokol  05.06.2015 tarihinden itibaren (4) yıl süre ile geçerli olmak 
üzere tekrar güncellenerek yürürlüğe konulmuştur.  

 Yeni protokol ile değerlendirme kriterleri değiştirilerek 2 yıl olan 
sertifika geçerlilik süresi 3 yıla çıkartılmıştır. 2016 Mayıs ayı içerisinde 
proje kriterlerini yerine getiren ve değerlendirilmeyi bekleyen okullar da 
sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır.
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Okulun arka bahçesinde üç sınıfa ait uygulama bahçesi 
oluşturulmuştur. Çocuklarla birlikte bahçe araç-gereçlerini 
kullanarak onların toprağa dokunmaları sağlanarak 
bitkiler yetiştirilmektedir. Çocuklar ektikleri tohumların 
büyümesini gözlemlemekte ve kendi ürünlerini dallarından 
kopartıp tüketmektedir. Bahçenin amacı çocukların doğa 
ile anlamlı bağ kurmalarını sağlamak bunu yaparken de 
onların tüm duyularını harekete geçirerek farklı deneyimler 

Çivril Keriman Kamer Anaokulu 2013 yılı Ağustos ayında 
teslim alınmış olup 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 
hizmete girmiştir.Hızlı bir şekilde yapılandırılmaya gidilmiştir. 
Okulumuz geniş bir bahçeye sahiptir. Bahçenin planlanması 
ve uygulanması çeşitli kurumlardan da alınan destekle kademe 
kademe tamamlanmıştır. Bahçe tesfiyesi yapılmış olup sulama 
sistemi çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. 
Çocuklarla birlikte bahçeye çok sayıda ağaç dikilmiştir. Amaç 
çocukların çevre duyarlılığı, doğa sevgisi  ve  çevreyle ilgili 
konular hakkında temel bir anlayış kazanmalarını sağlamaktır.
Hava şartları müsait olduğu sürece drama etkinliklerini, 
sanat faaliyetlerini, hikaye saatini çocuklarımız bahçede 
yapmaktadır. Bahçemiz sadece görsellikte değil işlevsel olarak da 
kullanılmaktadır.

Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında  Çivril 
Orman İşletme Şefliği  ile gerekli görüşmeler yapılıp 
okulumuza ait hatıra ormanı oluşturulmuştur.1500 
Kızılçam dikilmiştir. Proje tamamlandığında 5 
Hektar alanda 6 bin kızılçam ve 4 bin sedir olmak 
üzere 10 bin fidan dikilmiş olacaktır.

PARKI ARATMAYACAK OKULLAR

yaşamalarına yardımcı olmaktır. Çocukların fiziksel ve zihinsel 
gelişimlerini pozitif yönde artırmaktır.

Keriman Kamer Anaokulu olarak erken çocukluk döneminin  
çocuğun gelişiminde, kişiliğinin oturmasında, sağlıklı bir birey 
olarak yetişmesinde temel yapı taşlarının atıldığı kritik bir 
dönem olduğunun bilincinde olup işimizi titizlikle yapmaktayız.
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STRATEJİK
PLANLAMA

 10 Aralık 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edilen 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine 
dayanılarak Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre Müdürlüğümüz 
bünyesinde oluşturulan İl Millî Eğitim Stratejik Plan 
Ekibinin hazırlamış olduğu 2015-2019 dönemi stratejik planı 
19/10/2015 tarih 10572102 sayılı valilik onayı ile yürürlüğe 
girmiş ve Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmıştır.

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimizin stratejik planları 
ise ASKE ekibimizce incelenmiş, gerekli görülen düzeltmeler 
yaptırılmış ve Kaymakamlık olurları aldırılmıştır. İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüklerimiz de okulların stratejik planlarını incelemişler 
ve planların birbiriyle uyumlu olması açısından düzeltmeler 
yaptırmışlar ve onay işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. İlçe 
Millî Eğitim Müdürlüklerinin planlama ekiplerine, hem kendi 
planları hem de okulların planlarında dikkat edecekleri hususlar 
konusunda toplantılar düzenlenmiş, hizmetiçi eğitimler vasıtasıyla 
gerekli eğitimler verilmiştir.

 Stratejik yönetim sisteminin temel unsurlarından 
olan Performans Programının hazırlanması süreci, stratejik 
planlama sonrasında başlatılmış, harcama birimlerimizce 2016 
yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin belirlenmesi, 
performans hedeflerinin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz strateji geliştirme şubesi şube 
müdürleri ve şeflerine 5 günlük performans programı hazırlama 
eğitimi verilmiştir.

 Denizli Millî Eğitim Müdürlüğü 
2016 Malî Yılı Performans Programı, 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun 9’uncu maddesi, “Kamu 
İdarelerince Hazırlanacak Performans 
Programları Hakkında Yönetmelik” ve 
Maliye Bakanlığı’nın 08.04.2014 tarihli 
ve 3082 sayılı Genelgesi’nin 5. Maddesi 
gereğince,  Denizli  Millî  Eğitim  
Müdürlüğü  2015-2019  Stratejik  Planı’na  
göre hazırlanmıştır.

 Denizli Millî Eğitim Müdürlüğü 
Faaliyet Raporu, 17.03.2006 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince 
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 
Yönetmelik’te belirtilen esaslara uygun 
şekilde hazırlanmıştır.

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimizin de Performans 
Programı ve Faaliyet Raporu hazırlık süreçleri takip edilmiş, 
okul/kurumların hazırlayacakları eylem planları hakkında 
rehberlik yapılmıştır.
 Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimince Hizmetiçi eğitimler 
vasıtasıyla sratejik planlama eğitimleri verilmektedir.

Ar-Ge BülteniTemmuz 2016
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İç kontrol, İş Süreçleri

Kamu Hizmet Envanteri  

Toplam Kalite Yönetimi

MEBNET

Performans Yönetimi ve 
Benzeri Çalışmalar
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Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 19.08.2009 tarih ve 4555 
sayılı yazıları gereği “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde, hizmet standartları güncellenerek kurumumuzun 
giriş kısmındaki büyük panoda yer almaktadır. Yeni açılan ve kapanan kurumların 
“Standart Dosya Planı” çerçevesinde yazışma kodları yenilenerek okullara duyuruları 
gerçekleşmiştir.

Bakanlığımızca 
yürütülen TKY 

uygulama çalışmaları 
düzenli olarak izlenmekte ve 

değerlendirilmektedir. Ocak 2005 
yılında MEB TKY Uygulamaları Ödül 

Yönergesi uygulamaya konmuş yönerge 
doğrultusunda MEB’e bağlı okul, kurum 
ve kuruluşlarda toplam kalite yönetimi 
uygulamalarında emsallerine 

göre üstün başarı gösteren 
okul, kurum ve ekipler 

ödüllendirilmektedir.

DÜNDEN BUGÜNE DENİZLİ EĞİTİMİ 

2002-2015 yılları arasında İlimizde eğitime yapılan 
yatırımların görünürlüğünü sağlamak amacıyla; 2002 
yılından günümüze kadar yapılan eğitim tesisleri, 
yenileme çalışmaları, proje etkinlikleri, TÜBİTAK 
fuarları, işbirliği ve protokoller, öğretmen ve öğrenci 
eğitimleri, çalıştay toplantıları, seminerler, değerler 
eğitimi, yarışma ve ödüller, sanat 
ve spor etkinlikleri, hayırsever 
etkinlikleri, kutlama ve eğlenceler, 
ziyareteler ve Basında Denizli’yi 
içeren bir kitap tamamlanmıştır.

Yayınımızın pdf dosyasını 
indirmek için kodu 
kullanabilirsimiz.

İŞ TAKVİMİ

Müdürlüğümüzün yıl içerisinde 
gerçekleştireceği çalışma, proje ve 
performans hedeflerinin yer aldığı 2016 İş 
Takvimi, Ar-Ge Birimimiz koordinesinde 
tüm Müdürlüğümüz şubelerinden 
veri toplanarak 
hazırlanmıştır.

Yayınımızın pdf dosyasını 
indirmek için kodu 
kullanabilirsimiz.

“Eğitimde Hedef 2023 Projesi” ismi ile 
başlatmış olduğumuz projemizde, yapılan 
çalıştayın sonuçları ve birimlerimizce 
gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların yer 
aldığı bir kitap hazırlanmıştır.
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  Yerel Projeler &  AB Projeleri 
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 Denizli Eğitiminde Başarı İzleme ve 
Geliştirme Projesi, İl genelindeki anaokulu, 
ilkokul, ortaokullarda; ortaöğretim ve 
yaygın eğitim kurumlarındaki öğrencilerin 
sosyal yeterliliklerini, akademik başarılarını, 
bilişsel yeterliliklerini arttırmak; olumlu 
davranış gelişimlerini sağlamak, mesleki 
farkındalıklarını arttırmak ve bir üst eğitim 
kurumunu kazanma oranını yükseltmek; 
Çevrenin farkına varmalarını sağlamak 
ve bunu kazanıma dönüştürmek; bireysel 
yeteneklerinin, gizil güçlerinin, özel 
yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak 
amacıyla 2008 yılında Denizli İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiştir.

DENİZLİ EĞİTİMİNDE 
BAŞARI İZLEME VE 
GELİŞTİRME PROJESİ

Öğrencilerimizin 
akademik ve sosyal 

başarılarının 
artırılması 

Denizli Başarı 
İzleme Projesinin 

problem durumunu 
oluşturmaktadır. 

 İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin farklı 
becerilerini geliştirmek ve böylelikle akademik ve sosyal başarılarını 
artırmak fikri ile ortaya çıkan proje; öğrencilerin akademik ve sosyal 
başarılarını artırmak, için öğrencilerdeki öğrenmeye yönelik vizyonu 
geliştirecek ve onların öğrenme ve merak duygularını harekete geçirecek 
farklı eğitsel etkinliklerin öğretim programında yer alması gerektiği 
gerçeği projenin çıkış noktası olmuştur. 

 Öğrencilerin eğitim 
programlarının öğrenme 
konusunda vizyon geliştirici ve 
merakı tetikleyici faaliyetlerle 
desteklenmesi pedagojik bir 
realite olarak bilinmektedir. 
Ancak bu tür başarı artırıcı ve 
vizyon geliştirici tedbirlerin 
eğitim öğretim kademeleri 
çeşitlendirilip aynı kademedeki 
kurumlar için de başarı artırıcı 
tedbirlerin bir grupta toparlanıp 
bu gruptaki eğitim kurumlarına 
uygulama noktasında bir 
hafıza ve kaynak oluşturulması 
çalışmanın özgünlüğünü ifade 
ediyor. 

Denizli Eğitiminde Başarı 
İzleme ve Geliştirme 
Projesi ile nihai olarak 
öğrencilerin akademik 
başarılarını artırmak 
amaçlanmaktadır. 
Akademik başarının 
artırılması için 
öğrencilerin bilişsel 
yeterliliklerini artırmak, 
olumlu davranış 
gelişimlerini sağlamak, 
mesleki farkındalıklarını 
artırmak da projenin alt 
amaçlarıdır.   

 Çalışmayı gerçekleştirmek için 
eğitim öğretim yılı için öngörülen başarı 
tedbirleri ile öğrencilerin çok yönlü 
gelişimini tetikleyecek,  proje amacında 
anılan gelişim yönlerinden olumlu yönde 
bir gelişim adımı başlatacak etkinliklerin 
eğitim-öğretim kurumu tarafından 
azami uygulanması hedeflenmektedir. 
İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
her eğitim kurumu tarafından okulun 
sosyal ve kültürel faaliyetleri uygulama 
konusundaki kabiliyetine göre azami 
başarı tedbiri uygulanması hedeflenmiştir. 

Projenin başarı tedbirlerinin niteliği ve okul 
tarafından uygulanma hedefi her eğitim-
öğretim dönemi için güncellenmektedir. 
Hâlihazırda 2015-2016 eğitim öğretim 
yılı için anaokulları için 5 başarı tedbiri 
uygulama alanı, ilkokul ve ortaokullar 
için 16 başarı tedbiri uygulama alanı, 
ortaöğretim kurumları için 15 başarı tedbiri 
uygulama alanı öngörülmüş ve okullardan 
bu başarı tedbirlerini uygulamaları 
istenmiştir. 2015-2016 Eğitim Öğretim 
Yılı I. Dönemi itibariyle Müdürlüğümüze 
bağlı 786 okul ve kurumda proje başarı 

tedbirleri uygulanmakta olup 
dönem değerlendirmeleriyle, 
başarı tedbirlerinden elde edilmesi 
beklenen eğitsel katma değerlerin 
alındığı anlaşılmıştır. Proje 
başarı tedbirlerinden II dönem 
uygulanması beklenenler ile birlikte 
sene sonu değerlendirmeleri ve 
akabindeki arge çalışmaları ile 
birlikte proje başarı tedbirlerinin 
güncellenerek bir sonraki eğitim-
öğretim yılına güncellenmesi 
çalışmaları devam etmektedir.
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KARDEŞ
OKUL
PROJESİ

 2015 – 2016 Eğitim-Öğretim yılında başlayan ve iki 
yıl sürecek olan “Kardeş Okul Projesi” kardeşlik duygusunu 
en anlamlı bir biçimde yaşamak, yaşatmak ve yüceltmeyi 
hedefliyor.  Kardeş Okul Projesi, sadece bir maddi yardımlaşma 
projesi olmamakla birlikte bu proje ile çok kültürlü bir bilgi, 
deneyim ve görüş paylaşımını da içerdiğini kanıtlayabilmek, 
ortak bir tema üzerinde yoğunlaşmış kardeş okulların her 
türlü bilgi, deneyim ve donanımını ortak bir görevdeşlik 
yaratarak paylaşmalarını ve üretken hale gelmeleri sağlamak; 
ilimizde bulunan okulların öğrencileri, öğretmenleri, velileri 
ve okul idarecileri arasında birlik, beraberlik, kardeşlik 
duygularını paylaşmak; sosyal, kültürel, sportif etkinliklerde 
birlikteliği sağlayacak bir etkileşim - iletişim ortamını kurmak 
amaçlanmaktadır.

 Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan İl Millî Eğitim 
Müdürü Mahmut Oğuz “Daha önce tanıtımını yaptığımız “Kardeş Okul Projemizi” hayata geçiriyoruz. Kardeş Okul Projesiyle 
okullar örf - âdet, yaşam tarzı, bilgi, deneyimler ve eğitim adına her şeyi karşılıklı paylaşacaklar ve güzel uygulama örneklerini 
uhdelerine dâhil etme şansı bulacaklar.   
 Bununla birlikte çocuklarımızın kültür hazinesi daha da genişleyecek. Öğrencilerimiz arasında kardeşlik duygusunu 
geliştirmek istiyoruz. Tüm bu anlattıklarım siz değerli okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz vasıtası ile olacak. Her platformda 
dile getirdiğimiz gibi Denizli olarak eğitim alanında büyük bir çağ atladık.
  Okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ve mesleki eğitimde; fiziki alanda ve eğitim başarısı olarak çok iyi durumdayız. 

TEOG ve üniversite sınavlarında yıllardan beri 
süregelen başarı istikrarımızla ülke gündemindeyiz. 
Eğitimde kaliteyi, niteliği artırma adına örnek 
projelere imza atmalıyız. Kardeş Okul Projemizin 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

 Vali Yardımcısı Ali Şanlıer konuşmasında 
“Sayın Valimiz Şükrü Kocatepe’nin çok önem 
verdiği bir projeyi başlatıyoruz. Burada en önemli 
konu okullarımızın arasındaki bilgi alışverişidir. 
Eğitim düzeyi açısından öne geçen okulların bilgi 
ve deneyimlerinin paylaşılması amaçlanmaktadır.  
olmasını diliyorum. Sizlerin katkısıyla ilimizin  

 Konuşmaların ardından okullar arasında 
hazırlanan protokoller imzalanarak proje hayata 
geçirilmiş oldu. Proje kapsamında kardeş okullar 
eylem planlarını hazırlayıp yapacakları faaliyetleri 
kardeş okulları ile birlikte uygulamaya başladılar.

 Türkiye ölçeğindeki başarısına bunu da 
ekleyeceğiz. Öğrencilerimizin millî ve kardeşlik 
duygularını artırmak için bu çalışmayı başlattık. 
Hayırlı uğurlu olmasını ve çalışmamızın örnek 
olarak ülkemize ışık tutmasını diliyorum.” dedi.

 Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 
“Kardeş Okul Projesi” kapsamında 19 ilçeden 159 okul 
aralarında “Kardeş Okul” oldular. Kardeş Okullar arasında 
hazırlanan protokol imza törenine Vali Yardımcısı Ali Şanlıer, 
İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Şube Müdürü Ramazan 
Yılmaz, ilçe Millî eğitim müdürleri ile 159 okul müdürü katıldı.
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STEM PROJESİ

ODTÜ Geliştirme Vakfı/ODTÜ Özel 
Denizli Okulları ve Denizli Millî Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen 
STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) Projesiyle 
öğrencilerin ezberci eğitimden 
kurtulup duyarak, görerek, dokunarak 
ve hayal ettiğini gerçekleştirerek 
öğrenmesi esas alınmıştır. Amerika, 
İngiltere, Japonya ve Almanya başta 
olmak üzere birçok ülkede uygulanan 
ve dünyadaki yeni eğitim trendi 
olan bu çalışmada; Fen Bilimleri 
ve Matematik dersleri mühendislik 
bilimiyle ilişkilendirilerek kalıcı 
öğrenme sağlanması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda 07.11.2015 Cumartesi günü Halk Eğitim Merkezi’nde 300 
öğretmenin katıldığı STEM bilgilendirme semineri yapılmıştır.  08.11.2015  
Pazar günü de 60 öğretmenin katılımıyla STEM Atölye Çalışmaları yapılmıştır. 
Öğretmenlerimiz öğrendikleri yeni bilgileri sınıflarında öğrencileriyle 
paylaşıp, uygulamaları  hayata geçirmektedirler.

STEM

YARATICILIK

PROBLEM ODAKLI 
ÇALIŞMA

HAYAL ETMEK

MERAK

ÇÖZÜM ODAKLILIK
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“Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek” Yarışması

Mart ayının ilk haftasında kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle, il 
dahilindeki temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerimize yönelik  
yarışmalar düzenlenmiştir. 
Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmiştir.
Yarışmaların ödülleri Cemiyet tarafından sağlanmıştır.

Yarışmalar şu kategorilerde 
düzenlenmiştir:

1-Afiş yarışması: Liseler
2-Resim yarışması: İlkokullar
3-Karikatür yarışması: Liseler
4-Kısa Video yarışması: Liseler
5-Şiir yarışması: Ortaokullar
6-Kompozisyon yarışması: Liseler

“Yeşilay Kulüpleri Canlanıyor” Projesi

Proje Yeşilay kulüplerini tekrar 
canlandırarak okullarda akran eğitimleri 
ile bağımlılıkların önüne geçmeyi 
hedefliyor.

Proje 23 okulda gerçekleştiriliyor. 
10 ortaokul (Lütfi Ege O.O – Hürriyet O.O – Namık Kemal 
O.O – Sevil Kaynak O.O- Ahmet Sami Uslu O.O – Ahmet 
Nuri Özsoy O.O – Hacı Ahmet Paralı O.O- Toki O.O – Ressam 
İbrahim Çallı O.O – Cafer Sadık Abalıoğlu O.O)
13 lise (Mehmet Akif Ersoy L. – İMKB – Aydem Fen L. – 
İbrahim Cinkaya Sosy.- Atatürk MTAL – Gülay Kaynak MTAL 
– Yunus Emre L.- Osman Aydınlı – Anafartalar – Orhan 
Abalıoğlu – Denizli MTAL- Cumhuriyet Anadolu L.– Kayhan 
75.Yıl)

Bu okullarda Yeşilay kulüpleri kuruldu.  
Okulların Yeşilay kulübü yönetim 
kurullarını oluşturan öğrenciler ve 
danışman öğretmenlerinin katılımı 
ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
Bilgilendirme toplantısına katılan kulüp 
yönetim kurulu öğrencilerine verilen 
eğitimle ilgili dökümanlar ve çeşitli 
hediyeler verildi. Kulüp yönetim kurulu 
öğrencileri okullarında, belirlenen 
plan doğrultusunda, yıl içerisinde 
çalışmalar yapacaklardır. Öğrendiklerini 
akranlarına anlatacak, onlara eğitimler 
vereceklerdir.
Toplantıya Şube Müdürü İlhami Taylan 
katılmış ve açılış konuşması yapmıştır.

SAğLIKLI NESİL, SAğLIKLI GELECEK PROJESİ

İnsanın beden ve ruh sağlığı üzerinde sebep olduğu 
yıkıcı etkilerin yanı sıra, beraberinde getirdiği 
toplumsal sorunlar nedeniyle, sigara, alkol ve madde 
bağımlılığı çağımızın en önemli sağlık problemleri 
arasında yer almaktadır. Son yıllarda gündemimize 
giren ve hakkında giderek daha çok bilimsel araştırma 
ve tartışma yapılan teknoloji bağımlılığı ise konuya 
kamuoyunun dikkatinin çekilmesi adına üzerinde 
daha çok çalışılması gereken yeni bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, “ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerinin, zararlı alışkanlıklara 
karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamak, 
sigara, alkol, uyuşturucu ve internet bağımlılığının 
olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavratmak, Yeşilay 
Cemiyeti’nin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi 
yapmak” projemizin amacını oluşturmaktadır. 
Proje, iki alt projeden oluşmaktadır.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından desteklenen 68.535 TL’lik 
bu projenin Ön Finansman sözleşmesi 
18.01.2016 tarihinde imzalanmıştır. 
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
uhdesindeki Engelliler Destek Programı 
(EDES) çerçevesinde hazırlanan projeler 
Dedeman Park Otelde gerçekleştirilen 
toplantı ile tanıtıldı.
 
Projelerin tanıtım    toplantısına Vali 
Yardımcısı Ali Cergibozan, İl Millî Eğitim 
Müdürü Mahmut Oğuz, Pamukkale 
Kaymakamı Veysel Beyru, Merkezefendi 
Kaymakamı Şükrü Görücü, Millî 
Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin 
Başgün, Şube Müdürleri Fikret Sarısoy 
ve Ramazan Yılmaz, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Ahmet Altun, PAÜ 
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Ali 
İhsan Bozkurt, okul müdürleri, özel özel 
eğitim kurumları sahipleri, Sivil Toplum 
Kuruluşları temsilcileri ve aileler katıldı.

 DOKUN HAYATA
Denizli Özel Eğitim Anaokulu ile birlikte 
yürüteceğimiz bu projemizin amacı, Denizli 
il merkezinde bulunan zihinsel engelli 
0-6 yaş arası 110 çocuğa duyu bütünleme 
eğitimi vermek ve bu eğitimin verileceği sınıf 
ortamının oluşturulmasını sağlamaktır. 

Projemiz ile birlikte ilk etapta hedef 
grubumuz olan çocukların 110 velisi ve 
25 eğiticiye “Duyu Bütünleme” ile ilgili 
olmak üzere 2’şer gün farkındalık eğitimleri 
verilecektir. Faaliyet kapsamında eğitimler 
öncesi ve sonrasında test uygulanarak 
katılımcıların gelişimleri ölçülecektir. Daha 
sonra projemizin asıl hedef grubu olan 110 
çocuğumuza toplamda her birine 16 saat 
olmak üzere Duyu Bütünleme Sınıfında 
“Duyu Bütünleme Eğitimleri” verilecektir.  

Duyu bütünleme eğitiminde çocukların 
yaşadıkları duyusal tecrübelerin 
nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun 
duruma uygun adaptif cevap açığa 
çıkarması sağlanır. Bu sayede çocuğun 
çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel 
etkileşimine pozitif yansır. Bu eğitimler ile 
çocukların sosyal entegrasyonun sağlanması 
hedeflenmektedir.

EDES PROJELERİ

YALNIZ DEğİLSİNİZ
Denizli Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa yürüteceğimiz bu proje ile Denizli ilinde belirlenen 2 yaş altı Down 
Sendromlu bebeklerin 80’inin ailelerine ulaşarak aileye psikolojik destek verilmesi, bebeğin bir an önce erken müdahale 
yöntemlerine ulaşmasına rehberlik edilmesi, bebeklere erken müdahale yöntemlerinden olan fizik tedavi ve özel eğitime 
mümkün olan en kısa zamanda başlanması, ulaşılabilen tüm Down Sendromlu çocuğu olan ailelere rehberlik ve eğitim 
hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır.

Down Sendromlu çocuğa sahip olan aileleri evlerinde ziyaret edilecek. Ev ziyaretlerinde; aileye çocuklarını kabullenebilmeleri 
için psikolojik destek verecek Psikolojik Danışman, özel eğitim hakkında aileye bilgi verecek, Özel Eğitim öğretmeni ve aileye 

yalnız olmadığını hissettirmek amacı ile Denizli Down Sendromlular Derneği’nden 
bir ebeveyn katılacaktır. Bu çalışmanın; ilimizde tüm engelli çocuğu olan ailelere 
psikolojik destek verecek, onlara rehberlik edecek, sorunlarının belirlenmesine ve 
çözüm önerilerinin geliştirilmesine yardımcı olacak bir bakış açısına model olacağını 
düşünmekteyiz.

Ayrıca, proje kapsamında sağlanmış olan Özel Eğitim Uzmanı ve Fizik Tedavi Uzmanı, 
kabul eden ailelerin bebeklerine evlerinde 3 ay boyunca haftada 1 kez hizmet verecektir. 
Erken Müdahale Yöntemleri olarak kabul edilen bu uygulamaların aileye öğretilmesi, 
bebeğe verilen hizmetlerin sürekliliğini sağlayacaktır.  Aileler ve sağlık kurumlarının 
doğumhane personeline verilecek eğitimlerle farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından desteklenen 101.122 TL’lik bu projenin 
Ön Finansman sözleşmesi 18.01.2016 tarihinde imzalanmıştır.
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"ÖğRENCİLER AB´Yİ 
ÖğRENİYOR PROJESİ" 
BİLGİ  YARIŞMASI

"Öğrenciler AB´yi Öğreniyor Projesi" 
kapsamında 21 pilot ilde düzenlenen 
10. sınıf öğrencilerine yönelik “AB’yi 
Öğreniyorum” konulu bilgi yarışması 
Denizli il finali yapıldı.

Pamukkale ilçesi Halk Eğitim 
Merkezi salonunda yapılan 
etkinliğe İl Millî Eğitim Şube 
Müdürü Ramazan Yılmaz, 
strateji geliştirme hizmetlerinden 
sorumlu ilçe millî eğitim 
şube müdürleri, ilçemizden 
yarışmaya katılan 19 takımın 
okul müdürleri ve takımların 
danışman öğretmenleri ile 
yarışmacı takımların öğrencileri, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

19 ilçeden 14’ünde yapılan 
elemeler sonucunda belirlenen 
ilçe birincileri ile beş ilçeden 
birer takımın doğrudan katıldığı 
final yarışmalarında, takımlar 4 
oturumda mücadele ettiler. Üç 
asil bir yedek öğrenciden oluşan 
19 ilçenin takımları kura usulü 
üç gruba ayrıldı. Üç oturumda 
gerçekleştirilen eleme yarışmaları 
sonucunda her grubun birincisi 
olan takım son oturumda il 
birincisi olmak için mücadele etti.

Merkezefendi Aydem Fen Lisesi, Tavas Özay Gönlüm Fen 
Lisesi ve Buldan Akın Anadolu Lisesi’nin mücadele ettiği son 
oturumda ilimizi Ankara’da temsil edecek olan takım büyük 
bir çekişme sonucu belirlendi. Bu sonuca göre Merkezefendi 
Aydem Fen Lisesi 25 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da yapılacak 
olan Türkiye finalinde ilimizi temsil etme hakkı kazandı.

İki yıldır yapılmakta olan bu yarışmalar 10. Sınıf öğrencilerine 
yönelik bilgi yarışmasının yanı sıra 7. 8. ve 9. Sınıf öğrencilerine 
yönelik olarak da “Bana AB’yi Anlat” konu başlığı altında 
yapılmaktadır. 

Geçen yıl resim dalında il birincisi olan öğrencimiz Ankara’da 
yapılan yarışmada da Türkiye birincisi oldu.

İl yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimizden birinci 
olanlar dizüstü bilgisayar, ikinci olanlar bisiklet ve üçüncü 
olanlar da satranç takımı olmak üzere Bakanlığımızca 
ödüllendirileceklerdir. Aynı ödüller ülke finali için de geçerli 
olup aynı zamanda ülke çapında dereceye giren öğrencilerimiz 
danışman öğretmenleri ile birlikte bakanlığımız tarafından 
Avrupa Birliği ülkelerine seyahat ile de ödüllendirileceklerdir.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü Öğrenciler AB’yi 
Öğreniyor Projesi kapsamında düzenlenen resim, slogan, kısa 
öykü ve bilgi yarışmalarının ödülleri Ankara’da verildi. 26 
Mayıs Perşembe günü, Ankara MEB Şura Salonu’nda yapılan 
ödül törenine Türkiye’nin dört bir yanından orta öğretim 
öğrencileri, öğretmenleri, okul müdürleri, il müdürleri ve 
Millî Eğitim Bakanlığı personeli katıldı. Millî Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem ve bakanlık üst düzey yöneticilerinin 
yanı sıra, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan 
Yardımcısı Béla Szombati’nin de katıldığı törende Avrupa 
Birliği Bakanlığı, Merkezi Finans İhale Birimi temsilcileri de yer 
aldı. Tören, resim, slogan ve kısa öykü kategorilerinde dereceye 
giren çalışmaların yer aldığı serginin açılışı ile sona erdi. 



54 Ar-Ge Bülteni 55Ar-Ge BülteniTemmuz 2016 Temmuz  2016

İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Orman Endüstri 
Mühendisliği Öğrenci Kulübü 
(OREM) tarafından, “ Kalemimi 
Ver, Geleceğimi Yazayım 2016” 
Projesi kapsamında kütüphane, 
kitap ve benzeri eğitim öğretim 
malzemesi yardımı yapılması 
amacıyla İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi Yard.Doç.Dr. 
Öznur ÖZDEN ve öğrencileri 05 
Mayıs 2016 Perşembe günü Beyağaç 
Uzunoluk 23 Nisan İlkokulu 
ve Beyağaç Esenler ilkokuluna 
ziyaretlerde bulundu.

Çameli Kirazlıyayla İlkokuluna geçen ekip; okula 
kitap, kırtasiye malzemesi, giyecek vb. malzemeler 
hediye etti. Öğrencilere de çeşitli hediyeler veren 
kulüp öğrencileri; öğrencilerle birlikte fidan dikimi 
gerçekleştirdi. Yöresel yemeklerin yenmesinin 
ardından uçurtmalar uçuruldu. Okul öğrencileri 
hazırladıkları gösterileri misafirlere sundular. Voleybol 
maçı yapan ekip Orman İşletme Müdürlüğüne 
geçti. Orada UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan 
Hazinesi” seçilen Hakkı DEV abi ile buluştu. Hakkı 
DEV abinin kendine has şivesi ile seslendirdiği 
türkülerle coşan misafirler gönüllerince eğlendi. 
Ardından İlçe Millî Eğitim Müdürünün organize 
ettiği Kibyra antik kenti gezisi ile gün sona erdi. 

Çameli’de konaklayan heyet, 
06 Mayıs 2016 Cuma günü İlçe 
Belediye başkanını makamında 
ziyaret ederek güne başladı. Daha 
sonra İlçe Kaymakamı Sayın Şeref 
ALBAYRAK konukları makamında 
kabul etti. Çekilen Hatıra 
Fotoğrafının ardından İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğüne geçen ekibe 
İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat 
UZUN tarafından bilgi verildi. 

“KALEMİMİ VER 
GELECEğİMİ YAZAYIM”
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MESLEK LİSESİ UMUDUMUZ 
İHRACAT ÇIKIŞ YOLUMUZ

TR 32 Bölgesinde yer alan Honaz Kaymakamlığı 
tarafından DOSB’de ve bölgedeki üretim 
ve ticaret alanlarında bulunan işletmelerin 
hizmetlerinin geliştirilmesi; verimliliğin, 
erişilebilirliğin ve  sürdürülebilirliğin sağlanması 
için mesleki eğitim alanı olan İl Özel İdaresi 
75.yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nin alt 
yapısının sağlamlaştırılabilmesi için mevcut 
makine ekipman kapasiteleri güçlendirilecektir. 
Bu proje ile DOSB bölgesindeki işletmelerin 
üretim ve ihracat kapasiteleri artacaktır. Üretim 
ve ihracat kapasitesi artan DOSB’deki işletmeler 
nitelikli istihdam sağlayarak ekonomiye ve 
girişimciliğe katkı sağlayacaktır.
DOSB’de üretilen ürünlerin hem kaliteli 
hem de verimli olarak üretilmesi, bölgenin 
rekabet gücü açısından büyük öneme sahiptir. 
Bölgede bulunan DOSB’lerin etkin mesleki 
eğitim, üniversiteler ile işbirliği içerisine 
alınarak bu alanlarda uygulamalı Ar-Ge, 
tasarım, test, eğitim çalışmaları yapmalarına 
olanak sağlayacak aynı zamanda altyapıların 
gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

Honaz Kaymakamlığı ilçe kalkınmasında büyük 
rol oynayan OSB’de üretim yapan işletmelerin 
üretim ve ihracat kapasitesini artırmak hedefi 
ile yola çıkmıştır. Bu proje ile bu işletmelerin 
ekonomiye katkısını artırmalarını sağlayarak 
girişimciliklerine destek olmak istemiştir. 

İlçenin refahını sağlayacak olan bu çalışma 
"Hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması 
Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı"nın önceliklerinden biri olan 
ortak üretim ve ticaret alanlarında hizmet 
kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması konusu 
ile önceliklidir. Proje, öncelik olarak diğer 
başlıkları da kapsamaktadır. Özellikle bölgede 
üretilen ürünlerin hem kaliteli hem de verimli 
olarak üretilmesi ile, bölgenin rekabet gücünü de 
kapsamaktadır. 

İlçenin ve bölgenin altyapısını güçlendirerek 
işletmelerin bu alanlarda faaliyetlerini OSB 
alanlarına taşımalarını da teşvik edecektir. 
Mesleki eğitim alanlarında; üniversiteler ile 

işbirliği içerisinde uygulamalı Ar-Ge, tasarım, 
test, eğitim çalışmaları yapmalarına olanak 
sağlayacaktır. 

Honaz Kaymakamlığı bölgedeki ve DOSB’deki 
işletmelerin mezun olan nitelikli personel ile 
sorunsuz üretim yapmaları sonucu üretim birim 
maliyetlerini azaltarak, işletmelerin mezun 
olan nitelikli personel ile daha fazla üretim 
yapmalarını ve işletmelerin üretim kapasitelerini 
artırmalarını sağlayacaktır. 

İşletmelerin üretim birim maliyetlerinin 
düşmesi ve kapasitelerinin artması ile bölgede ve 
DOSB’deki firmaların toplam ihracatında da artış 
olacaktır. TR32 bölgesinde istihdam edilebilecek 
750 öğrenci nitelikli personel olarak Denizli 
ilindeki aynı oranlarda artan işsizlik sayısı ile 
işsizliğin engellenmesine katkı sağlayacaktır. 

Proje kapsamında gerçekleşecek tüm bu 
başarılar ilçe ekonomisinin ve ülke ekonomisinin 
kalkınmasını sağlayacaktır.

Projenin Adı 

Proje Ortakları

Projenin Başlangıç Tarihi

Projenin Bitiş Tarihi 

Proje Bütçesi  

Konu

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Meslek Lisesi Umudumuz İhracat Çıkış Yolumuz

“Honaz Kaymakamlığı (Proje Sahibi), İl Özel İdaresi 75. Yıl 
Mes. ve Tek. And. Lisesi Müdürlüğü (Proje Ortağı), Denizli OSB 
Müdürlüğü (İştirakçi Ortak)”

22/10/2015

23/10/2017

869.706,00 TL

TR- 32 Bölgesinde Üretim ve Ticaret Alt yapısının Güçlendirilmesi

2015-10-26

2017-11-21



58 Ar-Ge Bülteni 59Ar-Ge BülteniTemmuz 2016 Temmuz  2016

DENİZLİ CİZRE KÜTÜPHANELERİNİ 
DONATIYOR

İlimizde eğitim öğretime destek verilmesi amacıyla 
başlatılan önemli bir kampanya gerçekleştirildi. 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 
kampanya kapsamında Denizli’den Şırnak’ın Cizre 
ilçesinde eğitim gören öğrencilere kitap gönderildi.
Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan 
kampanya ile Denizli’den Şırnak’ın Cizre ilçesinde 
eğitim gören öğrenciler için 17.000 kitap toplandı. 
İl genelinde okullar, meslek odaları ve diğer her 
kesimden bağışçıdan toplanan kitaplar Valimiz Şükrü 
Kocatepe’nin de katıldığı törenle kargoya verilerek 
Cizre’ye gönderildi.

Konu hakkında bilgi veren İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut 
Oğuz, bağış yapılan kitapların Cizre’deki öğrencilere faydalı 
olmasını ümit ettiklerini söyleyerek; “Şırnak İli Cizre 
ilçemizdeki okullarımızın kütüphanelerinde, malumunuz 
olduğu üzere bölgede son zamanlarda yaşanan gelişmeler 
nedeniyle kitap eksiği olduğu ifade edildi ve Bakanlığımızın 
talimatları doğrultusunda, Sayın Valimizin önderliğinde 
Denizli İli olarak Cizre ilçesinin kütüphanelerini donatmak 
için topladığımız yaklaşık 17 bin civarındaki kitabı bugün 
PTT Kargo ile gönderiyoruz. İnşallah gönderdiğimiz bu 
kitaplar oradaki çocuklarımızın kültür ve bilgilerinin 
artırılmasında bir nebze de olsa faydalı olur ümidindeyiz. 
Ben bu vesileyle başta Sayın Valimiz olmak üzere, tüm 
çalışma arkadaşlarıma, okul müdürlerimize, ilçe millî eğitim 
müdürlerimize, öğretmen ve öğrencilerimize verdikleri 
desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Valimiz Şükrü Kocatepe ise Cizre Kaymakamı Ahmet 
Adanur ile telefonla görüşerek kitapların ilçede eğitim gören 
öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti. 

Kampanyaya destek vererek kitap bağışında bulunan herkese 
teşekkür eden Valimiz Şükrü Kocatepe; “Güneydoğu’daki 
kardeşlerimizin kitap ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sayın 
Millî Eğitim Müdürümüz ve çok değerli Millî Eğitim 
Müdürlüğü personelinin gayreti ile Denizlimizden toplanan 
17 bin civarındaki kitabı bugün PTT Kargo vasıtasıyla 
Cizre ilçemize gönderiyoruz. PTT Başmüdürümüze de bu 
ulaşımı yüzde elli indirimli olarak sağladıkları için teşekkür 
ediyoruz. Biz doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde 
bulunan tüm insanları ile kardeş ve yekvücut olan bir ülkeyiz. 
Kaderde, tasada ve kıvançta birlik ve beraberlik içinde 
olmayı her zaman bu vatanın evlat ve mensupları olarak 
sürdürmek zorundayız. Bu nedenle bizler Denizli halkı 
olarak Güneydoğu’daki kardeşlerimizin terör belasından 
biran evvel kurtularak sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamlarına 
devam edeceklerine inanıyoruz. 

Bu ülke ve bu ülkenin nimetleri hepimizin. Dolayısıyla bugün 
bu nimetlerden bir kısmını Denizlimiz onlarla paylaşıyor. 
Onların da sevinç ve tasalarını bizimle paylaşma içerisinde 
olduklarına inanıyorum. Güle güle okusunlar, sağlıklı, 
mutlu ve huzurlu olsunlar. Yardım eden, katkıda bulunan 
herkese şükranlarımı sunuyorum. Kısa zaman içindeki 
bu gayretlerinden ve başarılarından ötürü de başta İl Millî 
Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm eğitim camiamıza 
teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen 
törene; Valimiz Şükrü Kocatepe, Vali 
Yardımcısı Ali Şanlıer, Merkezefendi 
Kaymakamı Şükrü Görücü, İl Millî Eğitim 
Müdürü Mahmut Oğuz ve PTT Başmüdürü 
Zekai Özkan katıldı. Valilikçe duyurulan ve 
İl Millî Eğitim Müdürlüğünce koordinasyonu 
yapılan kampanyaya start Pamukkale Hulusi 
Kulaklı Ortaokulunda verildi.
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 2015 yılı Teklif Çağrı 
döneminde Koordinatörlüğünü 
Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 
yaptığı “Drama Uygulamalarının 
Kullanılarak Göçmen Öğrencilerin 
Sosyal Entegrasyonları” adlı Yenilik ve 
İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği 
Stratejik Ortaklık Okul Eğitimi Projesi 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
kabul edilmiş ve 119.910 Avro hibe 
almaya hak kazanmıştır.  Projemizin 
yerel ortakları arasında Pamukkale 
Üniversitesi ve Hürriyet Ortaokulu 
yer almaktadır. Projemizin uluslar 
arası ortakları ise Slovenya’dan Ljudska 
Univerza Üniversitesi, Rogaska Slatina 
Belediyesi, Osnovna sola Kozje İlkokulu 
ve Rogaska Slatina İlkokuludur.

 Projemiz Avrupa Birliği 
Erasmus+ programının okul eğitimi 
alanındaki öncelikler arasında yer 
alan eğitim eşitsizliklerini önlemeyi, 
kaliteli öğrenmeden faydalanmaya 
izin vermek için eğitim, öğretim 
ve gençlik alanlarında eşitliği ve 
içermeyi geliştirmeyi ve toplumda 
dezavantajlı konumda olan 
grupların dışlanmasına engel 
olup katılımlarını teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır. Aynı zamanda 
DRAMA UYGULAMALARI 
gibi yenilikçi ve etkili metotlar 
kullanılacaktır.

DRAMA UYGULAMALARI 
KULLANILARAK  
GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN 
SOSYAL ENTEGRASYONLARI

Proje Koordinatörü: 
Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yerel Ortaklar: 
Pamukkale Üniversitesi, Hürriyet 
Ortaokulu

Uluslararası Ortaklar:  
Ljudska Univerza- Ljudska 
Üniversiesi ,Slovenya Rogaska 
Slatina Belediyesi, Slovenya Osnovna 
Sola Kozje İlkokulu, Slovenya 
Rogaska Slatina İlkokulu

S-INTEGRATION Drama Uygulamalarının Kullanılarak 
Göçmen Öğrencilerin Sosyal Entegrasyonları AB Projesi 
Açılış Toplantısı

Koordinatörlüğünü Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yaptığı 
S-INTEGRATION Social Integration of Immigrants Students by Using Drama 
Applications adlı Bölgesel Stratejik Ortaklık Okul Eğitimi Projesi Türkiye 
Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen 17 proje arasında yer alarak hibe almaya 
hak kazanmıştır.  30 ay sürecek projenin yerel ortakları arasında Pamukkale 
Üniversitesi ve Hürriyet Ortaokulu yer almaktadır. Projenin uluslararası ortakları 
ise Slovenya’dan Ljudska Üniversitesi, Rogaška Slatina Belediyesi, OS Kozje 
İlköğretim Okulu ve OS I. Rogaška Slatina İlköğretim Okuludur.

Projenin açılış toplantısı Slovenya’dan gelen 6 kişilik heyetle birlikte, Denizli İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, projede 
görev alan koordinatör öğretmenler, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Fatma Susar Kırmızı ve Hürriyet 
Ortaokulu Okul Müdürü ve yardımcılarının katılımlarıyla 18-21 Haziran 2016 
günleri arasında Denizli’de yapıldı.

Projenin açılış toplantısında proje ve proje ortaklarının tanıtımı yapıldı. Proje, toplumda dezavantajlı konumda olan göçmen öğrencilerin 
dışlanmasına engel olup, eğitim programlarına katılımlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için “drama uygulamaları” gibi yenilikçi 
ve etkili metotlar kullanılmaktır.
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Proje 2014-2016 yılları arasında uygulanmaktadır. Proje kapsamında 28-31 Ekim 2015 tarihleri arasında Bulgaristan, 
Hırvatistan, İtalya ve İngiltere’den gelen katılımcılarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
törenlerini izlemişlerdir. Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü katkısı ile 
katılımcılar keçe yapımı ve ahşap boyama atölye çalışmalarına katılmışlardır. Katılımcılar halk oyunları gösterilerini izlemişler 
ve interaktif halk oyunları çalışmalarına katılarak çeşitli figürler öğrenmişlerdir. Etkinliğin son gününde tüm katılımcılar 
kendi ülkelerine ait çeşitli müzik ve dans gösterilerini Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi salonunda yapılan programda 
sergilemişlerdir. Ayrıca tarih ve kültür tanıtımı için halı atölyesi ve pamukkale, hierapolis gezileri düzenlenmiştir. 

L-PATHS Learning Paths Across 
Traditions History Society

Türkiye, İtalya, 
Bulgaristan, 

Hırvatistan ve 
İngiltere ortaklı 

olup 2014 yılında 
başlamıştır. 
Projenin ana 

teması fakirlik 
ve ötekileşmeyle 
mücadele etmeyi 
amaçlamaktadır. 

 Toplum tarafından göz ardı edilen fakirler, 
göçmenler, özürlüler ve yaşlılara karşı farkındalığın 
artırılması kültürlerarası iletişim, sosyal entegrasyon, 
ülkeler arasındaki yetişkin eğitimi alanında fikir 
alışverişi, eğitimin kalitesinin artırılması, kişisel 
gelişimi, sosyal kültürel öğrenmeyi, eşitlik ve aktif 
vatandaşlığı, farklılıkları anlamayı ve kabul etmeyi 
hedeflemektedir. 

Proje kapsamında 5-10 Şubat 2016 tarihlerinde İtalya’nın Massafra kentine Denizli 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü eğitim hareketliliğinde bulunmuştur. Bu tarihlerde 
kentte Massafra Karnavalı düzenlenmiş, katılımcı ülkeler bu karnavalda yöresel 
halk danslarını sergilemişlerdir. Türk katılımcılar Tavas Zeybeği ve Harmandalı 
performansları sergilemişlerdir. Ayrıca karnavalda diğer ülkelerden katılımcılarla 
birlikte sergilenen Müzikal Tiyatro gösterisinde rol almışlardır. 

Proje etkinlikleri içinde yer alan Bulgaristan hareketliliği 18-22 Mayıs 2016 
tarihlerinde Bulgaristan’ın Sevlievo kentine gerçekleşmiştir. Türk katılımcılar 
düzenlenen etkinlikte Türk ezgilerini seslendirmişler ayrıca Gabrovo kentinde 
düzenlenen karnavalda ülkemizi temsil etmişlerdir. Bulgar kültürünün bir parçası 
olan yağmur duası “Peperuda” etkinliklerinde aktif rol alınmıştır.

Proje ile toplum tarafından göz ardı 
edilen fakirler, göçmenler, özürlüler ve 
yaşlılara karşı farkındalığın artırılması; 
kültürlerarası iletişim, sosyal entegrasyon, 
ülkeler arasındaki yetişkin eğitimi 
alanında fikir alışverişi, eğitimin 
kalitesinin arttırılması, kişisel gelişim, 
sosyal kültürel öğrenme, eşitlik ve aktif 
vatandaşlık, farklılıkları anlamak ve kabul 
etmek hedeflenmektedir.

 “GELENEK, TARİH VE 
TOPLUM GENELİNDE 
ÖğRENME YOLLARI
(AB ERASMUS+ 
YETİŞKİN EğİTİMİ 
STRATEJİK ORTAKLIK 
PROJESİ-2014-2016)
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Bu proje ile özel eğitime 
ihtiyaç duyan bireylerin sosyal 
entegrasyonunun sağlanması, 
eğitim kalitesinin artırılması, kişisel 
gelişimi, sosyal kültürel öğrenme 
hedeflenmektedir. 

 Proje; Slovenya, Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan,  Macaristan, 
Polonya, Romanya ve İrlanda ortaklı olup 2015 yılında başlamıştır. Projenin 
ana teması özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin eğitim programlarına 
hayvanların entegrasyonu sağlanarak bu güçlüğün ortadan kaldırılmasıdır. 
Bu doğrultuda öğretmenlerin eğitim almaları amaçlanmaktadır. Avrupa’da 
yapılan araştırmalarda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim 
programlarında hayvan kullanımının çok az olduğu saptanmıştır. Bu yüzden 
bu proje ile eğitim programlarında hayvanların kullanılması yenilikçi bir 
yaklaşım olacak ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için sorumluluk ve 
aktif vatandaşlık duygularının gelişmesi sağlanacaktır. 

Zoro - “Animal Integration In 
The Educational Programme”

Proje 2015 yılında uygulanmaya 
başlanmış olup 21-23 Ekim 

2015 tarihlerinde Slovenya’da 
gerçekleştirilen toplantıya ve 6-10 

Aralık tarihlerinde Polonya’da 
gerçekleştirilen toplantıya Denizli 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 
Biriminden katılım sağlanmıştır. 

Zoro - “Animal Integration In The Educational Programme”
Projenin ana teması, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim 
uygulamalarına hayvanları dahil ederek bu güçlüğün ortadan 
kaldırılmasıdır. Bu doğrultuda öğretmenlerin eğitim almaları 
amaçlanmaktadır. Proje ile eğitim programlarında hayvanların 
kullanılması yenilikçi bir yaklaşım olacak ve özel eğitime ihtiyaç 
duyan çocuklar için sorumluluk ve aktif vatandaşlık duygularının 
gelişmesi sağlanacaktır.
Mart ayında Yunanistan’ın Patras kentinde yapılan proje 
toplantısından sonra 6-10 haziran tarihlerinde İrlanda’ nın Abbeyleix 
kentinde eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleşmiştir. Katılımcılar özel 
eğitim ders programlarına hayvanların entegre edilmesi konusunda 
bir hafta boyunca eğitim almışlardır. 
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TÜBİTAK Projeleri       TÜBİTAK BİLİM     FUARLARI 
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TÜBİTAK  BİLİM  
FUARLARI 

Bilim Fuarları’nda Sergilenecek Projelerin Kapsamı
•Doğa	 Bilimleri:	 Matematik	 ve	 Bilgisayar	 Bilimleri,	
Ekoloji ve Çevre, Havacılık, Astronomi ve Uzay 
Bilimleri, Fizik, Kimya, Jeoloji, Jeofizik, Meteoroloji, 
Deniz Bilimleri, Biyoloji, Genetik vb. 
•Mühendislik	ve	Teknoloji	Alanları	
•Tıbbî	Bilimler	
•Tarımsal	 Bilimler:	 Ziraat,	 Ormancılık,	 Bahçecilik,					
Veterinerlik vb. 
•Sosyal	 Bilimler:	 Psikoloji,	 Ekonomi,	 Eğitim	
Bilimleri, Spor Bilimleri, Antropoloji, Coğrafya, Şehir 
Planlaması ve Kırsal Planlama, Yönetim, Hukuk, 
Dilbilim, Sosyoloji vb. 
•Beşeri	 Bilimler:	 Tarih,	 Arkeoloji,	 Felsefe,	 Sanat	
Tarihi, Müzik vb.

Bilim Fuarları ile hedeflenen genel amaçlar:
•Bilimin	günlük	hayatla	ilişkilendirilmesi,
•Araştırma	 tekniklerinin,	 bilimsel	 raporlamanın	 ve	 bilimsel	
sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere 
kazandırılması,
•Farklı	 gelişimsel	 ve	 bilişsel	 seviyedeki	 her	 çocuğa	 bilimsel	
proje yapma fırsatının sunulması,
•Öğrencilere	 bilimsel	 proje	 yapma	 ve	 paylaşma	 konusunda	
yeni ortam ve olanakların yaratılması,
•Öğrenciler	 üzerindeki	 yarışma	 baskısının	 ortadan	
kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, 
•Farklı	sosyo-ekonomik	seviyedeki	bölge	okullarının	bilimsel	
projelere eşit katılımının sağlanması,
•Bilimin	 ve	 bilimsel	 çalışmaların	 yeni	 nesiller	 tarafından	
benimsenmesinin teşvik edilmesi,
•Gerçek	 hayattaki	 soru	 ve	 sorunlara	 çözüm	 bulunmasında	
bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin    öğrenciler 
tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması.

Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı 
devlet okulları 
bünyesinde, 5-12. 
sınıflarda okumakta 
olan öğrenciler 
tarafından bilimsel 
süreçler takip edilerek 
hazırlanmış projelerden 
oluşan proje sergileri 
TÜBİTAK Bilim 
Fuarları kapsamında 
sergilenmektedir. 
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Seminer, Konferans,             
Panel vb. Çalışmalar 

•	 Erasmus+	Programı	kapsamında	düzenlenen	
hizmetiçi eğitimler ile ilimiz ilçelerinde okul ve 
kurumlardaki öğretmen ve idarecilere yönelik 
AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu birim 
personelince verilmiştir.
•	 Ulusal	Ajans	2016	Teklif	Çağrı	döneminde	
ilimiz okullarında KA 1 ve KA 2 projeleri hazırlayan 
okullara bilgi ve danışmanlık desteği sağlanmış bu 
sayede ilimizde hibe desteği alan AB projeleri sayısının 
arttırılması hedeflenmiştir.
•	 Aday	Öğretmen	Yetiştirme	Sürecinde	Denizli	
il merkezinde görev yapan aday öğretmenlere yönelik 
Yerel ve AB Projeleri Hazırlama hakkında eğitimler 
verilmiştir.

AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu
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 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 
Ödülleri, yenilikçi uygulamaları eğitim 
sistemine kazandırmayı; öğrenci ve 
öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve 
öğretim imkânları sunmayı; 2023 
Türkiye vizyonunun gerektirdiği 
hedefleri yakalamayı ve yöneticilerimiz 
ile öğretmen ve öğrencilerimizi yenilikçi 
uygulamaları hayata geçirmelerini teşvik 
ederek eğitim ortamlarımızın kalitesini 
artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
yapılmakta olan "Eğitim ve Öğretimde 
Yenilikçilik Ödülleri" çeşitli kategorilerde 
gerçekleştirilmektedir.  2016 yılında 4.sü düzenlenen 

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 
Ödülleri bu yıl beş kategoride 
düzenlendi: Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri, Bilimsel ve Teknolojik 
Faaliyetler, Kurumsal Kapasitenin 
Geliştirilmesi, Kurumsal Kapasitenin 
Artırılması, Eğitim Öğretime Erişim 
ve Yönlendirme, Olumlu Tutum 
ve Davranışların Geliştirilmesi 
kategorileri bu yıl eğitimcilerin 
başvurabildikleri kategorilerdi. 

 2016 yılında 4.sü düzenlenen 
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 
bu yıl beş kategoride düzenlendi: 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Bilimsel 
ve Teknolojik Faaliyetler, Kurumsal 
Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurumsal 
Kapasitenin Artırılması, Eğitim Öğretime 
Erişim ve Yönlendirme, Olumlu Tutum ve 
Davranışların Geliştirilmesi kategorileri 
bu yıl eğitimcilerin başvurabildikleri 
kategorilerdi. 

YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

 
 Denizli Millî Eğitim 
Ar-Ge tarafından Eğitim 
ve Öğretimde Yenilikçilik 
Ödüllerinin tüm okullarda 
bilinirliğinin artması, 
öğretmenlerimizin daha yoğun 
katılımla ödüllere başvurabilmesi 
amacıyla eğitimler verilmiştir. 
Denizli’nin tüm ilçelerinde 
verilen eğitimlerde; yenilikçilik 
ve Eğitim ve Öğretimde 
Yenilikçilik Ödülleri hakkında 
bilgi aktarıldı. Eğitimlere her 
okulu temsilen eğitim yöneticileri 
ve öğretmenler katıldı. 

 Kurumsal olarak 
okulların, bireysel olarak 
öğretmen ve öğrencilerin 
kendi özgün yenilikçi fikir 
ve projeleriyle başvurdukları 
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 
Ödülleri, okullarımızdaki ön 
plana çıkmış fikirlerin duyulması, 
duyurulması ve keşfedilmesi için 
dört yıl içinde en önemli platform 
haline geldi. 

   AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 
yürütülen Ulusal Ajans Erasmus+ Programı 
kapsamında 2016 teklif çağrı döneminde 
Denizli ilimizde hazırlanacak ve başvurusu 
yapılacak proje sayısını arttırmak amacıyla 
ilimizin 19 ilçesinde tüm kamu okullarından 
toplam 1100 öğretmen ve idareciye yönelik 
AB Projeleri Bilgilendirme ve Yönlendirme 

toplantıları Ar-Ge Birimi Proje Ekibi tarafından yapılmıştır. Toplantılar 
boyunca katılımcılara AB Projeleri, KA 1 (Bireysel Hareketlilik), KA 
2 (Stratejik Ortaklık) konularında eğitimler verilmiştir.  Ayrıca proje 
hazırlamakta olan okul ve kurumlara bilgi ve danışmanlık desteği 
sağlanmış bu sayede ilimizde hibe desteği alan AB projeleri sayısının 
arttırılması hedeflenmiştir.

AB PROJELERİ
Bilgilendirme   ve  
Yönlendirme Toplantıları 

 Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern 
uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve 
ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacı ile 2015-2016 
eğitim ve öğretim yılında 4.'sü düzenlenen "Eğitim 
ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" kapsamında  
ödül başvuru raporlarının değerlendirme sürecinin 
tamamlanmasının ardından saha ziyaretine 
kalma başarısı gösteren kurumlar geçtiğimiz hafta 
belirlenmişti.

 İlimizden 14 projenin saha incelemesine 
kaldığı ödül başvurularında  saha incelemesine 
hak kazanan projelerden biri de müdürlüğümüzün 
"Denizli Eğitiminde Hedef 2023" projesi oldu. İlimize 
gelen bakanlık yetkilileri Denizli'deki incelemelerini 
2023 projemizle başlattı.  

 Müdürlük binamızda gerçekleşen toplantıya 
bakanlık yetkilerinin yanı sıra Şube Müdürümüz 
Ramazan Yılmaz ve proje ekibi katıldı.

"DENİZLİ EĞİTİMİNDE 
HEDEF 2023" PROJEMİZ 
SAHAYA ÇIKTI”



74 Ar-Ge Bülteni 75Ar-Ge BülteniTemmuz 2016Temmuz 2016 Temmuz 2016Temmuz 2016

Avrupa Birliğine Katılım 
Sürecinde, Denizli ili AB Dış 
İlişkiler Bürosu sorumluluğunda, 
ilimizde projelerin farkındalığını 
ve hazırlanan proje sayısını 
artırmak amacıyla 9 Mayıs 
2016 Pazartesi günü Denizli 
Pamukkale Halk Eğitim 
Merkezi'nde, halka açık 
"9 Mayıs Avrupa Günü 
Kutlaması" gerçekleşmiştir. 
Kutlama, Vali Yardımcısı Sayın 
Ekrem Büyükata'nın açılış 
konuşmasından sonra sergi ve 
standları ziyaret etmesiyle devam 
etti. 
Denizli İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü Ar-Ge Proje Ekibi 
kutlamaya yürütmekte olunan 
3 AB projesi ile katılmıştır. 
Hazırlanan AB Projeleri 
standında powerpoint, afiş, 
broşür, video ve fotoğraflarla 
yaşadıkları deneyimleri 
ve yenilikleri ziyaretçilere 
sunmuştur. 

DENİZLİ’DE 9 MAYIS AB GÜNÜ 
KUTLANDI

•	 2016	Teklif	Çağrı	döneminde	
Müdürlüğümüzün konsorsiyum koordinatörlüğünü 
yaptığı Avrupa İş Sağlığı ve Sosyal Güvenlik 
Sistemlerinin İncelenmesi Mesleki Eğitim Öğrenci 
ve Personel Hareketliliği KA 1 projesi hazırlanarak 
Ulusal Ajansa sunulmuş ve ilimizden 3 tane Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi konsorsiyum ortağı 
olmuştur. Bu proje ile toplam 30 katılımcının 
Almanya ve İtalya’da İş Sağlığı hakkında eğitim 
almaları amaçlanmıştır. Projenin toplam bütçesi 
37.860 Avrodur.
•	 Erasmus+	2016	Teklif	Çağrı	döneminde	
Müdürlüğümüz Türkiye, Portekiz, Polonya, 
Bulgaristan ortaklı “The Effect of Creative Drama 
Technique In Inclusive Education” adlı projeye; 
Türkiye, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya ortaklı 
“Be Irrational Once in Your Lifetime” adlı Yenilik 
ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği Stratejik 
Ortaklık projelerine proje ortağı olmuştur.
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OĞUZ SAYGIN DENİZLİ’DEYDİ
 Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve EN&Dİ 
Akademi Danışmanlık tarafından ortaklaşa düzenlenen 
‘Koçluk, Öğrenci Koçluğu ve Kolay Öğretme Teknikleri’ 
konulu konferans Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde ve PAÜ Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 
Konferansa aday öğretmen ve öğretim görevlileri 
katıldı. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nca ilk defa uygulamaya 
konulan altı aylık Aday Öğretmen Yetiştirme süreci 
Denizli’de dolu dolu devam ediyor. Aday öğretmen 
yetiştirme süreci okul dışı faaliyetler programı 

çerçevesinde; Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı Oğuz Saygın, Denizli 
İl Millî Eğitim’de bulunan 370 aday öğretmenle Ahmet Yesevi 
Anadolu İmam Hatip Lisesinin Konferans salonundan bir araya 
gelerek koçluk, öğrenci koçluğu ve öğretmen teknikleri hakkında 
sunumda bulundu.

 Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı Oğuz Saygın, insanları tanımanın bir sanat olduğunu belirttiği konuşmasında iletişim 
sanatları, kelimelerin öğrenmedeki rolü ile beden dilinin kullanılmasına yönelik örneklemelerle sunum yaptı.

 Dört çeşit insan kişiliği olduğunu belirten Saygın, 
bunların her birinin bir rengi temsil ettiğini kaydederek 
kırmızının ikna yeteneğini; yeşilin sessiz, sakin ve 
hayır diyemeyeni; sarının başına buyruk bir yapıda 
dağınık, komik ve rahat insanı gösterdiğini; mavinin ise 
disiplinli, programlı, titiz ve düzenli insanların kişiliğini 
temsil ettiğini açıkladı. Bu yüzden öğrencilerin de buna 
göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Saygın, 
“Her öğrencinin anlayabileceği türden eğitim vermeniz 
gerekmektedir. Görsel, işitsel ve duyuşsal öğrenme 
kapasitesine sahip öğrencilere bu tarzdan yaklaşılmalı ve 
anlatacağınız konulara hepsinin dikkatini çekmek için 
bir sunum yapmanız yeterli olacaktır.” dedi. 

 Aday öğretmenlere, öğrenciye nasıl yaklaşılması 
konusunda bilgiler veren Saygın, ‘Niçin, Ne, Nasıl, 
Nerede’ sorularıyla öğrencinin düşündürülmesi 
gerektiğini anlattı. Seminer boyunca birbirinden ilginç 
bilgilere yer veren Saygın, dinleyicilerle kurduğu iletişim 
ve izleyicileri sahneye davet ederek yaptığı pratik 
çalışmalarla oldukça keyifli bir sunum gerçekleştirdi. 
Kişiler arasındaki iletişimin sağlıklı yapılabilmesi için 
en önemli faktörlerden birinin beden dilini doğru 
kullanmak olduğunu anlatan Saygın, kelimelerin vücut 
dili ile önem kazandığını ifade etti.

E 
İÇİN
ASIL 
EREDEN

 Denizli İl Millî Eğitim Şube Müdürü İlhami 
Taylan, seminer sonunda İl Millî Eğitim Müdürü 
Mahmut Oğuz adına teşekkür ederek Saygın'a bir buket 
çiçek ve günün anısına plaket takdim etti. Program 
sonunda Saygın, aday öğretmenlere hediye ettiği 
kitaplarını  imzaladı.

RENKLERLE 
KARAKTER ANALİZİ

Konu ilgili haberin web 
sayfamızdaki metnine 
karekod kullanarak 
akıllı telefonunuzdan 
ulaşabilirsiniz.
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Araştırma İzinleri
 Farklı kurumlardan müdürlüğümüze 
birçok araştırma başvurusu yapılmaktadır. 
Araştırma izinlerinde, araştırma 
komisyonumuz toplanarak “Araştırma ve 
Geliştirme İzin Esasları” yönetmeliğine göre 
inceleme yapmaktadır. İzin için başvurulan 
tezin kişisel bilgiler isteyip istemediği, 
incelenen konunun okullarımızın pedagojik 
durumunu ihlal edip etmediği gibi başlıklar 
incelenmektedir. Araştırmacılara izinlerinin 
hızlıca bir şekilde onaylanabilmesi için 
gerekli kolaylık da gösterilmektedir.

 Yapılan başvurularda 
öğrencilerin derslere yönelik 
motivasyon, tutum, davranış ve 
becerilerinin tespiti, bazı öğretim 
stratejilerinin öğrencilerin 
akademik başarısına etkisi, 
öğrencilerin şiddete eğilimleri, 
benlik ve ahlaki kural algısı gibi 
konular olmak üzere bir çok konu 
yer almaktadır. 

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde kurumumuza araştırma izni için 79 araştırma 
başvurusu yapılmıştır. 

 Ayrıca öğretmenlere 
yönelik anketlerde ise 
öğretmenlerin derslerdeki yeni 
eğitim modelleriyle yaratıcılık 
ve problem çözme durumlarının 
tespiti, mesleki tükenmişlik 
ve iş doyum düzeyleri, kurum 
yöneticilerine ilişkin algıları ve 
yabancı uyruklu öğrencilere karşı 
tutumları ele alınmıştır. 

 Yapılan çalışmalar 
eğitim sistemimizde  akade-
misyen, öğretmen ve öğrenci-
lerimizin istatistiki verilerini 
gözlemlemek açısından 
önem arz etmektedir. 
Bir istatistik kuralı olan 
“ölçmediğini geliştiremezsin” 
sözü ölçmenin önemini 
göstermektedir. 

Eğitim SP Araştırmaları 
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