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Mahmut OĞUZ
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. 

Ocak 2018 bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutlarım. Amacımızı gerçekleştirmek ve 
elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için kurum olarak çaba göstereceğimizin altını çizmek 
isterim.
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Ramazan YILMAZ
İl Millî Eğitim Strateji Birimi 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 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.
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Denizli Ar-Ge Yapılanması

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ar-Ge birimi, Ar-Ge yönergesinde öngörüldüğü 
üzere PEK ve ASKE birimleri şeklinde oluşturuldu. Denizli İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ramazan Yılmaz 
koordinesinde kurulan Ar-Ge birimi, görevlendirilen öğretmenlerin görev ve branş bilgileri şu 
şekildedir.

ASKE
İsmail ÖZDEMİR  Rehber Öğretmen
Kadir Alper ÇETİN  Sınıf Öğretmeni
Serkan ERİŞ  Fen Bilimleri Öğretmeni
Güllü ULUTAŞ  Okulöncesi Öğretmeni
Arzu Elif KOCAEL  Yiyecek Hiz. Öğretmeni

PEK
Ayten BOZ  Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni
İrem MORALI  Okulöncesi Öğretmeni
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BAK POSTACI GELİYOR
Cep telefonları bizim en masum 

coşkularımızı elimizden aldı.İste-
dik ki çocuklarımızda bu coşku ve 

duygulardan mahrum kal-
masın.Yeni yıla girerken okulumu-
za davet ettiğimiz PTT görevlileri 

geçmişten günümüze haber-
leşmeyi ve PTT nin kuruluşunu 

göresellerle anlattılar.Öğrencile-
rimiz postacı amcayı "bak postacı 
geliyor" şarkısı ile karşıladı, kendi 

yaptıkları tebrik kartlarının üzerine 
yine kendileri pullarını yapıştırarak 

posta kutusuna attılar.

SAİME ASLAN ANAOKULU 
“Bak Postacı Geliyor” Etkinliği

Bir zamanlar 
sevdiklerimize posta ile  
tebrik kartları 
gönderirdik. Oysa şimdi 
gelişen teknoloji ile duygu 
ve düşüncelerimizin 
saklandığı fotoğraf 
kareleri yerini SMS ve 
e-postalara bıraktı. 

SAİME ASLAN ANAOKULU 
“Bak Postacı Geliyor” Etkinliği

Bir zamanlar 
sevdiklerimize posta ile  
tebrik kartları 
gönderirdik. Oysa şimdi 
gelişen teknoloji ile duygu 
ve düşüncelerimizin 
saklandığı fotoğraf 
kareleri yerini SMS ve 
e-postalara bıraktı. 

POSTA KUTUSUNDAKI TÜM 
ZARFLARI ALAN POSTACI 
AMCAMIZ SEVDİKLERİMİZE 
ULAŞTIRMAK ÜZERE YOLLARA 
KOYULDU.

“
“
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PROJE KAPSAMINDA 1 
AY BOYUNCA  320 
VELİ, 9 KİŞİLİK 
ORKESTRA VE 16 
ÖĞRETMEN HUMMALI 
BİR ÇALIŞMANIN AR-
DINDAN “DÜNYA 
ÇOCUK HAKLARI 
ŞARKISINA” VİDEO 
KLİP ÇEKİLDİ.

PROJE KAPSAMINDA 1 
AY BOYUNCA  320 
VELİ, 9 KİŞİLİK 
ORKESTRA VE 16 
ÖĞRETMEN HUMMALI 
BİR ÇALIŞMANIN AR-
DINDAN “DÜNYA 
ÇOCUK HAKLARI 
ŞARKISINA” VİDEO 
KLİP ÇEKİLDİ.

Denizli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Zübeyde 
Hanım Anaokulu “20 Kasım 
Dünya Çocuk Hakları” günü 
kapsamında “ Çocuklar İçin 
Sende Söyle” sloganıyla 
yola çıkarak “Büyük 
Seslerden; Küçük 
Yüreklere” projesini 

BÜYÜK SESLERDEN 
KÜÇÜK YÜREKLERE

Dünya Çocuk Hakları 
Günü kapsamında 
okulumuzdan 
toplamda 320 veli, 9 
müzisyen ve 18 
öğretmen tarafından 
hazırlanan koromuz 
çocuklara güzel bir 

sürpriz hazırladılar. 
Çocukların hiçbir 
şekilde haberi 
olmadan, 1 ay 
süresince akşamları 
yapılan çalışmanın 
ürünü olan koromuz 
okul bahçesinde 

hazırlıklarını 
tamamladılar ve 
öğretmenlerin 
öğrencileri bahçeye 
çıkarmasıyla hoş bir 
sürprizle 
karşılaştılar. 
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ÇOCUKLARIN 
MUTLULUK, SEVGİ, 
SAYGI ANLAYIŞI İÇİNDE, 
BİR AİLE ORTAMINDA 
YETİŞMESİNİN 
GEREKLİLİĞİNİ 
KAMUOYUNA 
DUYURMAK VE ÇOCUK 
HAKLARI KONUSUNDA 
FARKINDALIK 
YARATMAK İÇİN BU 
ÇALIŞMA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

ÇOCUKLARIN 
MUTLULUK, SEVGİ, 
SAYGI ANLAYIŞI İÇİNDE, 
BİR AİLE ORTAMINDA 
YETİŞMESİNİN 
GEREKLİLİĞİNİ 
KAMUOYUNA 
DUYURMAK VE ÇOCUK 
HAKLARI KONUSUNDA 
FARKINDALIK 
YARATMAK İÇİN BU 
ÇALIŞMA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz yaptığı 
açıklamada “Öğrencilerimizi; kendi haklarını 
bilen, başkalarının haklarına saygı duyan 
bireyler olarak yetiştirmek, Irk, cinsiyet, dil, din, 
köken, siyasal ya da farklı görüş, hiçbir ayrım 
gözetmeksizin bütün çocukların haklarına 
sahip çıkmak, Her çocuğun barış ortamında 

ZÜBEYDE HANIM 
A N AO K U LU

yaşama ve savaş ortamından korunma hakkının 
olduğunu kamuoyuna duyurmak, Çocukların 
mutluluk, sevgi, saygı anlayışı içinde, bir aile 
ortamında yetişmesinin gerekliliğini kamuoyuna 
duyurmak ve Çocuk Hakları konusunda farkın-
dalık yaratmak için bu çalışma gerçekleştirildi. 
Okulumuzun velilerinden oluşan koronun  
çalışmalarından öğrencilerimizin bilgisi yoktu ve 
miniklerimize sürpriz yapıldı. Dünya Çocuk Günü 
şarkısını seslendiren tüm velilerimize ve okul 
yönetimimize teşekkür ediyorum. Amacımız 
yavrularımızı iyi yetiştirerek; anne-baba, bayrak 
ve vatan sevgisini aşılamaktır” dedi.



MASALODASI
 VALİ RECEP YAZIOĞLU İLKOKULU

Vali Recep Yazıcıoğlu 
İlkokulunda öğrencilerin sınıf 
ortamı dışında ders 
işleyebilecekleri farklı bir ders 
ortamı tasarlanmıştır.

Her sınıf, haftada 1 saatini  masal 
odasında ders yaparak geçirmektedir. 

DOĞAÇLAMA ,
CANLANDIRMA YAPMA,
DİL VE BEDEN 
FARKINDALIĞI, JEST VE 
MİMİKLERİNİ KULLANMA

ÖĞRENCİLER BU SINIFTA YAPARAK
YAŞAYARAK ÖĞRENMENİN FARKINI 
HİSSEDECEKLER.

Öğrencilerin , doğaçlama ,can-
landırma yapma, dil ve beden 
farkındalığı, jest ve mimiklerini 
kullanma gibi becerileri ka-
zanarak kendilerini daha iyi 
ifade edebildiği ders ortamı 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 
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Masal odasında 
öğrencilere kültürel 
aktarımı hem görsel 

hem de işitsel olarak 
vermek 

amaçlanmıştır. 

Masal odası, içinde 
sahnesi ve kostüm 
dolabı olan, 
öğrencilerin rengarenk 
minderlerde drama 
yapacağı, hikaye ve 
masal dinleyip 
anlatacağı, 
hayalleri somutlaştıran 
bir sınıftır.

Masal odasını 
dizayn ederken 
halk 
kültürü 
kahramanlarımızı 
(Keloğlan,
Nasrettin Hoca, 
Karagöz-
Hacivat vb.) 
duvarlara 
resmederek 
sağlanmıştır.



PUT 
YOUR
IMAGE 
HERE

TAVAS ZEYBEKLER ANADOLU LISESI
E-twinning “Gözüm Kulağım Olur musun?” Projesi

Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi olarak "Bana Göz Kulak 
Olur Musun?" İsimli e-twinning projesine katılarak görme 
engelliler için kitap okuyup ses kaydı yapıyoruz. 
DENİZLi-Tavas ilçesinde Tavas Zeybekler Anadolu 
Lisesi öğrencileri hem kitap okuyor hemde görme 
engelli öğrenciler için okudukları kitapların ses 
kayıtlarını alarak göz kulak olmaya çalışıyorlar. "Bana 
Göz Kulak Olur Musun?" projesi sayesinde 
okulumuzdaki tüm öğrencilerde engelli farkındalığı 
oluşturulmuş kitap okumanın farklı boyutlarda 
önemine dikkat çekilmiştir. Projeye ortak olan diğer 
okullarla her ay yenilenen kitap listeleri okunarak 
görme engelli öğrencilerimize gönderiliyor. 

"Okulumuzda projeyi duyan öğrencilerimiz 
heyecanla katılımcı olmak istediklerini 
belirtmekte ve ilk ay ses kayıtlarını tamamlayan 
öğrencilerimizin mutlulukları ise tarif edilemez 
boyutlarda. Projeye katkı sunarak Tavas Zeybekler 
Anadolu Lisesi olarak gurur ve mutluluk içindeyiz."
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DENİZLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

“Bir Çift Sözüm Var”
Edebiyat öğretmenleri gözetiminde 
tüm öğrencilerimiz, Şırnak Uludere 
Şenoba Karakolu’ nda Görev yapan 
mehmetçiklerimize mektup yazarak 
gönderdik..

Projemizi, okulumuzda öğrenim gören 
öğrencilerimizle vatan görevini yapan 

Mehmetçiklerimiz arasında iletişim 
kurmak, görev yaptıkları yerleri araştırarak 

empati yapmalarını sağlamak, vatan, millet, 
bayrak gibi manevi değerlerimizi benimsetmek 

gayesiyle hazırladık.
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Resimle Öğrenci Tanıma Teknikleri Semineri   ⁄  Saime Aslan Anaokulu 

Okulumuz öğretmen-
lerine Uzman Psiko-
log Cengiz TÜRK-
MEN tarafından " 
Öğrenciyi Tanıma 
Teknikleri " semineri 
verildi. Seminerde 

özellikle resim yoluyla 
öğrenciyi analiz etme 
konusunda atölye 
çalışması da yapan 
öğretmenlerimiz , 
öğrencilerimizin 
ruhsal ve duygusal 

yönlerini anlamada 
onlarla etkili iletişim 
kurarak rehberlik 
etme yolunda önemli 
bilgiler edindiler.

Benim İçin Sağlıklı Nefesi Seçin  ⁄  Şenay Öztürk Anaokulu 

Şenay Öztürk Anaokulunda, 
Sigara Bağımlılığı ile Mücadele 

Projesi kapsamında, öğrenci ve 
velilerimizle "Benim İçin Sağlıklı 

Nefesi Seçin" sloganı ile bir 
kamu spotu çekildi.
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2015-2019 Stratejik Planı 
MEB Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının 
21.11.2017 tarih ve 
19681222sayılı yazısı 
doğrultusunda belirlenen 
maddeler dikkate alınarak il 
ve ilçe stratejik planları 
güncellenmiştir.

İl ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerimizin planlarında; “İkili 

Eğitimin Sonlandırılması, Okul 
öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması, 

Dil Öğretimi Açısından Müfredatın 
Düzenlenmesi, Temel Eğitimden 

Ortaöğretime Geçiş Sistemi”  
konularının görüşülmesi ve 

güncelleme yapılması için 26 Aralık 
2017 tarihinde Denizli İl Millî Eğitim 

Müdürlüğümüzün toplantı 
salonunda il ve ilçelerimizin strateji 

hizmetleri  şube müdürleri ve 
şe�erinin katıldığı bilgilendirme 

toplantısı yapılmıştır.

STRATEJİK PLANIN GÜNCELLENMESİ
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MEİS MODÜLÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Veri girişlerinin il genelinde sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesi ve yürütülen 
iş/işlemlerin zamanında tamamlan-
masını sağlamak amacıyla  14 Aralık 2017 
Perşembe günü Saat 10.00 da  Merkeze-
fendi ilçesi Servergazi İmam Hatip 
Ortaokulu toplantı salonunda 19 ilçe 
Milli Eğitim Müdürlüklerin de  istatistik-
ten sorumlu Şube Müdürü, Şef, Merkez 
ilçelerimizden Merkezefendi ve 
Pamukkale İlçelerinde bulunan 507 
Resmi ve Özel okul/Kurumlardaki veri 
girişinden sorumlu müdür yardımcısı ile 
bir personel olmak üzere  İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Mahmut OĞUZ ayrıca Aile 
ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü, İl 
Sağlık Müdürlüğü, Müftülük yöneticileri-
nin katılımı ile bilgilendirme toplantısı 
yapıldı.

Yapılan İstatistik bilgilendirme toplan-
tısında İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Mahmut OĞUZ  konunun önemiyle 
ilgili bir konuşma yaptı,  Strateji Geliş-
tirme Şube Müdürü Ramazan YILMAZ 
16/11/2017 tarihli veri giriş genelesin-
deki maddelerle ilgili açıklamalar ve 
dikkat edilecek hususlarla  ilgili sunum 
yaptı. Müdürlüğümüz Strateji Geliştir-
me Şubesi Şe� Nizamettin TATLI 
Mebbis Modülünün tanıtımı ve veri 
girişleri nasıl yapıldığı ve 2017-2018 
Eğitim-öğretim yılındaki veri girişinde-
ki yenilikler ile ilgili sunum yaptı, 
Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Yöneticisi 
Abdullah Kurt E-Okul ve Meis ile ilgili, 
Formatör öğretmenimiz Fatih Prorejesi 
Hakkında bilgilendirme konuşması 
yaptı. 
Soruların cevaplandırılmasıyla toplantı 
sona erdi.
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İç kontrol, İş Süreçleri, Kamu 
Hizmet Envanteri, Toplam 
Kalite Yönetimi, MEBNET, 
Performans Yönetimi ve 

Benzeri Çalışmalar

04
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Ar-Ge ekibi olarak, 25 
Aralık 2017 tarihinde İzmir’de 

düzenlenen Avrupa Birliği Bakanlığı 
tarafından IPA II-Sivil Toplum Sektörü altın-
da yürütülen Türkiye-AB sivil toplum diyaloğu Beşinci Dönem 
Hibe Programı (csd v) tanıtım toplantısına katıldık.  

Avrupa Birliği Bakanlığı proje uygulama başkanı Bülent Özcan ve 
İzmir vali yardımcısı Uğur Kolsuz’un açılış konuşmalarını yaptığı 
etkinlikte hibe programının detayları hakkında bilgi verilmiştir. 
Hibe programının yürütücü kurumu Avrupa Birliği Bakanlığı ve 
programın sözleşme makamı merkezi �nans ihale birimi uzman-
larının sunumlarının ardından katılımcıların hibe programına 
yönelik soruları yanıtlandı.

TÜRKİYE-AB SİVİL TOPLUM 
DİYALOĞU BEŞİNCİ DÖNEM 
HİBE PROGRAMI (CSD V) 
İZMİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TÜRKİYE-AB SİVİL TOPLUM 
DİYALOĞU BEŞİNCİ DÖNEM 
HİBE PROGRAMI (CSD V) 
İZMİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI



4.BÖLÜM - İÇ KONTROL, İŞ SÜREÇLERİ, KAMU HİZMET ENVANTERI, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, 
                      MEBNET, PERFORMANS YÖNETİMİ VE BENZERİ ÇALIŞMALAR

19
DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018 OCAK AR-GE BÜLTENI

.

Pamukkale Üniversitesi’nde akademisyenlere ve öğretmenlere 
yönelik ‘4004–Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ve 4005-Bilim ve Toplum 

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrı Programları’ 
konulu eğitim semineri düzenlendi.

Akademisyenlere ve Öğretmenlere 
“TÜBİTAK 4004-4005 Projeleri Eğitimi”

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü 
Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Küçük tarafından verilen seminerde, 
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 
bünyesindeki Bilim ve Toplum Programları 
Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘4004–Doğa 
Eğitimi ve Bilim Okulları ve 4005-Bilim ve Toplum 
Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrı 
Programları’nın kapsamı, başvuru süreçleri, 
proje yürütücülerinin dikkat etmesi gereken 
noktalar akademisyenlere ve öğretmenlere 

aktarıldı.

4004–Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrı programında 
bilginin toplum ile buluşturulmasını ve 
yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin 
mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli 
uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını 
hede�eyen projelerin desteklendiğini aktaran Prof. Dr. 
Küçük, 4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim 
Uygulamaları çağrı programında ise öğretmenlerin, 
akademisyenlerin kendi branşlarına ve genel olarak 

öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, 
yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, 
kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlayan projelerin 
hayata geçirilmesinin amaçlandığını söyledi.

TÜBİTAK’ın 4004-4005 çağrı programlarında proje 
desteklerinden faydalanmak isteyen proje yürütücüsü adayı 
akademisyenlere ve öğretmenlere projelerin hazırlanması 
aşamasında dikkat etmeleri gereken püf noktaları aktaran 
Prof. Dr. Küçük, projelerin içerik aktarımı, yaygın etkisi ve 
yapılabilirliği konularında katılımcılara tavsiyelerde bulundu. 

   



yerel projeler
ve

AB projeleri

05
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EDEP

DEĞERLER EĞİTİMİ
PROGRAMI

EĞİTİMDE
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TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü 
Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Küçük tarafından verilen seminerde, 
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 
bünyesindeki Bilim ve Toplum Programları 
Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘4004–Doğa 
Eğitimi ve Bilim Okulları ve 4005-Bilim ve Toplum 
Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrı 
Programları’nın kapsamı, başvuru süreçleri, 
proje yürütücülerinin dikkat etmesi gereken 
noktalar akademisyenlere ve öğretmenlere 

aktarıldı.

4004–Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrı programında 
bilginin toplum ile buluşturulmasını ve 
yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin 
mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli 
uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını 
hede�eyen projelerin desteklendiğini aktaran Prof. Dr. 
Küçük, 4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim 
Uygulamaları çağrı programında ise öğretmenlerin, 
akademisyenlerin kendi branşlarına ve genel olarak 

öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, 
yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, 
kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlayan projelerin 
hayata geçirilmesinin amaçlandığını söyledi.

TÜBİTAK’ın 4004-4005 çağrı programlarında proje 
desteklerinden faydalanmak isteyen proje yürütücüsü adayı 
akademisyenlere ve öğretmenlere projelerin hazırlanması 
aşamasında dikkat etmeleri gereken püf noktaları aktaran 
Prof. Dr. Küçük, projelerin içerik aktarımı, yaygın etkisi ve 
yapılabilirliği konularında katılımcılara tavsiyelerde bulundu. 

   

YOUR PHOTO

EĞİTİMDE
DEĞERLER EĞİTİMİ

2016-2017 Eğitim-öğretim yılında İlimizde 
başarıyla uygulanan Eğitimde Değerler Eğiti-
mi Programı (EDEP) planlandığı gibi 
2017-2018 Eğitim – Öğretim yılında da 
devam ediyor. Mayıs ayında öğretmenlerimi-
ze uyguladığımız anket sonuçları öncelikli 
olmak üzere belirli gün ve haftalar da göz 
önünde bulundurularak bu senenin Eğitimde 
Değerler Eğitimi Programı (EDEP)’nın “Ay 
Değer Temaları” belirlenmiştir.

Eğitimde Değerler Eğitimi Programı (EDEP) 
kapsamında Haziran ayı mesleki çalışma 
döneminde (14-23 Haziran 2017) İlimizde 
görev yapan 188 öğretmenin katılımıyla çalış-
tay düzenlenmiştir. Çalıştayda; Eğitimde 
Değerler Eğitimi Programı (EDEP)’nın genel 
değerlendirmesi yapılmıştır. Eğitimde Değer-
ler Eğitimi Programı (EDEP) kapsamında 
yürütülen her türlü etkinliğe paydaşların 
katılımlarının sağlanılması konusunda öğret-
menlerimizin fikirleri yazılı olarak alınmıştır. 

Çalıştayda yeni EDEP Kılavuz Kitaplarının 
içerikleri geliştirilmiştir.
Buna göre yeni Kılavuz Kitaplar; 
1)Okul öncesi 4 yaş ( Geçen sene 4 yaş 
okutan okul öncesi öğretmenleri tarafından) 
2)Okul öncesi 5 yaş ( Geçen sene 5 yaş 
okutan okul öncesi öğretmenleri tarafından) 
3)İlkokul 1. Sınıf ( Geçen sene 1.sınıf okutan 
sınıf öğretmenleri tarafından) 
4)İlkokul 2. Sınıf ( Geçen sene 2.sınıf okutan 
sınıf öğretmenleri tarafından) 
5)İlkokul 3. Sınıf ( Geçen sene 3.sınıf okutan 
sınıf öğretmenleri tarafından) 
6)İlkokul 4.sınıf ( Geçen sene 4.sınıf okutan 
sınıf öğretmenleri tarafından) 
7)Özel Eğitim ( Özel Eğitim Okullarında 
çalışan öğretmenler tarafından) 
hazırlanmıştır.

EDEP
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EDEP

2017-2018 eğitim öğretim yılının kılavuz 
kitapları ay ay  www.denizliedep.com 
adresinde yayınlanmaktadır. Kılavuz kitap ve 
ekleri öğretmenler tarafından indirilerek 
uygulanmaktadır.

Yıl içerisinde EDEP kapsamında çeşitli etkinlikler
(yarışma, konferans, gezi, toplantı, çalıştay, 
ziyaret vb.) yapılacak olup, duyurular EDEP ’in 

sosyal medya hesapları ve internet sitesi 
üzerinden yapılmktadır.

Anaokulları, anasınıfları ve ilkokullarda 
öğrencilere aktarılacak değer ve 
kazanımlarla bunlara ait etkinlikler 
belirlenmiş olup, bu okullar İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü tarafından belirlenen 
kazanım ve hazırlanan etkinlikler 
değişiklik yapmadan uygulanmaktadır. 

Ayrıca her temanın “Veli Mektubu” 
www.denizliedep.com adresinde yayınlanıp 
ilgili ay başında okul müdürlükleri tarafından 
velilere ulaştırılmaktadır.

Tüm öğretim kademelerimizde ilgili ayın çalışma 
raporları geçen sene olduğu gibi bu yılda 
tutulmaya devam etmektedir. Okullarımızda her 
sınıf veya şube sınıf aylık raporlarını ilgili ay 
bittikten en geç bir hafta içinde okullarındaki 
EDEP Komisyonuna teslim etmektedir. EDEP 
Komisyonu da bir sonraki hafta içinde ilgili sınıf 
raporlarını derleyerek okul raporu haline 
getirip denizliedep@gmail.com adresine 

göndermektedir. Raporlar tek tek incelenip 
okulların bulunduğu sisteme işlenmektedir. 
Ayrıca okullarımız EDEP kapsamında 
yaptıkları özgün etkinliklerin bilgisini ( okul 
ismi, uygulama zamanı, sayı, yer, amaç, 
sonuç vb.) Word’de hazırlayarak video ve 
fotoğrafları ile birlikte 
denizliedep@gmail.com adresine 

göndermektedir. Gönderilen bu görseller 
hem sitede yayınlanacak hem de EDEP 
kapsamında basılacak dergi, broşür, gazete 
vb. kullanılmaktadır. 
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EĞİTİMDE
DEĞERLER EĞİTİMİ

EDEP

Okul Öncesinde; 
1. Tüm okullarda okul müdürü veya müdür yardımcısı başkanlığında 
“EDEP Komisyonu” kurulmuştur. Kurulan komisyondaki öğretmen sayısı 
okul şartlarına göre belirlenmiştir. 
2. İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarında, 
anasınıflarında ve uygulama anasınıflarında uygulanmaktadır. 
Anaokullarının 4-5 yaş sınıflarında ve ilgili okulların anasınıflarında, 
ayın “değer temasına” göre o değere ait kazanım haftada bir gün 
“gün akışı” şeklinde işlenmektedir.
3. Anaokullarının 4 ve 5 yaş sınıfı öğretmenleri yalnızca EDEP 
kılavuz kitabındaki etkinlikleri kullanmaktadır. Fakat okul ve 
sınıf olarak EDEP kapsamında kılavuz kitaptaki etkinliklere 
ilave olarak uygulamak istedikleri çalışmalar varsa 
bu çalışmaları komisyon onayıyla ve “ay değer” 
temasına bağlı kalarak 
uygulayabilmektedirler.
4. Anaokullarının 3 yaş sınıfı öğretmenleri, 
bu etkinlikleri isterlerse kendi sınıflarında 
uygulayabildikleri gibi kendileri yukarıdaki 
“ay-değer” planına bağlı kalarak, 
sınıflarına göre üretecekleri etkinlikleri de 
uygulayabilmektedirler.

İlkokullarda: 
1. Tüm okullarda okul müdürü veya müdür 
yardımcısı başkanlığında “EDEP 
Komisyonu” kurulmuştur. Kurulan 
komisyondaki öğretmen sayısı okul 
şartlarına göre belirlenmiştir.
2. İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve 
özel ilkokulların, 1, 2 ve 3. sınıflarında, ilgili değer 
temasına ait kazanım ve etkinlik, Serbest Etkinlikler 
dersinde haftada bir saat olarak işlenmektedir.
3. İlkokulların 4. Sınıflarda ise bu etkinlikler tüm 
derslere yedirilmektedir. “İnsan Hakları, Yurttaşlık 
ve Demokrasi” dersi başta olmak üzere, 
etkinlikte oyun varsa “ Oyun ve Fiziki 
Etkinlikler”, boyama varsa “Görsel Sanatlar” 
vb. derslerinde işlenmektedir.
4. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ise programın 
uygulanma zorunluluğu yoktur. Öğretmenler 
uygulamaya kendileri karar vermektedir. 
5. Okul ve sınıf olarak EDEP kapsamında 
kılavuz kitaptaki etkinliklere ilave olarak 
uygulamak istedikleri çalışmalar varsa bu 
çalışmaları komisyon onayıyla ve “ay değer” 
temasına bağlı kalarak uygulayabileceklerdir.



5.BÖLÜM - YEREL PROJELER VE AB PROJELERİ

25
DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018 OCAK AR-GE BÜLTENI

2. Değerler Eğitimi Kurulu Eğitim-öğretim yılının 
birinci dönemi başında, sonunda ve ikinci dönem 

sonunda toplanır. “EDEP Komisyonu” şu görevleri 
yapar; 

a. Değerler eğitimi uygulamalarını okul için değerlendirir. 
b. Öğrenciler için yapılacak değerler eğitimi çalışmaları 

hususunda yetenekli ve istekli öğretmenlerin çalışmalarını 
destekler ve planlar. 

c. Değerler eğitimi konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili 
çalışmanın konusu da dâhil materyalleri vb. hedef ve öğrenciye 

uygunluk açısından değerlendirir, onaylar veya geri çevirir. 
EDEP kapsamında ilgili okullarda yapılacak tüm 

etkinliklerden “EDEP Komisyonu” sorumludur ve etkinlik 
uygulanmadan önce mutlaka komisyon onayından 

geçmektedir.
d. Değerler eğitimi ile ilgili gelen rapor taleplerini 

cevaplar. 

EDEP

Özel Eğitim Okulları ve Özel Alt Sınıflar 
1. Hazırlanan Özel Eğitim Kılavuz Kitabını kendilerine rehber edinerek öğrencilerin 

seviyesine göre uygulayabildikleri etkinlikleri uygulamaya çalışmaktadırlar. 
Uygulama zorunlulukları yoktur. Kılavuz kitap www.denizliedep.com adresinden 

yayınlanmaktadır. Öğretmenler site üzerinden planları ve ekleri indirip 
uygulayabilmektedir. 

2. Yapılan etkinliklerin görselleri ve raporları yukarıda belirtildiği gibi 
gönderilmektedir. 

3. Okul ve sınıf olarak EDEP kapsamında kılavuz kitaptaki etkinliklere 
ilave olarak uygulamak istedikleri çalışmalar varsa bu çalışmaları 

komisyon onayıyla ve “ay değer” temasına bağlı kalarak 
uygulayabilmektedirler.

Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarında; 
1. Tüm okullarda okul müdürü veya müdür yardımcısı 

başkanlığında “EDEP Komisyonu” kurulmuştur. 
Kurulan komisyondaki öğretmen sayısı okul 

şartlarına göre belirlenmiştir. 

3. Ortaokullar ve ortaöğretim kurumları ilgili 
ayın değer teması ile ilgili tavsiye etkinlikleri 

uygulaladıkları gibi kendi geliştirdikleri 
faaliyetleri de yapmaktadırlar.

Ortaokullar ve Ortaöğretim 
kurumları için tavsiye etkinlikler 

1. Değer temalarımız ile 
uyumlu konularda 

öğrencilerin ve velilerin 
ilgisini uyandıracak 

konularda seminer 
düzenlemek. 



Arzın Kapısı KUDÜS 
                             “Mescid-i Aksa”

Tarihçi ve TV Programcısı Talha Uğurluel 
Denizli’de verdiği “Arzın Kapısı Kudüs” prog-
ramında kalabalık dinleyici kitlesine Kudüs 
hakkında detaylı bilgi vererek, “Hazreti İsa 
gökyüzüne Kudüs’ten yükseldi, Peygamber 
Efendimiz’in Miraç’ı da Kudüs’te gerçekleşti. 
İmam-ı Gazali ile Muhyiddin İbn-i Arabi Hazret-
leri Kudüs’teki mescitte talebe okuttu” diyerek 
şehri yakından tanımamız için çok sebebimiz 
olduğunu kaydetti.

Türkiye Gençlik Vakfı Denizli şubesi , Merke-
zefendi Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğünce Servergazi İmam Hatip Ortaokulunu 
salonunda düzenlenen Şehir Konferansları 
kapsamında  “Arzın Kapısı Kudüs” progra-
mına Tarihçi Talha Uğurluel katıldı. Ku-

düs’ün tarihini ve dinler açısından öne-
mini anlatan Uğurluel, Kudüs konu-

sunda düne göre daha bilinçli olundu-
ğunu belirterek, “Dün Kudüs’ün ha-

ritada yerini gösteremiyorduk, 
bugün çok daha bilinçli bir şekil-

de bölgedeki yapıları tek tek 
sayabiliyoruz” dedi.

EDEP

Dikkat edilmesi gereken noktalar; 
-Edep dâhilindeki etkinlikler uygulanırken 
program bütünlüğüne azami dikkat edilmelidir. 
Değerler eğitimi kazanımları başka bir ders 
kazanımı yerine ikame edilmemelidir. 
- Öğrencilerin aktif olarak yer aldığı değerler 
eğitimi kazanımlarında öğrencilerin üstün 
faydası gözetilmelidir. Bazı durumlarda 
etkinliğin amaç haline geldiği ve öğrencilerin 
etkinlikte araç olarak yer aldığı görülmektedir. 
Değerler eğitimi kapsamında gerçekleştirilecek 
her faaliyet ve yapılan her etkinliğin en genel 
ve ilk amacı öğrencinin şahsiyetini geliştirmek 
olmalıdır. Diğer her kazanımların bu şahsiyet 
temeli üzerinde gelişeceği ve öğrenciyi 
araçsallaştırarak yapılan bir öğrenme 
faaliyetinin ( değerler eğitimi faaliyeti) şahsiyet 
temelini zedeleyeceği unutulmamalıdır. Şayet o 
etkinliğimiz böyle tasarlandıysa farklı 
kurgulanması daha uygun olacaktır. 
- Eğitimde değerler eğitimi programına göre 
ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki 
öğrenciler için değer aktarımında didaktik 

yöntemlerden kaçınılmalıdır. Bu öğretim 
kademesindeki öğrencilerimizin değer 
kazanımları, onların daha aktif olarak yer 
alabilecekleri ve akranları ile daha fazla 
etkileşim halinde olabilecekleri bir eğitsel 
yaşantılar ile olabilecektir. Bu sebeple ortaokul 
ve ortaöğretim kademesinde öğrencilerin 
dinlemekten ziyade konuşabilecekleri, 
yaşayabilecekleri ve değer yaşantısını 
deneyimleyebilecekleri eğitsel yaşantıların 
kurgulanması gereklidir. 
- Ortaokul ve ortaöğretim kademesinde değer 
kazanımları için yapılacak faaliyetlerde, maddi 
kaynak ve zaman kaynağının etkili 
kullanılmasına dikkat edilmeli ve kaynaklar 
eğitsel açıdan verimli kullanılmaya çalışılmalıdır. 
Bu açıdan yapılan etkinliklerin verimlilik 
değerlendirmesi yapılarak, okulun kaynakları 
kullanılırken, öğrencilerin aktif olarak yer 
alabilecekleri, öğrencilerin değer temasını 
yaşayarak öğrenebilecekleri etkinliklerin 
seçilmesi daha yararlı olacaktır.
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2016-2017 Eğitim-öğretim yılında İlimizde 
başarıyla uygulanan Eğitimde Değerler Eğiti-
mi Programı (EDEP) planlandığı gibi 
2017-2018 Eğitim – Öğretim yılında da 
devam ediyor. Mayıs ayında öğretmenlerimi-
ze uyguladığımız anket sonuçları öncelikli 
olmak üzere belirli gün ve haftalar da göz 
önünde bulundurularak bu senenin Eğitimde 
Değerler Eğitimi Programı (EDEP)’nın “Ay 
Değer Temaları” belirlenmiştir.

Eğitimde Değerler Eğitimi Programı (EDEP) 
kapsamında Haziran ayı mesleki çalışma 
döneminde (14-23 Haziran 2017) İlimizde 
görev yapan 188 öğretmenin katılımıyla çalış-
tay düzenlenmiştir. Çalıştayda; Eğitimde 
Değerler Eğitimi Programı (EDEP)’nın genel 
değerlendirmesi yapılmıştır. Eğitimde Değer-
ler Eğitimi Programı (EDEP) kapsamında 
yürütülen her türlü etkinliğe paydaşların 
katılımlarının sağlanılması konusunda öğret-
menlerimizin fikirleri yazılı olarak alınmıştır. 

Çalıştayda yeni EDEP Kılavuz Kitaplarının 
içerikleri geliştirilmiştir.
Buna göre yeni Kılavuz Kitaplar; 
1)Okul öncesi 4 yaş ( Geçen sene 4 yaş 
okutan okul öncesi öğretmenleri tarafından) 
2)Okul öncesi 5 yaş ( Geçen sene 5 yaş 
okutan okul öncesi öğretmenleri tarafından) 
3)İlkokul 1. Sınıf ( Geçen sene 1.sınıf okutan 
sınıf öğretmenleri tarafından) 
4)İlkokul 2. Sınıf ( Geçen sene 2.sınıf okutan 
sınıf öğretmenleri tarafından) 
5)İlkokul 3. Sınıf ( Geçen sene 3.sınıf okutan 
sınıf öğretmenleri tarafından) 
6)İlkokul 4.sınıf ( Geçen sene 4.sınıf okutan 
sınıf öğretmenleri tarafından) 
7)Özel Eğitim ( Özel Eğitim Okullarında 
çalışan öğretmenler tarafından) olmak 
hazırlanmıştır.

26
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2. Değerler eğitimi 
temaları ile ilgili okul 
bünyesinde drama ve 
oyun sergileme, bununla 
ilgili diğer kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
yapma. 
3. Okul veya sınıf 
düzeyinde sosyal 
sorumluluk etkinlikleri 
düzenleme. 
4. Okul veya sınıf düzeyinde 
tarihi mekânlar ve kişilerin 
yaşadığı millî duyguların 
pekişeceği, mekânlara gezi 
düzenlemek. 
5. Değer temalarımıza uygun 
proje veya kampanyalar yürütme. 
6. Okul veya sınıf düzeyinde 
değer temalarımıza uygun 
yayınlar çıkarma.

DEBİP

DENİZLİ EĞİTİMİNDE 
BAŞARI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ
DENİZLİ EĞİTİMİNDE 
BAŞARI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

BAŞARI
BİR YOLCULUKTUR.

Denizli Eğitiminde Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, il genelindeki anaokulu, 
ilkokul, ortaokul;   ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğrencilerin sosyal yeterliliklerini, bilişsel 
yeterliliklerini, akademik başarılarını, arttırmak; olumlu davranış değişimlerini sağlamak, mesleki 
farkındalıklarını arttırmak ve istedikleri alanda eğitim almalarını sağlayacak yetenekleri kazandırmak; çevrenin 
farkına varmalarını sağlamak ve bunu kazanıma dönüştürmek; bireysel yeterliliklerinin, gizil güçlerinin, özel 
yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla 2008 hayata geçirdiği projesidir. 2015-2016 güncellemesi 
olan “ Başarı bir yolculuktur! “ sloganıyla güncellenerek devam etmektedir. 
 Bilindiği gibi Eğitim-Öğretim faaliyetlerimizin temelinde her kademedeki öğrencilerimizin bireysel anlamda 
öğrenmeye istekli bireyler olarak onların bu motivasyonlarını harekete geçirmek ve öğrenme süreçlerinde 
onlara yol gösterip rehberlik etmek çalışmaları vardır. Çağdaş öğrenci merkezli eğitimin de bir gereği olan bu 
pedagojik gerçekten hareketle öğrencilerimizde öğrenme yönünde bir hareket yaratmak ve onların eğitsel 
anlamda vizyonlarını geliştirmek projenin çıkış noktasıdır. Bu anlamda "Denizli Eğitiminde Başarı İzleme ve 
Geliştirme Projesi" İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün vizyonuyla bütünleşik ve sürekli bir projedir.  
 Sürekli geliştirilmesi gereken bir alan olarak öğrencilerimizin eğitsel vizyonunun geliştirilmesi hususunu 
ciddiyetle ele alarak her eğitim öğretim yılı uzun bir ekip çalışmasının ürünü olarak her türden öğretim 
kademelerimiz için farklı başarı tedbirleri ortaya koyuyoruz ve okullarımızdan bu başarı tedbirlerini 
uygulamalarını istiyoruz. Bu sayede oluşturmaya çalıştığımız öğrenme motivasyonunu nihayetinde 

öğretim programlarımızla birlikte akademik ve sosyal becerilere dönüştürmeyi hedefliyoruz.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini hedefliyoruz. Onların eğitsel 

anlamda farklı gelişim yönlerine karşılık gelen faaliyetler ortaya koyuyoruz. "Öğrenci Başarısı" 
kavramını öğrencilerimizin farklı eğitsel alanlarda gelişimi olarak anlıyor ve böyle ele alıyoruz. 2017 

yılı II. Dönem itibariyle Projenin internet sitesi www.debip.org yayınına başladı. Tüm okul 
müdürlüklerimiz ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz internet sitemize üye yapıldı. Okullarımız 

Denizli Eğitiminde Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında yaptıkları çalışmaları 
açıklama ve görsellerle birlikte bu internet sitemize girmekteler. Bu sayede çalışmalarla ilgili 

etkin raporlama yapabiliyoruz, okullarımızda yapılan çalışmalardan haberdar 
olabiliyoruz. Aynı zamanda okullarımızdan gelen çalışmaları değerlendirip bu 

internet sitemizde yayınlıyoruz. Bu sayede de proje ile ilgili vizyonumuzu görsel 
hale getirip paylaşabiliyoruz ve başarı tedbirlerini somut örnekler halinde ifade 

edebiliyoruz. İnternet sitemize bildirilen çalışmaların içinden nispeten 
daha nitelikli olan iyi örnekler de bu çalışmaları yaygınlaştırma 

amacıyla paylaşılıyor. Tüm bunların yanında tüm 
kullanıcılarımızla direk iletişim halinde olduğumuz bir 

platform olması ayrıca kıymetlidir. 
Bir sonraki eğitim öğretim yılı için faaliyetlerin 

güncellenmesi ve geliştirilmesine yönelik 
çalışmalarımız devam 

etmektedir. 
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Teknik Destek kapsamında verilen Proje Döngüsü Yönetimi 

Eğitimi ile Ar-Ge birimi; sorun, paydaş, hedef ve stratejilerin 

belirlenmesi, mantıksal çerçevenin hazırlanması, faaliyet planı 

ve bütçenin hazırlanması, ve projenin sonlandırılması gibi 

proje yönetimini oluşturan ana unsurlar hakkında yetkin hale 

gelecektir. 

Ar-Ge biriminin projeler konusundaki başarısı hem Denizli 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kurum kalitesini arttıracak 

hem de maiyetindeki okullardaki yöneticilere ve öğret-

menlere ilham kaynağı olacaktır.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan, GEKA Teknik 

Destek Programı kapsamında 

kabul edilen “Güçlü 

Adımlar – Sağlam 

Çözümler” adlı proje 

ile İl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü Ar-Ge biri-

minde görev yap-

makta olan 15 personele, GE-

KA’nın belirlediği MİD Akademi 

eğitim kurumu tarafından “Proje 

Döngüsü Yönetimi Eğitimi” verildi. 

GÜÇLÜ ADIMLAR, 
SAĞLAM ÇÖZÜMLER

PROJE BÜTÇESİ
15000 TL

EĞİTİM SÜRESİ
5 GÜN

EĞİTİM TARİHİ
16-20 EKİM 2017



Arzın Kapısı KUDÜS 
                             “Mescid-i Aksa”

Tarihçi ve TV Programcısı Talha Uğurluel 
Denizli’de verdiği “Arzın Kapısı Kudüs” prog-
ramında kalabalık dinleyici kitlesine Kudüs 
hakkında detaylı bilgi vererek, “Hazreti İsa 
gökyüzüne Kudüs’ten yükseldi, Peygamber 
Efendimiz’in Miraç’ı da Kudüs’te gerçekleşti. 
İmam-ı Gazali ile Muhyiddin İbn-i Arabi Hazret-
leri Kudüs’teki mescitte talebe okuttu” diyerek 
şehri yakından tanımamız için çok sebebimiz 
olduğunu kaydetti.

Türkiye Gençlik Vakfı Denizli şubesi , Merke-
zefendi Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğünce Servergazi İmam Hatip Ortaokulunu 
salonunda düzenlenen Şehir Konferansları 
kapsamında  “Arzın Kapısı Kudüs” progra-
mına Tarihçi Talha Uğurluel katıldı. Ku-

düs’ün tarihini ve dinler açısından öne-
mini anlatan Uğurluel, Kudüs konu-

sunda düne göre daha bilinçli olundu-
ğunu belirterek, “Dün Kudüs’ün ha-

ritada yerini gösteremiyorduk, 
bugün çok daha bilinçli bir şekil-

de bölgedeki yapıları tek tek 
sayabiliyoruz” dedi.
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Aydem'in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 
Denizli il merkezindeki Müşteri İlişkileri Merkezlerinde 
(MİM) toplanan kitaplarla, Denizli Merkezefendi 
ilçesinde yer alan Yeşilyayla Nimet ve İhsan Gün 
İlkokulu'nda "Aydem Sınıf Kitaplığı" oluşturuldu.Denizli 
Valiliği, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydem 
arasında imzalanan "Etkinlik Protokolü" kapsamında 
sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmeye devam 
ediliyor. Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ'nin 
(Aydem) "Bir Kitap Paylaş Geleceğe Enerjimiz Kalsın" 
sloganı ile hayata geçirdiği kitap bağış projesinde 
kumbaralar ve sandıklar doldu taştı. Aydem 
müşterilerinin bağışlarıyla toplanan kitaplar sayesinde 
Denizli Merkezefendi ilçesinde yer alan Yeşilyayla 
Nimet ve İhsan Gün İlkokulu'nda "Aydem Sınıf Kitaplığı" 
oluşturuldu.'Aydem Sınıf Kitaplığı'nın teslim törenine 
Denizli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, 
Aydem Pazarlama Yönetmeni Deniz Genel, okul 
idareci ve öğretmenleri katıldı. Denizli İl Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, "Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak sosyal fayda anlayışı taşıyan sürdürülebilir 
projeleri önemsiyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi 

okullarımıza katkı sağlamak, onların kitap ihtiyaçlarını 
karşılamak ve enerji verimliliği konusunda eğitimler 
sağlamak amacıyla Aydem ile "Etkinlik Protokolü" 
hayata geçirdik" dedi.Aydem Pazarlama Yönetmeni 
Deniz Genel ise yaptığı değerlendirmede, "Denizli İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlattığımız 
kitap bağış kampanyası süresince desteklerini 
esirgemeyen Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
Oğuz Bey'in şahsında Denizli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne ve bağışlarıyla katkıda bulunan 
müşterilerimize teşekkür ederiz" dedi. Genel, bu 
protokol ile Denizli'deki ilkokullarda enerji verimliliği 
konusunda seminerler yaptıklarını, "Aydem Sınıf 
Kitaplığı" oluşturmaya devam etmek istediklerini ve 
sosyal sorumluluk kapsamında benzeri çalışmaları da 
sürdürmek istediklerini belirtti. Yeşilyayla Nimet ve 
İhsan Gün İlkokulu Müdürü Bilal Aksoy ise yaptığı 
konuşmada, hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hem de 
Aydem'e teşekkürlerini dile getirdi.Toplanan kitaplar, 
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayından geçtikten 
sonra "Aydem Sınıf Kitaplığı" içerisinde öğrencilerin 
kullanımına sunuldu. 

Aydem

Sınıf Kitaplığı
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The 6th International Project Meeting was held in Denizli, 
Turkey, between the dates 7th–10th September 2017.

S-INTEGRATION

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 
beşinci uluslararası toplantısı 7-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Denizli’de yapıldı. AB projesinin ilimiz 
programı kapsamında Slovenya’dan gelen 5  kişilik heyet Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kurum ziya-
retleri gerçekleştirdiler. Projenin yerel ortakları olan Pamukkale Üniversitesi ve Hürriyet Ortaokulundan 
katılımcıların da bulunduğu toplantılarda, işbirliklerin sağlanması için kurum ziyaretleri yapıldı. İki 
ülkede, proje kapsamında uygulanan iyi örneklerin paylaşılmasının ardından drama çalışmalarının uygula-
maları yapıldı.

Social Integration of Immigrants Students by Using Drama Applications
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paylaşmak, teknolojinin gelişmesi ile sanal dünyada kaybolan gençlerimize bu 
sanatları tanıtarak gerçek birer hobi edinmelerini sağlamak ve yaratıcılıklarını arttı-
rarak farklı ve estetik bakış açılarını kazandırmak amacıyla bu projeyi oluşturuyoruz.
Bu proje ile biz, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını ve 
yöresel değerleri gün yüzüne çıkarıp ortaklarımızla paylaşarak görünürlüğünü arttır-
mak ve genç nesillere aktarmak. Farklı kültürleri, kültürlerdeki sanatları tanıyarak 
farklı olana hoş görü ile bakabilmeyi, duygudaşlık kurabilmeyi sağlayarak böylece 
global kültürün bir parçası olabilmeyi sağlamak çabasındayız.

Proje ekibimiz Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden farklı kültürlere 
sahip 5 ülke (Türkiye, İtalya, Romanya, Yunanistan ve Portekiz) 
ve 6 okuldan oluşmakta olup işbirliği içinde hareket ederek 
örnek olabilecek uygulamaları paylaşma konusunda isteklidir-
ler. Bu sayede her ülkenin kültüründe var olan tarihsel geçmişe 
sahip geleneksel ve yöresel el sanatlarını ( ebru, hat sanatı, çini, 
tezhip, takı tasarımı, ayakkabı tasarımı, resim, heykel, kanaviçe 
gibi) günümüze taşıyarak bilinirliğini arttırarak ortaklarımızla 

ERASMUS+ 
KA219 Strategic Partnerships for Schools Only    

My Art and MeMy Art and Me
AHMET YESEVİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sanat, anlamayı ve anlaşmayı kolaylaştıran ögelerle doludur. 
Yapılan her sanat eserinin kendine özgü bir dili ve mesajı 
vardır. Geleneksel el sanatlarımızın da var oluş ve doğuşu 
ihtiyaçla başlayıp sosyalleşme sürecinde estetik kaygısına 
dönüşerek zaman içerisinde de sanatsal bir kimliği oluşmuş-
tur. Biz inanıyoruz ki farklı kültürlerde farklı sanatsal kimlikle-
re sahip el sanatlarının aslında birçok ortak noktaları bulun-
maktadır. Biz bu proje ile bu ortak noktaları paylaşarak dünya 
vatandaşı olma noktasında ilerlemek istiyoruz.

Projemizin asıl amacı: kültürlerde var olan sanatsal mirasları 
gençlerimize ve gelecek nesillere aktararak canlı tutmaya ve 
teknolojinin hızla ve baş döndürücü gelişimiyle beraber gençleri-
mizin girdiği sanal dünyadan kurtararak, köklerine tutunmayı, 
gerçek zenginliğin sanatlarında gizli olduğunu anlamayı ve fark 
ettirmeyi, yaratıcılıklarını artırmayı, farklı olana saygı duymayı 
öğretmektir.
Farklı Avrupa ülkelerindeki El sanatlarıyla tanışarak öğrencileri-
miz kültürel zenginlikleri fark edecekler ve bu farklılığının aslında 
dünya kültürü için zenginlik olduğunu anlayarak bu sayede ken-
dinden farklı olana karşı hoşgörü ile yaklaşabilmeyi, kabullenme-
yi, saygı duymayı öğrenerek iletişime açık, sosyal, çok kültürlü, 
yaratıcı estetik bakış açısına sahip birer dünya vatandaşı olarak 
yetişeceklerdir.
Öğrencilerimizin her geçen gün kültürel değerlerinden daha 
fazla ve hızlı bir biçimde uzaklaştıklarını görmekteyiz. Ama en 
önemlisi öğrencilerimizin bunun farkında olmayışıdır. Bu proje 
ile biz öğrencilerimizi el sanatlarıyla tanıştırarak kültürel bağlarını 
ve geçmişleriyle barışmaları ve iletişime geçmelerini hedefle-
mekteyiz.
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Proje sonunda sergilenen ürünlerimiz daha 
sonraki kullanımlar için okulumuzda sürekli 
kalacak ve ileride yapılacak olan Avrupa 
ortaklıkları için ilham kaynağı olacaktır. Proje 
konumuz ve uygulamalarımız itibariyle ders-
lerin işlenişinin daha aktif, eğlenceli ve 
öğrenci merkezli oluşu bu projenin başka bir 
yeniliği olarak görülebilir.

Proje fikri koordinatör ülke olan Türkiye’den çıkmıştır. Türk 
kültüründe var olan el sanatları sosyal hayatın çeşitli alanla-
rında yer almaktadır. Özellikle kasaba ve köylerimiz gibi 
küçük yerleşim yerlerinde el sanatları ürünlerini daha rahat 
görülebilmekte. Ülke olarak zengin bir tarihi ve kültürel geç-
mişe sahip farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye’de 
el sanatlarının izlerini görmek mümkün olacaktır. Ortaklarımı-
zın proje boyunca bu zengin kültürümüzün geleneksel değer-
lerini daha yakından tanıma, ortaya çıkış hikâyelerinin geçtiği 
yerleri gezip gözlem yapabilme şansı olacaktır. Unutulmaya 
yüz tutan geleneksel el sanatlarımızın kullanım alanlarının 
giderek azalmasından dolayı gençlerimiz bu proje sayesinde 
geleneksel değerlerinin öneminin farkına varacak ve bu 
sorunu çözmeye yönelik çalışmalarda bulunacaklardır. 

TÜRKİYE

İTALYA

ROMANYA

PORTEKİZ

YUNANİSTAN

Proje kapsamında öğrencilerimiz geleneksel ve yöresel değerleriyle tanışarak, 
kültürel bilinç kazanacaklar, el becerilerini geliştirecekler, bireysel yeteneklerini fark 
edecekler, özgüvenleri gelişecek ve ortak çalışma yapmanın tadına varacaklar.

Proje sürecimizde atölye çalışmalarımız sayesinde öğrencilerimiz bir arada çalışma-
nın tadına vararak sosyal, yaratıcı, iletişime açık hale geleceklerdir. Öğrencilerimizin 
ulusal ve uluslararası boyutta sanatçı ruhları ve yetenekleri gelişecektir. 

Proje koordinatör okulu Denizli Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde proje boyunca öğrenciler tarafından atölye çalışmalarında yapılan 
geleneksel el sanatlarımızın örneklerini bir sergi şeklinde sunacaktır. 

Proje Boyunca Denizli İ.M.K. B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ki 
öğrenciler tarafından atölyelerde üretilen geleneksel el sanatları ürünleri 
(giysi, aksesuar, vb.) defile şeklinde tüm ortakların katıldığı toplantıda 
sunulacaktır.
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My Art and Me

STEM projesinin amacı fen 
derslerinde yenilikçi yaklaşımlar 

geliştirmektir. Bunu yaparak 
birincil amaçlarımız öğrencilerin 

yaratıcılıklarını tetiklemek, 
eleştirel düşünceye sahip olma-

larına yardımcı olmak , doğal 
olaylara sorgulama yeteneğini 

kazandırmak ve çevrelerine 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
karşı farkındalık kazanmalarını 

sağlamaktır. 

En temel amacımız gelecek 
nesilleri �zik derslerinde sorgu-
layan ,eleştiren , yaratan bireyler 
olarak yetiştirmek ve onlardan 

çağımızın yeni yenilikçi yaklaşımı 
olan 4 disiplini ( bilim, teknoloji, 
mühendislik, matematik) tek bir 

derste birbirleriyle  ilişkilendirerek 
öğreten STEM i kullanarak 

yenilenebilen enerji kaynaklarını 
etkili bir şekilde öğrenmelerini ve 

duyarlı olmalarını sağlamaktır. 

Bu öğrencilerin derse daha aktif 
katılarak yaparak yaşayarak 

öğrenmelerini ve sorgulama ve 
proplem çözme yeteneklerini 

geliştirmelerinde çok önemli bir 
rol oynamaktadır. Enerji kaynak-

ları 6 farklı ülkede işlenecektir.
Türkiye: Jeotermal Enerji

Macaristan: Biyokütle Enerjisi
Portekiz: Hidro Enerji

Slovenya: Fotovoltaik Enerji
İtalya: Güneş Enerjisi

Danimarka: Rüzgar Enerjisi 

YAŞAR SANİYE GEMİCİ ANADOLU LİSESİ
SCIENCE TEACHING ENERGIZES MODERNISATION

Projemiz Türkiye koordinatörlüğü, Slovenya , İtalya , 
Macaristan Portekiz ve Danimarka’nın işbirliğiyle 2017-2019 
yılları arasında  sürdürülecektir.
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YAŞAR SANİYE GEMİCİ ANADOLU LİSESİ
S C I E N C E  T E A C H I N G

E N E R G I Z E S  M O D E R N I S A T I O N

Hareketli-
liklerden önce 

her bir ülke işlenecek 
enerji türünü ülkesinde hazırlayıp STEM ders etkinliğini 

ve metaryallerini e-twinning platformunda yürütmekte olduğu-
muz aynı konulu projede paylaşılacaktır. Bu projenin sürdürülebilirliği 

ve yaygınlaştırmacılığı konusunda önemli rol oynayacaktır. Bütün 2 yıllık 
yapılan çalışmalar Erasmus duvarında , STEM proje sayfamızda , e-twinning 

portalında ve youtube kanalımız “StayInStem”de gösterilecektir.
İlk öğrencisiz olan ulus ötesi toplantısı Portekiz’de 13-20 Ekim arası gerçekleşmiştir. 

Toplantıda 2 yıl boyunca sürecek olan çalışmalar yeniden planlanmıştır.  Portekiz’deki 
konumuz Hidro Enerji olduğu için Portekiz’in en büyük barajı olan Alqueva Barajı yerinde 

ziyaret edilerek incelenmiştir. Öğretmenler STEM çalışmaları yaparak yenilenebilir enerji 
konusunu derslerde nasıl yenilikçi yöntemlerle işleyebileceğimiz konusunda biliçlenmişlerdir. 

Portekizli  STEM uzmanı bütün ortaklara konu ile ilgili bir seminer ve atölye çalışması düzen-
lemiştir.
Ayrıca ilk gün yapılan “CultureFest”de ülkeler kendi kültürlerini , dillerini ,şehirlerini ve okullarını 
tanıtmışlardır.


