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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 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. 

Bültenimizin 6. sayısı olan Ocak 2017 bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutlarım. 

Amacımızı gerçekleştirmek ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için kurum olarak çaba 

göstereceğimizin altını çizmek isterim. 

 Mahmut OĞUZ  

Denizli İl Millî Eğitim Müdürü 

  



 

 

 

YENİ BİR DÖNEM 

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 da 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, 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 şeffaf bir kurum olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Bültenin hazırlanmasında emeği geçen öncelikle AR-GE Birimi personelime teşekkür eder, 

çalışmamızın ilimize ve ülkemize faydalı olmasını temenni ederim. 

 

Ramazan YILMAZ 

Strateji Geliştirme Şubesi  

Şube Müdürü 

  



 

GİRİŞ 

AR-GE Birimleri, Millî Eğitim Müdürlüklerinin geleceğe bakış açısıdır. AR-GE Birimlerinin geliştirdiği, koordine ettiği 

projeler okullarımıza, eğiitim camiamıza ilham olmaktadır. Bu anlamda birlikte düşünmeyi, ortak aklı çalıştırabilmeyi 

gerçekleştirmek doğru sonuçlar almak açısından önem arz etmektedir.  

Bu bültenimize konu olan Temmuz - Aralık 2016 – tarihleri arasında çok hızlı, çok etkin bir dönem geçirdik. Hem Birim 

olarak hem de ülke olarak yakın tarihimizin en hareketli dönemimiz idi. Ülke olarak bir kalkışmayı, bu kalkışmaya karşı 

birlik olarak vatanın savunmasını, düşerken yeniden ayağa kalkmayı gördük. AR-GE Birimi olarak değerlerimize sahip 

çıkan milletimizin nasıl da yıkılmadığını gördük. Dolayısıyla aslında “Değerlerimizin” ne kadar da ehemmiyetli 

olduğunu bir kez daha farkına vardık. 

Değerlerine sahip çıkan bir milletin asla yıkılmayacağını görerek ve öngörerek değerler eğitimini bambaşka bir bakış 

açısıyla ele aldık ve EDEP (Eğitimde Değerler Eğitimi Programı)’i tasarladık. EDEP’in bir proje değil de bir program 

olarak adlandırılmasının sebebi EDEP çerçevesinde kendi eğitim programının ve eğitim kitaplarının tasarlanmış 

olmasıdır.  

EDEP Programının başlangıcında, Programın en etkin uygulanacağı okulöncesi ve ilkokul öğretmenlerimizle birer 

çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştaylara katılan öğretmenlerimiz tespit ettikleri değer temalarını sınıflarında en etkin 

şekilde öğrencilerimize aktarabilecekleri etkinlikleri oluşturdular. Yani okulöncesi ve ilkokul düzeyinde sınıfta 

uygulanacak EDEP Programı etkinlikleri tamamen öğretmenlerimiz tarafından özgün bir şekilde oluşturulmuştur.  

Öğretmenlerimizin oluşturduğu etkinlikler AR-GE Birimimiz tarafından tasarlanan kitaplara dönüştürüldü. Böylece 

tamamen Denizli’ye özgü iki Değerler Eğitimi Kitabı ortaya çıktı. Bu anlamda emek veren tüm öğretmenlerimize 

teşekkür ediyoruz.  Ayrıca, EDEP Programı çerçevesinde ayın teması olarak tespit edilen çalışmalara titizlikle katkı 

sunan tüm eğitimcilerimize de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Denizli İl Millî Eğitimine bu bülten döneminde ayrıcalıklı bir katkı sunan iki projemiz de EDES Projeleri çerçevesinde 

oluşturulan Yalnız Değilsiniz ve Dokun Hayata Projelerimiz. Bu Projeler hakkında Bültenimizde gerekli bilgileri 

bulabileceksiniz.  

Saygılarımızla 

AR-GE Birimi 
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EĞİTİMDE 

İYİ 

ÖRNEKLER 
 

Eğitimde iyi örnekler, tüm eğitimcilerimize 

ilham kaynağı olabilecek, tüm paydaşlarında 

fark yaratmış etkinlik örneklerimizdir. Elbette 

Denizlimizde çok sayıda iyi örnekler mevcuttur 

ancak sayfa sınırına sahip olmamız bu örnekler 

arasından bir seçki yapmamızı 

gerektirmektedir. Emeği geçen tüm 

eğitimcilerimizi kutlarız.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

[Kenar çubukları, 

metninizdeki önemli 

noktaları belirtmek veya hızlı 

başvuru amacıyla ek bilgiler 

yerleştirmek (zamanlama 

gibi) için çok kullanışlıdır. 

Genellikle sayfanın soluna, 

sağına, üstüne veya altına 

yerleştirilirler. Ancak 

istediğiniz bir konuma 

[KENAR ÇUBUĞU 
BAŞLIĞI] 

DUVARSIZ SINIFLAR 

Acıpayam Anaokulu 

öğretmenlerinin ekip olarak 

gerçekleştirdiği çalışma, okul 

bahçesinin eğitsel kazanımlar 

açısından düzenlenmesi ve 

sınıfların okul bahçesine 

taşınması ile gerçekleştirilen 

çalışma öğretim yöntem ve 

teknikleri kategorisinde bölge 

ödülüne layık görülmüştür. 

DEYNEK ALTILISI 

Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi 

matematik öğretmenlerinden 

Ethem DEYNEK, “Deynek 

Altılısı” isimli çalışmasıyla 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

kategorisinde Kütahya’da bölge 

ödülü almıştır. Öğretmenimiz bu 

çalışma 6 ile bölünebilme ile ilgili 

yeni bir teknik geliştirmiştir. 

BEN DE ORTAOKUL 

MEZUNU OLACAĞIM 

Bakanlığımızın geleneksel hale 

getirdiği “Eğitimde Yenilikçilik 

Ödülleri” kapsamında bölge 

ödülüne layık görülen “Ben De 

Ortaokul Mezunu Olacağım” 

projesi,  Kale ilçedeki 15 yaş üzeri 

ilkokul mezunu vatandaşların 

uzaktan eğitimle ortaokul 

mezunu olmalarını amaçlamıştır.  

Proje sonucunda 496 kişi açık 

ortaokula kaydedilerek, hayat 

boyu öğrenme sürecinin içinde 

olmaları sağlanmıştır. Açık 

ortaokula yeni kayıt edilecek 

yetişkin sayısında 500 kişi 

hedeflenmişken 496 sayısına 

ulaşılarak hedefe %99 oranında 

ulaşılmıştır.  

 



 

STRATEJİK 

PLANLAMA 

ÇALIŞMALARI 
 

5018 sayılı kanun gereği devletimizin 

tüm organları gibi Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı tüm kurumlarda da 

Stratejik Planlama yapılması ve 

kurumların Stratejik Yönetimle 

yönetilmesi öngörülmektedir.  

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

yönetimin tüm süreçlerinde planlı bir 

yönetimin hakim olabilmesi adına 

Stratejik Yönetim süreçlerini 

yürütmektedir.  

 

 

 

  



STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

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, 

hizmet içi eğitimler vasıtasıyla gerekli eğitimler verilmiştir.  

 

Performans Programı Çalışmaları 

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.  

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 stratejik planlama eğitimleri düzenli olarak verilmektedir.  

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 

hazırlanmaktadır.   

2016 YILI 

DEĞERLENDİRME 

RAPORU 

2016 yılında Millî Eğitim 

Bakanlığı Stratejik 

Planında yer alan 

hedeflerin gerçekleştirme 

analizi olan “2016 Yılı 

Değerlendirme Raporu” 

Denizli İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü AR-GE Birimi 

tarafından hazırlanarak  

Aralık ayı içerisinde Denizli 

Valiliği Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığına 

sunulmuştur.  

Bakanlığımızın 2015-2019 

Stratejik Planında yer alan 

Stratejik Amaç ve 

Hedeflerin performans 

göstergeleri titiz bir 

çalışma sonucunda analiz 

edilmiş ve 

kurumlarımızdan gerekli 

bilgiler alınarak 

rakamsallaştırılmıştır.  

Rakamlar incelendiğinde 

başta okulöncesi eğitim 

olmak üzere Denizli 

eğitiminin Bakanlığımız 

hedeflerini çoğunlukla 

geçerek iller arasında öncü 

konumunu pekiştirdiği 

görülmüştür.  



 

İÇ KONTROL 

SÜREÇLERİ – 

TKY 

PERFORMANS 

YÖNETİMİ 
 

Eğitim yönetiminin kalitesinin 

yükseltilmesi amacıyla 

kurumlarımızda iç kontrol süreçleri, 

Toplam Kalite Yönetimi, performans 

yönetimi, kamu hizmet envanteri 

uygulanmaktadır.  

Tüm okul ve kurumlarımızda 

uygulanan bu süreçler, kamunun daha 

iyi hizmet almasını, verilen hizmetin 

kalite kontrolünün yapılmasını 

getirmektedir.  

 

 

  



KAMU HİZMET STANDARTLARI 

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. 

Kamunun ve okullarımızın hizmet 

standartlarına sürekli ulaşımlarının 

sağlanabilmesi için Denizli İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü Hizmet 

Standartları El Kitapçığı basılarak 

kamuya dağıtılmıştır. Kitapçığa 

aynı zamanda AR-GE Birimimizin web adresi olan denizliarga.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.  

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. 

İŞ TAKVİMİ 

Müdürlüğümüzün yıl içerisinde gerçekleştireceği çalışma, 

proje ve performans hedeflerinin yer aldığı 2017 İş 

Takvimi, Ar-Ge Birimimiz koordinesinde tüm 

Müdürlüğümüz şubelerinden veri toplanarak 

hazırlanmıştır. 

2017 Yılı İş Takvimi içerisinde Denizli İl Millî Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı şubelerin yıl içerisinde yapacağı 

çalışmaların zaman çizelgesi yer almaktadır. Takvim, 

şubelerimizin sorumlu olduğu Kamu Hizmet Envanteri 

baz alınarak hayata geçirilmiştir. İş Takvimi, aynı  

zamanda performans yönetimi için bir kilometre taşı 

niteliği taşımaktadır.  

Yayınımızın elektronik hali denizliarge.meb.gov.tr 

internet adresimizde yer almaktadır.  

 

  



 

YEREL VE 

AB 

PROJELERİ 
 

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitimin 

niteliğini artırmak için yerelde çeşitli projeler 

gerçekleştirmektedir. 2016 yılı bülten 

döneminde Değerler Eğitimi Projesinin 

yeniden ele alınmasıyla EDEP Programı 

uygulanmaya başlanmıştır. 2016 yılı içerisinde 

uygulanmakta olan EDES Projelerinde de 

önemli gelişmeler yer almaktadır.  

AB projelerinde üç projemiz uygulanmaktadır.  

 

 

 

 

  



EĞITIMDE EDEP UYGULAMASI BAŞLADI 

 

Denizli Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Eğitimde 

Değerler Eğitimi Programı (EDEP) uygulamaya konuldu. Millî ve 

manevi değerlere sahip, sorumluluk ve inisiyatif alabilen, yenilikçi 

ve gelişime açık nesil yetiştirmek amacıyla hazırlanan EDEP 

Programı; 2016-2017 eğitim öğretim yılında okullarda “saygı, 

vatanseverlik, demokrasi, sorumluluk, sabır, adalet, çalışkanlık ve 

empati” başlıkları altında işlenecek. Eğitim programının tanıtımı 

Vali Dr. Ahmet Altıparmak’ın da katılımı ile Barbaros Kız Anadolu 

İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı. 

Tanıtım toplantısına; Vali Dr. Ahmet Altıparmak, Vali Yardımcısı 

Ali Şanlıer, İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri ve Strateji Geliştirme Hizmetlerinden sorumlu şube 

müdürleri ile Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki okul öncesi, 

ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri katıldı. 

Hazırlanan EDEP Programının tanıtımını sunum eşliğinde katılımcılara anlatan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji 

Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, toplumumuzun genetik kodlarını oluşturan ‘Biz’i bir arada tutan 

değerlerin, eğitimin temel amacı olduğunu belirterek; EDEP’in sınıflarda uygulanacak bir program olarak tasarlandığını, 

millî ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmanın hedeflendiğini belirtti. EDEP Programının ana hatlarını 

oluşturan saygı, vatanseverlik, demokrasi, sorumluluk, sabır, adalet, çalışkanlık ve empati konularının birer ay boyunca 

sınıflarda öğretmenler tarafından işleneceğini ve sınıflarda işlenecek olan temaların kazanım ve göstergeleri ile birlikte 

ele alınıp değerlendirileceğini söyledi. 

Toplumun Yeniden Yükselişi Için 

Öğrenciler üzerinde oluşacak olumlu etkilerine değinen İl Millî 

Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz konuşmasında “Önceki yıllarda 

uyguladığımız değerler eğitimine daha da derinlik kazandırarak 

2016-2017 Eğitim öğretim yılı ile birlikte EDEP (Eğitimde Değerler 

Eğitim Programı) olarak uygulanmaya başlıyoruz. Değerler eğitimi 

alanında yapılan çalışmalar göstermiştir ki; toplumsal olarak 

yeniden yükseliş ancak değerlerimize birlikte sahip çıkarak 

mümkün olacaktır. Bundan dolayı okul toplumunu oluşturan tüm 

aktörlerin aktif olarak programın içinde yer alması en büyük 

ihtiyacımızdır. Hızlı ve baş döndürücü bir şekilde değişim içinde 

olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değerler 

karmaşası yaşayan çocuklarımız için değerler aktarımı çok daha 

önemli bir hale gelmiştir. Ortak değerler oluşturamayan bir 

toplumun bütünleşmesi değil tam tersine toplumsal çözülme 

yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir. Değerlerini gelecek nesillere 

aktaramayan kültürler ortadan kalkmaya mahkûmdur.” dedi. 

Her anne-babanın çocuğunu, vatanını, milletini seven ve hizmet eden, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan bir evlat 

olarak yetiştirmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Vali Dr. Ahmet Altıparmak; “Burada herkesin bir sorumluluk alması 

gerekir. Sadece idarecilerin değil bütün Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve yetkin isimlerinin mutlaka ve mutlaka 

üstlenmesi gereken bir mevzu.  İyi kadrolar yetişsin, bu ülkeye yön vererek güç katsın, hedeflenen başarılara ulaştıracak 

beyin gücü istiyorsak mutlaka öncelikle bunları hazırlamamız lazım. Kafanızda şöyle bir soru işareti olabilir? Biz bu 

Programı uygulamaya başlayınca velilerden, ilgili kurum veya sivil toplum kuruluşlarından ne gibi tepkiler alırız? 

Bunları hiç düşünmeyin arkadaşlar. Bütün sivil toplum kuruluşu temsilcilerini tek tek çağırdım. Kahvesini ikram ettim 

ve dedim ki biz böyle bir çalışma başlattık. Değerler eğitimindeki başlıklarda çocuklarımızın yetişmesini istiyoruz. Sizin 

düşünceniz nedir? Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hepsi yanınızdayız Sayın Valim dediler. Çocuklarımızın burada 

belirtilen tüm değerlere sahip olmasını kim istemez ki dediler. Özellikle ortak yaşama kültürü konusu çok önemli. Çünkü 

genelde tek taraflı yaşıyoruz. Bende bir veliyim öğretmenleri tenzih ederim ama bazıları kendi fikrini dikte etmek için 

gayret ediyor. Bu program uygulanırken çocukların girişimcilik ruhunun pasivize edilmemesi, tam tersine girişimcilik 



ruhunun güçlendirilerek canlandırılması önemlidir. Bizim bu ruha sahip bireylere ihtiyacımız var” diye konuştu.

 

EDEP Programı Okul Ziyaretleri 

EDEP Kapsamında yapılan etkinlikleri yerinde görmek, okullara rehberlik etmek, programın güçlü ve zayıf yönlerini 

tespit etmek, programı uygulama esnasında karşılaşılan güçlüklerin olup olmadığı ve programın geliştirilebilmesi için 

öğretmenlerin görüşlerinin alınması için okul ziyaretleri yapılmaktadır. 

EDEP Tema Etkinlik Sergileri 

EDEP (Eğitimde Değerler Eğitimi Programı) kapsamında planlanan çalışmalardan biri de her ayın teması ile ilgili ayrı 

bir okulda tema etkinlik sergisi yapılması idi. Programın ilk Tema Etkinlik Sergisi Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu’nda İl 

Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz’un katılımıyla gerçekleştirildi. 

EDEP (Eğitimde Değerler Eğitimi Programı); sınıflarda uygulanan bir programdır. EDEP ile millî ve manevi 

değerlerimizi gelecek nesillere bir bütünlük için aktarmak hedeflenmektedir. EDEP Programının ana hatlarını oluşturan 

“saygı, vatanseverlik, demokrasi, sorumluluk, sabır, adalet, çalışkanlık ve empati” temaları birer ay boyunca sınıflarda 

öğretmenler tarafından işlenecektir. Sınıflarda işlenecek olan temalar kazanım ve göstergeleri ile birlikte ele alınıp 

değerlendirilecektir. Sınıflarda yapılan çalışmalardan sergilemeye uygun olanlar Tema Etkinlik Sergilerinde teşhir 

edilecektir.  

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz’un konuşmasının ardından protokol tarafından Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu 

Müdürlüğü tarafından Okul Koridorunda oluşturulan EDEP Sokağı’nın açılışı gerçekleştirildi. 

 EDEP Sokağında; EDEP Logolarının yanı sıra yıl boyunca uygulanacak değer temaları, temalara ait görseller, kasım ayı 

“Vatanseverlik” teması kapsamında okulda öğrenciler tarafından yapılan etkinlikler sergilenmektedir. 

 

 

 

 



 

EĞITIMDE DEĞERLER EĞITIMI PROGRAMI (EDEP) CD VE KITAPLARI HAZIRLANDI 

EDEP kapsamında il genelindeki uygulamalarda bütünlük sağlanması amacıyla Okulöncesi EDEP Çalıştayı ve İlkokul 

EDEP Çalıştayı sonucunda il genelindeki öğretmenlerin katkılarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Öğretmen 

Kılavuz Kitapları” hazırlandı. Bu kılavuz kitaplar okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin tamamına dağıtılması 

amaçlanmıştır. Böylece Programca öngörülen derse giren öğretmenlerimiz ortak bir Değerler Eğitimi müfredatı işlemiş 

olacaktır.  Bununla birlikte Etkinliklerde kullanılacak ses, video ve resimlerin bulunduğu EDEP CD’leri 

müdürlüğümüzce hazırlanıp okullara dağıtılmıştır. 

Kılavuz kitaplarının dağıtımı Vali Yrd. Ali Şahiner, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü 

Ramazan Yılmaz, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Kılınç ve diğer davetlilerin katılımlarıyla Vali Recep 

Yazıcıoğlu İlkokulu’ndan başlandı. 

Törende yapılan programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz “Eğitim-Öğretim çok geniş kapsamlıdır. 

Yavrularımızın anne-baba ve vatan sevgisi ile yetişmesi açısında değerler eğitimine ihtiyacımız var. Ülkemizin devamı 

ve parçalanmaması için bayrağın ne kadar önemli olduğunu öğretmemiz ve geçmişteki büyüklerimizi anlatmamız 

gerekiyor. Sayın Valimizin talimatları ile projemizi kapsamlı bir şekilde devam ettireceğiz. Öğretmenlerimiz eğitimin en 

büyük değeridir. Onlar olmadan bizlerin ve öğrencilerimizin başarıya ulaşması imkânsızdır. İlimizdeki 15 bin 

öğretmenimizin her biri diğerinden üstün ve değerli insanlardır. Değerli öğretmenlerimiz derslerinize hazırlıklı giriniz, 

iddialı ve idealist olunuz. Ülkenin geleceğini sizler şekillendiriyorsunuz.” dedi. 

                  

  



 

DUYU BÜTÜNLEME SINIFI AÇILDI 

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Özel Eğitim 

Anaokulu ile birlikte yürütülen Dokun Hayata Projesi 

kapsamında Denizli Özel Eğitim Anaokulu bünyesinde 

Duyu Bütünleme Sınıfı açıldı. Duyu Bütünleme Sınıfı için 

gerekli malzeme alımı da yapılmıştır.  

Proje ile Denizli il merkezinde bulunan zihinsel engelli 0-

6 yaş arası 100 çocuğa duyu bütünleme eğitimi verildi.  

Duyu Bütünleme Nedir? 

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. Duyu bütünleme 

eğitimi; direkt olarak çocuğun merkezi sinir sitemine etki 

ettiği için sinir sisteminin gelişimini sağlar. Bu eğitimler ile 

çocukların sosyal entegrasyonun sağlanması hedefleniyor. 

Proje kapsamında 110 çocuğumuza “Duyu Bütünleme 

Eğitimi” verildi. Ayrıca 110 velimiz ve 25 öğretmenimizde 

bu eğitimleri tamamlanmıştır. 

Veli Eğitimleri de Verildi 

Vali Yardımcısı Ali Şanlıer “Özel Eğitim üzerinde çok 

hassasiyetle durulması gereken konuların başında 

gelmekte. Güzel bir projeye imza attığımıza inanıyorum. 

Bundan dolayı da onurluyuz.  Genel itibari ile 68 bin liralık 

bir proje.  Maliyet açısından çok büyük gibi görünmese de 

içeriğine bedel biçilemez. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Göreve başladığım ilk yıllar olan 1982’de özel eğitim 

alanında böyle imkânlar yoktu. Günümüzde çok çok iyi 

durumdayız. Paydaşlarımıza ve görevli arkadaşlarımıza 

çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını 

diliyorum” dedi. 

Hedef grubunda olan çocukların velileri ile 25 eğiticiye 

“Duyu Bütünleme” ile ilgili olmak üzere 2’şer gün 

farkındalık eğitimleri verildi. Faaliyet kapsamında 

eğitimler öncesi ve sonrasında test uygulanarak 

katılımcıların gelişimleri ölçüldü. Daha sonra projenin 

asıl hedef grubu olan 100 çocuğumuza toplamda her 

birine 16 saat olmak üzere Duyu Bütünleme Sınıfında 

Duyu Bütünleme Eğitimleri tamamlandı.  

 

  



S-INTEGRATION AB PROJESI 3. ULUSLARARASI TOPLANTISI YAPILDI 

 

Koordinatörlüğünü Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı S-

INTEGRATION “Social Integration of Immigrants Students by Using 

Drama Applications” adlı Bölgesel Stratejik Ortaklık Okul Eğitimi Projesi 

üçüncü uluslararası toplantısı 6-9 Kasım 2016 tarihleri arasında 

Denizli’de yapıldı.  

AB projesinin ilimiz programı kapsamında Slovenya’dan gelen 32 kişilik 

heyet Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kurum ziyaretleri 

gerçekleştirdiler. 

Projenin yerel ortakları olan Pamukkale 

Üniversitesi ve Hürriyet Ortaokulundan 

katılımcıların da bulunduğu toplantılarda, 

işbirliklerin sağlanması için kurum ziyaretleri 

de yapıldı. Proje kapsamında Hürriyet 

Ortaokulunda yapımı tamamlanan Drama 

sınıfında incelemelerde bulunan eğitimcilere 

toplumda dezavantajlı konumda olan göçmen 

öğrencilerin sosyal entegrasyonlarının 

sağlanması ve eğitim programlarına 

katılımlarının teşvik edilmeleri amacıyla 

uygulanmakta olan “drama uygulamaları” 

metotları tanıtıldı. Bu kapsamda, hazırlanan 

literatür sunumlarının ardından drama 

tekniklerinin uygulama çalışmaları yapıldı. Drama uygulamalarının sınıf ortamında nasıl uygulanacağı, 

göçmen öğrencilerin yeni geldikleri sosyal ortama uyumlarının kolaylaşması için neler yapılacağı ortak 

etkinliklerde uygulamalar üzerinden irdelendi.  

Proje süresince hem ilimizde hem de Slovenya’da proje yönetim toplantıları ve öğrencilerle drama uygulama 

çalışmaları yapılmış, ayrıca projenin ilk yılında toplamda 45 hareketlilik gerçekleşmiştir.  

 

  



 

 

 

S-INTEGRATION DRAMA UYGULAMALARI AB PROJESI 2. ULUSLARARASI TOPLANTISI 

SLOVENYA’DA YAPILDI 

S-INTEGRATION Drama Uygulamalarının Kullanılarak Göçmen Öğrencilerin Sosyal Entegrasyonları AB Projesi 2. 

Uluslararası toplantısı yapıldı. 

Koordinatörlüğünü Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı S-INTEGRATION “Social Integration of Immigrants 

Students by Using Drama Applications” adlı Bölgesel Stratejik Ortaklık Okul Eğitimi Projesi ikinci uluslararası toplantısı 

3-7 Eylül 2016 tarihleri arasında Slovenya’nın Rogaška Slatina şehrinde yapıldı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Hürriyet Ortaokulu’ndan toplam yedi kişilik heyetin katıldığı toplantıda, toplumda dezavantajlı konumda olan göçmen 

öğrencilerin sosyal entegrasyonlarının sağlanması ve eğitim programlarına katılımlarının teşvik edilmeleri amacıyla 

kullanılacak “drama uygulamaları” metotları tanıtıldı. Bu kapsamda, hazırlanan literatür sunumlarının ardından drama 

tekniklerinin uygulama çalışmaları yapıldı. 

Drama uygulamalarının sınıf ortamında nasıl uygulanacağı, göçmen öğrencilerin yeni geldikleri sosyal ortama 

uyumlarının kolaylaşması için neler yapılacağı ortak etkinliklerde uygulamalar üzerinden irdelendi. Verimli atölye 

çalışmalarının ardından işbirliklerin sağlanması için kurum ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede proje ortakları olan 

Ljudska Üniversitesi, Rogaška Slatina Belediyesi ve OS I. Rogaška Slatina İlköğretim Okulu’nda irtibatlarda bulunuldu. 

             

  

http://denizliarge.meb.gov.tr/www/s-integration-drama-uygulamalari-ab-projesi-2-uluslararasi-toplantisi-yapildi/icerik/37
http://denizliarge.meb.gov.tr/www/s-integration-drama-uygulamalari-ab-projesi-2-uluslararasi-toplantisi-yapildi/icerik/37


 

TÜBİTAK 

PROJELERİ 
 

TÜBİTAK tarafından; bilimsel gelişmelerin 

sağlanabilmesi, öğrencilerin bilimsel süreçleri 

öğrenmesi ve okulların bilimsel süreçlere dahil 

olması amacıyla proje destekleri 

gerçekleştirilmektedir.  

 

 

 

  



 

TÜBİTAK YILDIZLARDAN YILDIZSILARA-2  

TÜBİTAK tarafından kabul edilip desteklenen “Yıldızlardan Yıldızsılara-2” projesi 18-23 Temmuz 2016 tarihleri 

arasında TÜBİTAK  4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında Denizli’nin turizm cenneti 

Pamukkale’de gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Türkiye’nin 24 ilinden 35 Fizik öğretmeni ile 15 Fen Bilimleri 

öğretmeni Denizli’ye gelerek programa katılmıştır. 

Uzay çağını yaşadığımız bir dönemde ülkemizin de bu yarışta “ben de varım” diyebilmesi için bu alanda çalışmaların 

birinci basamağının eğitimde olduğunun bilinciyle hazırlanan projede katılımcılara bir hafta boyunca teorik ve 

uygulamalı eğitimler verilmiştir. Bu kapsamda : 

 

 Temel astronomi bilgileri, 

 Gökyüzünü ve gökcisimlerini tanıma, 

 Gökcisimlerinin görünür hareketlerini kavrama, 

 Güneş sistemi ve derin uzay cisimlerini tanıma, 

 Mercekli ve aynalı teleskop yapabilme becerisi 

kazandırma, 

 Teleskoplarla gökcisimlerini gözleyebilme, 

 Astroloji, falcılık gibi bilimsel olmayan sahte bilimlerin 

topluma verdiği zararları anlayabilme, 

 İğne deliği kamera yöntemiyle Güneş çapı hesabı, roket 

yapım teknikleri, güneş saati yapımı atölyeleriyle 

eğlenceli uygulamalar becerisi kazandırılmıştır. 

TÜBİTAK 4005 projeleri kapsamında desteklenen 14 proje arasına girmeyi başaran projemiz bu sene ikincisini 

gerçekleştirmiştir. Projemizin uygulama dönemi 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasının hemen ardından uygulanacak 

olması ulaşım anlamında bazı sıkıntılarla karşılaşmasına rağmen tüm eğitmen ve katılımcıların yüksek motivasyonuyla 

başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Beş profesör, iki doçent, iki doktora seviyesindeki akademisyen hocaların eğitimci 

olduğu programda eğitimlerin yanında Pamukkale Hierapolis Antik Tiyatro’da sunulan gösterime halkımızdan da yoğun 

ilgi olmuştur. “Biz bu saçları değirmende ağartmadık” ve “Zincirli prenses Andormeda- Çakma Türk Mitolojisi” isimli 

tiyatro gösterimimizde akademisyen ve öğretmenlerimiz rol almıştır. 

660 öğretmenin katılımcı olmak için başvurduğu projemize bu yoğun ilgiden dolayı 2017 dönemi için üçüncü kez 

desteklenmesi isteğiyle TÜBİTAK’a proje yazımı yapılmıştır.   

 

  



 

SEMİNER 

KONFERANS 

ÇALIŞTAY 
 

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, 

sadece eğitim alanlarında değil şehrin 

kültürel mekanlarında da karşılık bulan 

etkinlikler düzenledik.  

Eğitimin daha fazla yaygınlaşması amacıyla 

tüm ilçelerimizi ziyaret ettik.  

 

 

 

  



EDEP BILGILENDIRME TOPLANTILARI 

EDEP Programı, tüm ilçelerimizi ve tüm 

kurumlarımızı kapsayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Programın temel amacı 

tüm öğrencilerimize ulaşmaktadır.  

Bu amaç kapsamında tüm ilçelerimizde 

bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 19 

ilçemize gidilerek buradaki tüm okul 

müdürlerinin ve her okulun EDEP 

komisyonundan birer öğretmenin 

katıldığı toplantılarda EDEP uygulama 

esasları detaylı olarak anlatılmıştır. 

Alanda öğretmenlerin uygulamada 

karşılaştıkları güçlükler tespit edilip 

program geliştirilmektedir.  

EDEP (EĞITIMDE DEĞERLER EĞITIMI PROGRAMI) OKULÖNCESI VE İLKOKUL ÇALIŞTAYI 

YAPILDI. 

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan olan EDEP (Eğitimde Değerler Eğitimi 

Programı)’in  çerçevesinin çizilebilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldı. Bu anlamda okullarda 

gerçekleştirilecek etkinliklerin belirlenmesi amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğünde kurulan komisyonlarca 

çalıştaylar organize edildi. 

İlkokullar Değerler Eğitimi Çalıştayı da 10/10/2016 tarihinde 80. Yıl Bağbaşı Öğretmenevi’nde 

gerçekleştirilerek ilkokullar düzeyinde uygulanacak çalışmaları tasarladılar. İlkokullar Değerler Eğitimi 

Çalıştayına 35 ilkokul sınıf öğretmeni katıldı. 

Okulöncesi Değerler Eğitimi Çalıştayı ise 29-30/09/2016 tarihinde Merkezefendi Hayme Hatun 

Anaokulu’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya okulöncesi kurumlarımızdan gelen 8 okulöncesi öğretmeni katıldı. 

Verimli geçen çalıştaylar sonucunda okulöncesi ve ilkokul düzeyinde okullarda gerçekleştirilecek etkinliklerin 

yer aldığı “Öğretmen Kılavuz Kitapları” yayıma hazırlanarak tüm öğretmenlerimizin istifadesine sunuldu.  

  



 

ENGELLI DESTEK PROGRAMI (EDES) YALNIZ DEĞILSINIZ PROJESI FARKINDALIK 

SEMINERI 

Engelli Destek Programı (EDES) Yalnız Değilsiniz Projesi Farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk 

eğitimler Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde görevli sabahçı grup okul öncesi öğretmenleri ile müdür ve müdür 

yardımcılarına yönelik yapıldı. 

Merkezefendi Barbaros Kız İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminerin açılışına İl Millî Eğitim 

Müdürü Mahmut Oğuz, Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, Pamukkale Üniversitesinden Doç.Dr. Sayın Erdoğan Kavlak ve 

Down Sendromlular Derneğinden bir temsilci ile öğretmenler katıldı. 

Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz yaptığı açılış konuşmasında “Yalnız Değilsiniz Projesi 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 amaçlanmıştır. Buradan bu projemizde emeği geçen ve destek veren 

herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Seminere katılan öğretmenlere; Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erdoğan Kavlak, Pamukkale Rehberlik 

ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Orhan Öksüz ve Pamukkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim 

Öğretmeni Ali Tolga Tokdemir tarafından bilgilendirme sunum yapıldı. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından desteklenen EDES(Engelliler Destek 

Programı) kapsamında  2 adet proje yürütülmektedir.  

 Denizli Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa yürütülen “Yalnız Değilsiniz”projesi 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 amaçlanmıştır. 

  



 

PROJE EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Gerek yereldeki proje desteklerinde gerekse AB Projelerinde öğretmenlerimizin ve eğtiim yöneticilerimizin 

daha aktif olmalarını, daha fazla proje başvurusu yapabilmelerini sağlamak amacıyla Denizli İl MillÎ Eğitim 

Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından eğitimler verilmiştir.  

 24/10/2016-28/10/2016 tarihleri arasında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Proje Hazırlama Teknikleri 

kursu verilmiştir. 

 Erasmus+ Programı kapsamında düzenlenen hizmetiçi eğitimler ile ilimiz ilçelerinde okul ve kurumlardaki 

öğretmen ve idarecilere yönelik AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu 21/11/2016-25/11/2016 tarihleri 

arasında birim personelince verilmiştir. 

 Ulusal Ajans 2017 Teklif Çağrısı yayınlanmış olup, ilimiz okullarında KA 1, KA 2 ve KA 3 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. 
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