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 Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Denizlimizin genç nüfusunu 
avantaja çevirmek, öğrencilerimize Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonuna 
uygun şekilde bilgi ve beceri kazandırarak onları hayata en iyi şekilde 
hazırlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.
 Müdürlük olarak yaptığımız çalışmalarda paydaşlarımız olan resmi ve 
özel kurum/kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile velilerimizle işbirliğine 
büyük önem veriyoruz.
 Bu kapsamda, Müdürlüğümüz Araştırma, Stratejik Planlama 
ve Kalite Geliştirme Birimiz tarafından hazırlanan “Arge Temmuz 
Bülteni” hedeflerimizi yansıtması bakımından önem arz etmektedir. 
Pandemi döneminde okullarımız uzaktan eğitim sistemiyle faaliyetlerini 
sürdürmüştür. Arge Birimimiz uzaktan düzenlediği öğrenci, öğretmen ve 
veli eğitimleriyle bu sürece katkı sunmuş, okullarımızda farkındalıklarıyla 
öne çıkan çalışmaları İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesi ve resmî sosyal 
medya hesaplarında yayımlamıştır.
 Başarı, başarıyı izleme ve eğitimin sürekliliği konusunun tüm 
öğrenciler için kritik bir öneme haiz olduğu kuşkusuzdur. Bu bakımdan 
hazırlanan bültenin, öğrenci başarısının artırılmasındaki niteliğinin 
yanında eğitimde kalite ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlamasını 
diler, bültenin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür 
ederim.
          Mahmut OĞUZ

İl Millî Eğitim Müdürü



4

COVİD-19 SALGINI SONRASI 
UZAKTAN EĞİTİM

  Tüm dünyada beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan Covid-19 
salgını dünyada ve ülkemizde yaşamı olumsuz etkilemeye devam 
ediyor. Bu kapsamda eğitim öğretim alanında küresel ölçekte farklı 
yaklaşımlar söz konusu oldu ve pek çok ülkede neredeyse tüm eğitim 
kurumları hızla kapatıldı. Dünya genelinde bir milyarın üzerinde 
öğrenci geleneksel eğitim ortamlarından uzaklaşmak zorunda kaldı. 

Ülkeler eğitimde yaşanan bu farklı durum karşısında değişik uzaktan eğitim 
platformları oluşturmaya başladı. Söz konusu süreç hâlen devam etmektedir.   
Ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı, Covid-19 ile mücadele günlerinde çoğu ülkeye göre daha 
hızlı tepki verdi. İlk olarak salgının önlenmesi amacıyla okullar kapatıldı. Bu aşamadan sonra 
Millî Eğitim Bakanlığı, hem internet hem televizyon üzerinden uzaktan eğitim desteğini 
hemen hizmete sundu. İhtiyaç duyulan ders içeriklerini tüm kademeler için hızla üretti ve 
uzaktan eğitim platformlarına taşıdı. Uzaktan eğitimde çeşitliliği de artırmaya devam ediyor.

EBA TV yayınları yaz aylarında da sürdürülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı özel eğitim 
ve rehberlik alanında da öğrenci, öğretmen ve velilere destek olmak amacıyla çok sayıda 
psikososyal destek paketi geliştirdi ve hızla uygulamaya aldı. Diğer taraftan meslek liseleri bu 
süreçte dezenfektan, maske, yüz koruyucu siperi, tek kullanımlık önlük, tulum ve solunum 
cihazı gibi salgın döneminde ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin üretimini gerçekleştirdi.

Sonuç olarak Covid-19 salgını hayatın tüm alanlarını etkilediği gibi eğitimi de derinden
etkilemiş ve yeniden şekillendirmiştir. Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi bu
süreçte tüm personeliyle senkronize bir şekilde eğitim, araştırma ve topluma hizmet
boyutlarında oldukça dinamik bir rol oynadı. Gerçekleştirilen uzaktan eğitimlerle öğrenci, 
öğretmen ve velilerimizin eğitimden kopmamaları hedeflendi. Bu süreçte üniversitelerimizin 
önemli bilim insanları ve alanında uzman öğretmenlerimizin eğitimci olarak katıldıkları 
55 webinar gerçekleştirildi. Öğretmenler arasında düzenlenen “Maskemde Hayat Var” 
yarışmasıyla sağlık çalışanlarına manevi destek sağlanmaya çalışıldı. Öğrenci, öğretmen 
ve velilerimizin evlerinde hazırladıkları çalışmalar İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesiyle 
sosyal medya platformlarına taşındı. Arge Birimimiz, 31 Ağustos 2020’de çalacak olan ders zili 
öncesi strateji, plan ve projelerini hazırlamayı ve okullarımıza destek olmayı sürdürmektedir.

Süleyman EKİCİ
Şube Müdürü
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SÜLEYMAN EKİCİ
STRATEJİ GELİŞTİRME VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRÜ

HASAN ŞAHİN

GÜLLÜ ULUTAŞ

EMEL ALPİNANÇ

SERKAN ERİŞ

ÖZGÜR ÖNÜN

ÜNAL BÜYÜK

AYŞE YAĞCIOĞLU

ARZU ELİF KOCAEL

D. İREM MORALI 

EBRU DÜNYAGÜZELİ YILMAZ

LATİFE ÇERİ

ARAŞTIRMA STRATEJİK PLANLAMA VE 
KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ PROJE EKİBİ

DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BİRİMİ EKİP ÜYELERİ
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TÜBİTAK Liseler Arası İHA Yarışmasında Derece Aldık

TÜBİTAK Liseler Arası İHA 
Yarışmasında ilimizden iki okul dereceye 
girerek büyük bir başarıya imza attı. 

TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat 
kategorilerinde ilk kez düzenlenen Liseler Arası 
İnsansız Hava Araçları Yarışması başvuruları, 16 
Şubat -30 Nisan 2020  tarihleri  arasında  yapıldı. Lise 
öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya, 
toplam 291 takımın başvurusu kabul edildi.

İl Millî Eğitim Mahmut Oğuz, yarışma 
sonuçları hakkında yaptığı değerlendirmede 
"Türkiye genelinden başvuran 291 takımdan 
125'inin başarılı bulunduğu TÜBİTAK Liseler 
Arası İHA Yarışması’nda ilimizi temsilen 
Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip 
Lisesi  ve Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat 
Merkezi’nin  yarışmaya katıldığını belirtti.

İlimiz Merkezefendi İlçesi Cedide 
Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip 
Lisesi aldığı 94 puanla 19. sırada,  
Pamukkale İlçesi Nezihe Derya Baltalı 
Bilim ve Sanat Merkezi aldığı 78 
puanla yarışmada 102. Sırada yer aldı. 
Takımlar tarafından sunulan tasarım 
raporları Danışma ve Değerlendirme 
Kurulunca değerlendirilerek 75 ve üzeri 
puan alan 125 takım 6.000 TL İHA 
geliştirme teşviki almaya hak kazandı.

Elde ettiği başarı sonrası her iki okul 
da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep 
Alleben Gölet’inde 16-20 Eylül 2020 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
yarışmaya katılacak. İl Millî Eğitim 
Müdürü Mahmut Oğuz, “Öğrencilerimizi 
ve okullarımızı tebrik eder, TEKNOFEST 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali’nde başarılar dilerim.” dedi.
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Pamukkale Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Moda Tasarım Bölümü; 6 öğrenci, 2 öğretmen,  3 
yardımcı hizmet personeli, 1 usta öğretici  olarak maske 
üretim çalışmalarına başladı. Döner sermaye faaliyetleri 
kapsamında pandemi sürecinin hemen başında 16 Mart 
2020 itibarıyla Ar-ge çalışmaları yapılarak,  23 Mart 
2020 tarihinde ilk maske üretimi gerçekleştirildi. 20 defa 
yıkanabilir kumaş maske ile başlanan üretim, kısa süre sonra 
tek kullanımlık, ultrasonik, 3 katlı maske ile çeşitlendirildi. 
 

Meslek Lisesi Ürettiği Maskeleri Hollanda'ya İhraç Etti

Son olarak da Hollanda'ya maske ihracatına 
başlandı. İlk etapta 10.000 toplamda 22.000 
maske siparişi alındı. İhracat; sanayi-okul 
işbirliğinin önemli bir örneği şeklinde 
okul hamisi Hayırsever Osman Aydınlı'nın 
destekleriyle Denizli'nin köklü firmaları olan 
Gamateks firması aracılığıyla gerçekleştirildi. 

Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Kaymakamlığı, Acıpayam 
Belediyesi, Sarayköy Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, TEİAŞ Bölge Müdürlüğü, Denizli 
İhracatçılar Birliği, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi okullar, Merkez Bankasının Edirne'den 
İzmir'e kadar 5 farklı şubesine üretilen maskeler gönderildi. Millî Eğitim Bakanlığının Denizli ilinde 
LGS sınavına girecek öğrencilere dağıttığı 64.000 maskenin üretimi gerçekleştirildi. 22.06.2020 itibariyle 
üretilen maske miktarı  1 milyon 35 bin, elde edilen ciro ise 1 milyon 247 bin TL'ye ulaşmış durumdadır.
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Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairimiz 
Yunus Emre'nin vefatının 700. Yılında il geneli gerçekleştirilen 
kompozisyon yarışmasında büyük başarı göstererek dereceye 
giren öğrencileri tebrik eden İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut 
Oğuz "Resmi ve özel ortaöğretim öğrencilerimiz arasında 
"Yunus Emre'de Sevgi ve Hoşgörü" konulu kompozisyon 
yarışmasında öğrencilerimiz halk şairimiz Yunus Emre'yi anlattılar. 

Yarışma komisyonumuz dereceye giren öğrencileri seçmekte 
çok zorlandılar. Gönderilen kompozisyonların her biri 
birbirinden güzeldi. Bugün dereceye gideren öğrencilerimize 
ödüllerini veriyoruz. Yunus Emreler, Aşık Veyseller ve daha 
nice şairimi bizim kültürel zenginliklerimizdir. Öğrencilerimizi 
değerlerimizle yetiştirmek için çalışıyoruz. Tarihini iyi öğrenen  
nesiller gelecekte her zaman ayakta kalır ve başarılı olur" dedi.

 

Halk Şairimiz Yunus Emre'yi Anlattılar

Müdür Oğuz, konuşmasının 
ardındandan yarışmada birinci 
olan Pamukkale Hasan Tekin 
Ada Anadolu Lisesi öğrencisi 
Ceylin Girgin'i yarım altın, 
ikinci olan Merkezefendi 
Denizli Anadolu Lisesi öğrencisi 
Sinem Yalçın'ı çeyrek altın ve 
üçüncü olan Yağmur Özdemir'i 
gram altın ile ödüllendirdi.
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İlkokul ve Ortaokul düzeyindeki yarışmada 
öğrenciler yaptıkları resimleri dijital ortamda 
gönderdiler. Jüri tarafından 143 eser arasından 
birinci, ikinci ve üçüncüler belirlendi.

 
İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, 
Merkezefendi Şemikler Ortaokulu 7.sınıf 
öğrencisi Baran Kaplan'ı evinde ziyaret 
ederek ortaokullar arası resim yarışmasındaki 
birincilik ödülünü takdim etti.

“Evde Sanat Var Resim Yarışması”nda Dereceye Girdiler 

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) 
salgınının olası sonuçlarını en aza indirgemek amacıyla 
'Evde Kal' çağrısına uyan ilimizdeki resmi / özel 
ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin 
sanatsal etkinliklerde bulunmaları amacıyla  Denizli 
İl Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ödüllü 
'Evde Sanat Var' konulu resim yarışması sonuçlandı.
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Öğrencilerine Ders Konseptleri Hazırladı 
Binlerce Öğrencisi Oldu

Ülkemizde ve dünyanın bir çok ülkesinde  COVID-19 virüsü etkisiden dolayı okullar zorunlu tatil 
edildi. Yurdun dört bir köşesinde olduğu gibi ilimizde görevli öğretmenlerimiz bu zor süreçte farklı 
platformlardan öğrencilerine ulaşarak eğitimlerinin aksamaması için büyük bir çaba sarf ediyorlar.

İlimizin fedakâr eğitimcileri uzaktan eğitimle, öğrencilerinin karşısına farklı konseptlerle çıkarak altarnetif 
öğrenme sistemeleri geliştirdiler. Geleceğimiz olan gençlerimizin yarınlara daha iyi hazırlanması adına 
uzaktan da olsa tüm imkanlarını kullanan öğretmenlerimizinden biri de Merkezefendi Hakkı Dereköylü 
Güzel Sanatlar Lisesi Coğrafya Öğretmeni Fatma Erözkan. Coğrafya öğretmeni Fatma Erözkan bir çok 
meslektaşı gibi Covid-19 sürecinin ilk gününden itibaren öğrencilerine uzaktan eğitim çalışmalarına başladı.

Öğrencilerine en hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmek için kendi adına sosyal medya hesabı oluşturarak 
canlı yayınlarla öğrencilerine ders vermeye başladı. Branşı olan coğrafya dersi konuları için evinin içerisinde 
ve bahçesinde farklı konseptler yaparak canlı dersi veren öğretmenimiz büyük bir başarıya imza attı.

Yaptığı dersler öğrencilerin büyük ilgisini çekerek, öğrencilerin bir sonraki dersi sabırsızlıkla 
beklediği bir hâl aldı. Fatma Öğretmen’in yenilikçi eğitim adına yaptığı bu özgün çalışmalar  
öğrencisi olmayan öğrencilerin de dikkatıni çekti. Canlı yayınları binli rakamları aşan Fatma 
Öğretmen bu süreçte binlerce öğrenciye ulaşarak derslerinin kesintisiz  devam etmesini sağlıyor.

Salgın sürecinde öğretmenlerimizin yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirten İl Millî 
Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz "Coğrafya Öğretmenimiz Fatma Erözkan çok güzel bir çalışmaya imza 
atmıştır. Kendisine ve tüm öğretmenlerimize bu süreçte yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı çok 
teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz çağda internet ağı sayesinde haberleşme ve dünyanın dört 
bir yanındaki insanlara topluluklara ulaşmak saliselerle ifade ediliyor. Toplumumuzun ve gençlerimizin 
gerek sosyal medya olsun gerekse internet üzerindeki farklı platformlardan vakit öldürmek adına değil 
de bilgiye ulaşma adına kullanılması yönünde Denizli olarak önemli çalışmalar yapmıştık. Pandemi 
süreci gençlerimize ve toplumun tüm kesimlerine internet üzerinden bilgiye ulaşılabileceğini de öğretti. 
Fatma Öğretmenimiz yaptığı konseptlerle coğrafya dersini binlerce öğrenciye sevdirerek işledi." dedi.
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Uluslararası Matematik Olimpiyatında Büyük Başarı

Amacı; kız çocuklarını matematikte gelişmeye ve ilgilerini sürdürmeye teşvik etmek olan Avrupa Kız 
Çocukları Matematik Olimpiyatı'nda kazanılan bu başarı eğitim camiamızı son derece mutlu etmiştir.

Başta ülkemiz olmak üzere Denizli'mize ve tüm eğitim camiasına bu haklı gururu bir kez daha yaşattıkları 
için öğrencimiz Zeynep Taşevli ve Matematik öğretmenimiz Bünyamin İnci'ye teşekkür ediyoruz.

2012 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan ve 2014 
yılında ülkemizin de ev sahipliğini yapmış olduğu "Avrupa 
Kız Çocukları Matematik Olimpiyatında" Aydem Fen Lisesi 
öğrencisi Zeynep Taşevli önemli bir başarıya imza attı.

Bu yıl Hollanda'nın Egmond aan Zee kentinde 
düzenlenmesi planlanan ancak Covid-19 salgın 
hastalığı nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Avrupa 
Kız Çocukları Matematik Olimpiyatı'nın 9.'suna 
(EGMO) 53 ülkeden toplam 204 katılımcı katıldı.

Türkiye TÜBİTAK Kız Millî Takımında da Denizli'mizi gururla temsil eden Denizli 
AYDEM Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Taşevli, 2020 Avrupa Kız Çocukları Matematik 
Olimpiyatında 2.'lik derecesini elde ederek 'Gümüş Madalya' ile ödüllendirildi.
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Meslek Lisesi Öğretmenleri 
Yüz Koruyucu Siperlikte Seri Üretim Yapıyor

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde ilk etapta temizlik malzemeleri ve dezenfeksiyon ürünlerinin 
üretimine ağırlık veren Bakanlık, sonrasında cerrahi maskesi üretimi ve akabinde özellikle sağlık 
çalışanlarının ihtiyaç duydukları tek kullanımlık tulum üretimine ve yüz koruyucu siperlik üretimine başladı.

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak da ülkemiz ve dünaynın bu zor sürecinde eğitime 
ara verildiği günden itibaren  ilimizdeki meslek liselerini üreten kurumlar hâline getirdik.

Pamukkale ilçesi Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon 
Teknolojileri Alanını öğretmenlerimiz de  ülkemizin COVİD-19 salgını sebebiyle 
çok ihtyiaç duyduğu yüz koruyucu siperlik  ve laringoskop üretimi gerçekleştiriyor.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanınında 
görevli 5 öğretmenimiz gönüllülük esasına dayalı 
olarak hummalı bir şekilde üretime destek veriyor. İlk 
etapta 3 boytlu yazıcılarla başlayan üretim kapasitelerini 
lazer kesimle otmasyon teknikleri kullanılarak seri 
üretime geçtiler. 24 saat vardiyalı çalışma yöntemiyle 
günlük 200 adet üretim gerçekleştilen okulda üretilen 
ürünler sağlık kuruluşlarından büyük rağbet görüyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz yaptığı 
açıklamada "Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Müdürümüz İbrahim Ertan Aktaş bey başta olmak üzere alan   öğretmenlerimizi bu 
zor günlerde yaptıkları fedakarca çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Çalışmaları toplumun tüm 
kesimlerinin hem takdirini topladı hem de dikkati mesleki eğitime çekti. Böylelikle Mesleki eğitim 
veren liselerin KARA GÜN DOSTU olduğunu herkese gösterdiler. Meslek liseleri yeniliklerle birlikte 
gelişen ve değişen üretim koşullarına en hızlı adapte olabilen kurumların başında gelmektedir" dedi.

 

Ülkemizi ve tüm dünyayı 
etkisi altına alan COVİT-19 
virüsünün ülkemizde de 
göründüğü ilk andan itibaren 
Millî Eğitim Bakanlığı 
(MEB) koronavirüse 
karşı sağlık çalısanlarının 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
meslek  liselerinin  üretim 
kapasitesini harekete geçirdi.



15

Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Kimya Fabrikası Gibi Çalışıyor

2023 Eğitim Vizyonu ile değeri daha da artan meslek liselerinin fabrika gibi çalıştığını vurgulayan Müdür Oğuz, 
konuşmasında "Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesimizin Kimya Teknolojisi Alanına 
2019 yılı Ağustos ayında Döner Sermaye kurduk. Çalışmalarımızın tamamlanması ile 2019 yılı Kasım ayında 
üretime başladık. Okulumuzda Yüzey Temizleyici, Çamaşır Suyu, Sabun ve Kolonya imalatı öğretmenlerimiz 
eşliğinde öğrencilerimiz tarafından yapılıyor. Günlük 3 ton yüzey temizleyici ve 3 ton çamaşır suyu üretim 
kapasitesine sahip okulumuz; resmi kurumlarımızdan ve çevre illerden siparişler alarak üretim yapıyor. Kolonya 
imalatını da istenilen sipariş miktarına göre üreten okumuzda ayrıca atıkların tekrar dönüşüme girerek faydalı 
hâle getirilmesi bakımından atık yağlardan katı sabun üretimi de gerçekleştirilmektedir.

Pamukkale ilçesi Gülay 
Kaynak Sarıkaya Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi Kimya Teknolojisi 
Alanı öğrencileri hem 
mesleklerini öğreniyorlar 
hem de üretim yaparak 
ülke ekonomisine 
katkıda bulunuyorlar. 

Kimya Teknolojisi Analında 45 öğrencimiz 
eğitim görmekte. Bölümümüzün kapasitesi 
200 öğrenci. Önümüzdeki yıllarda daha fazla 
öğrencimizin Kimya Teknolojisi Alanını tercih 
edeceğini ön görüyoruz. Mesleki eğitimlerini 
sürüdüren öğrencilerimiz okullarında teorik 
olarak aldıkları dersleri üretim atölyelerinde 
pratiğe dökerken mesleğin inceliklerini 
öğretmenlerinden öğreniyorlar. Mezun 
olduklarında da bileklerinde bir altın bilezik 
oluyor" dedi.

Başta okul müdürümüz olmak üzere öğrencilerimizin geleceği için emek veren öğretmenlerimize teşekkür 
eden Müdür Oğuz "geçtiğimiz günlerde 2020 yılını Denizli'de mesleki eğitim yılı ilan etmiştik. Bugün 
okulumuzu ziyaretimizde mesleki eğitimin önemini bir kez daha görmüş ve vurgulamış olduk" dedi.
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Türkiye Ulusal Akıl ve Zekâ Oyunları İl Finalleri Sona Erdi

Ödül töreninde konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz "Akıl ve Zekâ Oyunları il finallimiz dört gün 
boyunca çekişmeli yarışmalara sahne oldu. İlimizin dört bir köşesinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerimiz 
yarışma sayesinde yeni arkadaşlıklar edinme fırsatını da yakaladı. Bu tür organizasyonlar aynı zamanda 
öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlıyor. İl Finallerinde yarışan 1159 öğrencimizin her birini teker teker tebrik 
ediyorum." dedi.

Akıl ve Zekâ Oyunlarında ilimiz genelindeki ilkokullardan Q-Bitz, Equilibrio, Pentago ve Mangala oyunlarında 
767, ortaokullardan Pentago, Reversi, Mangala ve Kulami oyunlarında da 392 olmak üzere 1159 öğrenci yarıştı. 
Yarışmalar sonucunda ilkokul ve ortaokullardaki toplam sekiz katogeride birincilik, ikincilik ve ücüncülük 
elde eden 24 öğrenci ödüllendirildi.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Millî Eğitim 
Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları 
Federasyonu işbirliği ile düzenlenen, Akıl ve 
Zekâ Oyunları il finali sona erdi.
İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz 
Merkezefendi Nevzat Karalp Anadolu 
Lisesinde gerçekleşen ve 4 gün süren 
“Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları” Denizli 
yarışmalarının finalinde dereceye giren 
öğrencilere ödüllerini verdi.

Dereceye giren öğrencilere Akıl Oyunları Seti, 
Madalya ve Başarı Belgesi verildi. Ayrıca dört 
günlük bir maratonda büyük emekleri geçen 
Hakem Öğretmenlere de Teşekkür Belgesi verildi.

 

Akıl ve Zekâ Oyunları Denizli İl Finalinde birinci 
olan öğrenciler 7-8-9 Nisan 2020 tarihleri arasında 
Antalya ilinde gerçekleştirilecek olan Türkiye 
Finallerine katılarak ilimizi temsil edecekler.



17

Okulöncesi Zirvesi Gerçekleştirildi

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversite işbilirği ile 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 
Okulöncesi Zirvesi çalışması gerçekleştirildi. 

Merkezefendi Yenişehir Anaokulunda iki oturum olarak gerçekleştirilen zirveye İl Millî Eğitim Müdürü 
Mahmut Oğuz, Şube Müdürü Mustafa Vural, PAÜ Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı Üyeleri Prof.Dr. Asiye 
İvrendi, Prof.Dr. Nesrin Işıklı, Dr. Öğr. Üyesi Atiye Adak Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Emel Tok, ilçe şube müdürleri 
ve okul öncesi eğitim kurum müdürleri katıldı. 

İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz konuşmasında "2023 Vizyon Belgemiz kapsamında Okul Öncesi Zirvesi 
ile Pamukkale Üniversitemiz ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bizlere destek veren üniversitemizin değerli 
öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca  okul öncesi eğitiminde ilimizi marka şehir yapan siz değerli okul 
müdürlerimiz ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. 

Denizli eğitimde lider bir şehirdir. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan araştırma ile Rekabet Endeksi 
yayınlandı. 10 yıllık bir süreci kapsayan bu araştırmada Denizli eğitim alanında birinci sırada yer aldı. Bu 
başarı ilimizin üniversitesinden tutun, sivil toplum kuruluşları, hayırseverlerimiz ve öğretmenlerimizin eğitime 
verdiği değer ve destekden gelmektedir. 

Çağımız teknoloji, bilgi ve akıl çağı. Bu çağda sürekli üreten, öğrenen, yenilikçi ve dinamik bir yapıya sahip 
olmak gerekiyor. Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim zirveleri ve çalıştaylar gerçekleştiriyoruz. 
Yaptığımız bu çalışmalarla eğitimi nitelik anlamda çeşitlendirme ve geliştirme imkanı buluyoruz" dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un konuşması sonrası Teorinin Pratiğe Yansıtılması konularında 
Pamukkle Üniversitesi Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı Üyeleri tarafından okul öncesi müdürleri ile grup 
çalışmaları yapıldı.
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2020 Velimize Misafir Olduk

Denizli genelinde aynı anda yapılan ziyaretler çocuklarımızın yüreğine ve zihnine bir dokunuş oldu. Her 
güzel söz ve davranışın onlarda çiçeğe, ağaca ve ormana dönüşeceği inancı ile 2020 öğretmenimiz velilerimize 
misafir oldu. Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak inanıyoruz ki eğitim camiası olarak yaptığımız ziyaretler, 
onların hayat yolculuklarında unutamayacakları duraklardan biri oldu.

 Program kapsamında Denizli Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve beraberindeki öğretmenler ile ilk olarak 
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde, kızları Sude Hayırseverler Ortaokulu 6, Sena ise Osman Özgür 
İlkokul ikinci sınıfta okuyan Kesikbaş ailesini ziyaret etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz gerçekleştirdiği ziyarette "Bu akşam 2020 öğretmenimizle 2020 evi 
ziyaret etmiş olacağız. Aynı anda saat 20.20'de gerçekleştirdiğimiz etkinlikle hem yavrularımızı ziyaret etmek 
hem velilerimizle eğitim öğretim üzerine sohbet etmek için bir araya geldik. İnşallah evlatlarımız iyi bir 
eğitim öğretimle kendilerini geleceğe hazırlayacaklar. İlimizdeki tüm öğrencilerimiz birbirinden azimli ve 
çalışkandır. Denizli'miz eğitim öğretimde başarıyı kovalayan ve elde eden bir şehirdir. Bu başarı çocuklarımız, 
velilerimiz ve öğretmenlerimizin başarısından kaynaklanıyor. Velilerimizin eğitimin içerisinde olması başarıyı 
beraberinde getiriyor. Hem velilerimize hem öğrencilerimize hem de okul müdürlerimize, onların şahsında 
tüm öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum."

Evlerinin kapısını İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve beraberindeki öğretmenlere açan veli Hüsamettin 
Kesikbaş  ziyaretten dolayı Millî eğitim camiasına teşekkür etti.

2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında 
Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
Denizli'deki önemli bir etkinliğe imza attı.

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bir 
farkındalık oluşturmak için 20.02.2020 
tarihinde, 2020 velimizi, kendi evlerinde, saat 
20.20'de 2020 öğretmenlerimiz ziyaret etti.

Müdür Oğuz ve beraberindeki öğretmenler ikinci 
ziyaret olarak aynı mahallede oturan 7'nci sınıf 
öğrencisi Osman Türk ile annesi Neslihan Türk'ü 
ziyaret ederek evlerine misafir oldu.

Her iki ziyarette de İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut 
Oğuz günün anısına öğrencilere hediyeler verdi.
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2020 Yılı "Denizli'de Mesleki Eğitim Yılı"

Millî Eğitim Bakanlığının "Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye " başlığıyla kamuoyuna duyurduğu "2023 Eğitim 
Vizyonu"nun en önemli başlıklarından biri olan Mesleki ve Teknik Eğitimde küresel düzeyde rekabetçi bir 
Mesleki Eğitim anlayışına farkındalık yaratmak amacıyla Denizli'mizde 2020 yılı "Mesleki Eğitim Yılı" ilan 
edildi.

2020 Mesleki Eğitim Yılı kapsamında Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı 
salonunda düzenlenen "Mesleki Eğitimde Denizli Yılı" açılış programına Denizli Valisi Hasan Karahan, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Millî Eğitim Müdürü 
Mahmut Oğuz, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Pamukkale Üniversitesi Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Oğuz Karadeniz, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Orhan, Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Tefenlili, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Mesleki Eğitim ile ilgili kısa film gösterimi ile devam etti.

2020 yılının Mesleki Eğitim açısından olumlu kazanımlarla süreceğini belirten İl Millî Eğitim Müdürü 
Mahmut Oğuz konuşmasında "Hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde eğitim, kalkınmanın en etkili ve temel 
araçlarından biri olarak kabul edilmiştir. Sahip olduğumuz genç nüfusu küresel rekabette avantaja çevirmenin 
ve ekonomimizin itici gücü yapmanın yegane yolu nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir. 
Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin ve sanayinin ortak paydada oluşturdukları mesleki eğitim 
bilincinin öneminin farkındayız. Tüm bu sebeplerle 2020 yılını Denizli için Mesleki Eğitim Yılı ilan ediyoruz. 
Mesleki eğitimde, uygulamalı çalışmaları gençlerin ilerideki iş hayatına kolay adapte olabilmeleri için çok 
büyük önem taşıyor. Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK: "Orta öğretimde de eğitim ve öğretim yolunun 
çalışmalı ve uygulamalı olması kesin bir koşuldur. Kadınlarımızın da benzer öğretim derecesinden geçerek 
yetişmelerine önem verilecektir." diyerek mesleki eğitimin önemini vurgulamaktadır.
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Hayallerindeki Yolculuklara "Masal Treni" ile Çıkıyorlar

Pamukkale İlçesi Deliktaş İlkokulu Masal-Drama Atölyesinde 
2/D sınıf öğrencileri ve öğretmenleri Sacide Gürbüz eşliğinde 
yaptıkları etkinlikler ile okullarının ve ilimizin adını tüm 
avrupaya duyuruyorlar.
Avrupa ülkelerinin ortak eğitim platformu olan eTwinning 
kapsamındaki "Masal Treni" projesi etkinliklerinin uygulandığı 
okulun Masal-Drama Atölyesinde öğrenciler hayal güçlerini 
geliştirirken kendilerine daha rahat ifade edebiliyorlar.

İlimizin dört bir yanında kurulan binden fazla Tasarım 
Beceri Atölyelerinde öğrencilerin akademik eğitimin 
yanında sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlerle iç içe 
olduklarını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz 
"Tasarım Beceri Atölyelerimizin en güzel örneklerinden 
birisi olan Deliktaş İlkokulumuzda  birbirinden özel olan 
öğrencilerimiz, atölye çalışmalarında kitap okuma, masal 
yazma, masal canlandırma ve yaratıcı drama etkinlikleri ile 
Türkçe derslerini daha verimli ve daha eğlenceli işliyorlar. 
Bu çalışmalar eğitimde nitelikliğin artmasında büyük rol 
oynamaktadır. Denizli'nin eğitimde lider olmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

2023 Eğitim Vizyonu ile aktif 
olarak eğitim hayatının içerisinde 
yer alanTasarım Beceri Atölyeleri  
öğrencilerin ufkunu genişletmeye 
devam ediyor.
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Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinin Şampiyon Öğrencileri Ödüllendirildi

2019-2020 eğitim öğretim yılında 
ulusal ve uluslararası yarışmalar 
ile spor müsabakalarında başarı 
göstererek dereceye giren Sema-
Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesinin şampiyon 
öğrencileri Valimiz Hasan Karahan'ın 
katıldığı tören ile ödüllendirildi.

Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 
düzenlenen törene; Valimiz Hasan 
Karahan, İl Millî Eğitim Müdürü 
Mahmut Oğuz, Hayırsever İşadamı 
Abdurrahman Karamanlıoğlu, 
öğretmen, öğrenciler ve davetliler 
katıldı.

 
Tören sonunda; 2019-2020 öğretim yılı itibariyle uluslararası yemek yarışmalarında;  4 Birincilik (Altın), 12 
İkincilik (Gümüş), 13 Üçüncülük (Bronz) madalyası kazanan öğrenciler, yine Uluslararası  House Keeping 
Olimpiyatlarında ( Kat Hizmetleri Yarışması)  ekip olarak  10 altın madalya,  birincilik kupası ve  ikincilik 
kupası kazanan öğrenciler ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sportif müsabakalara katılarak  il genelinde 9 
altın 2 gümüş ve 5 bronz madalya  almaya hak kazanan 21 öğrenciye ödülleri Valimiz Hasan Karahan tarafından 
verildi.

Valimiz Hasan Karahan dereceye giren öğrencileri tebrik ederek; başarılarının devamını diledi.

 Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 25 derslik, 2 mutfak, 2 servis atölyesi, 
36 odalı uygulama oteli ve 67 personeliyle eğitim-öğretim alanında hizmet vermektedir. 2019-2020 eğitim-
öğretim yılı itibariyle 389 erkek 134 kız olmak üzere toplam 523 öğrenci öğrenim görmektedir.
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EDEP ve DEBİP Denizli'yi Zirveye Taşıdı

Eğitimde Değerler Eğitimi (EDEP) ve Denizli Eğitiminde Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (DEBİP) 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Millî Eğitim 
Müdürü Mahmut Oğuz ve il geneli resmi ve özel ilkokul müdürleri katıldı.

İlimiz eğitiminin zirveye taşınmasında yaptıkları başarılı çalışmalar için okul müdürlerine teşekkür ederek 
konuşmasına başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz "Denizli'nin eğitimdeki başarısının mimarları 
ekip arkadaşlarım, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve hayırseverlerimizdir. 2023 Eğitim Vizyonunu kendimize 
yol haritası edindik ve bu doğrultuda ahlaklı, bilgili ve donanımlı nesiller yetiştirmek en büyük gayemizdir. 
19 ilçemizde de eş zamanlı yürüttüğümüz çalışmalarla, eğitimde fırsat eşitliğini, hem öğretmenlerimiz hem de 
öğrencilerimiz adına sağlama gayreti için durmadan çalışıyoruz" dedi.

EDEP ve DENİP çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda bir çok konferans ve atölyeler gerçekleştirilerek 
öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkılar sağlandığını söyleyen Müdür Oğuz "Bu da 
söz konusu projelerin yalnızca öğrencilerimize kazanımlar sunmakla sınırlı kalmayıp öğretmenlerimize 
verilen eğitimleri de kapsadığının bir göstergesidir. Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerimizin katılımıyla 
gerçekleştirilen çalıştaylar sonucunda kılavuz kitaplar hazırlandı. Değerler eğitiminin 3 saç ayağını temsil eden 
öğrenci, öğretmen ve aileleri kapsayan farklı kategorilerde yarışmalar düzenlenerek projelerimizin eğitime 
dokunan her bir  bireye ulaşması sağlandı. 2008 yılında hayata geçirdiğimiz Denizli Eğitiminde Başarı İzleme 
ve Geliştirme Projesi ve 2016 yılında uygulamaya koyduğumuz Eğitimde Değerler Eğitimi Programı ilimizi 
eğitim alanında zirveye taşıdı." dedi.
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Narko Rehber Eğitimleri Başladı

Millî Eğitim Bakanlığınca okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizi sağlığa zararlı alışkanlıklardan korumak 
amacı ile yapılan çalışmalar kapsamında ilimizde de liselerde görevli öğretmenlere yönelik Narko Rehber 
Eğitimlerine başlanıldı.

 Merkezefendi Necla-Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlayan eğitimlerde öğrencilerin uyuşturucu 
kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele konularında öğretmenlerde aktif rol oynayacak.

İlimiz Merkezefendi ve Pamukkale İlçelerindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Liselerde  
ve Anadolu Liselerinde toplam 31 okulda  görev yapan 1.727 öğretmene, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Biriminde görevli, alanında uzman başpolis/polis memurlarınca 2020 Şubat ile 
2020 Mart ayları içerisinde 20 oturumda Bağımlılıkla Mücadele faaliyetleri kapsamında Narko Rehber Eğitimi 
verilmiştir.
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Çırak Öğrencilerimiz Avrupa'da Staj Yapacak

Denizli Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri "Mobilya Alanında Yenilikçi Üretim Yöntemleri 
Stajı" isimli projeleriyle Avrupa'da staj yapacaklar.

 Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus +  Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği 
faaliyetleri kapsamında Vali  Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezinin mobilya ve iç mekan tasarımı alanından 
altı öğrencisi 01-14 Mart 2020 tarihleri arasında  Amonit Mobilya Fabrikasında  "Mobilya Alanında Yenilikçi 
Üretim Yöntemleri Stajı"  için Çekya- Prag'a gideceklerdir.

Yine aynı proje kapsamında on iki öğrenci 17-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında  Romanya- Bükreş'teki  Casa 
Di Adriano  ve  Prestige Transilvania SRL Mobilya Fabrikalarında staj yapacaklar.

Proje ile ilgili İl Millî Eğitim Müdürü yaptığı açıklamada "Bir  wyıl aradan sonra tekrar Mesleki Eğitim 
Merkezimizin çırak öğrencileri Avrupa'ya gitme şansını yakaladılar. Projeye  katılan  öğrencilerimiz mesleki 
bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirme imkanı bulacaklardır. Öğrencilerimiz girişimcilik, kültürel hoşgörü, 
takım çalışması, iş disiplini gibi kişisel özellikler elde edeceklerdir. Ayrıca öğrencilerimiz alacakları sertifikalarla 
mobilya alanında  daha iyi şartlarda istihdam imkanı bulacaklardır. Projemiz Bakanlığımızın 2023 Vizyon 
Hedefleri doğrultusunda  mesleki eğitim kalitemizin arttırılmasına, sınır ötesi işbirlikleri kurulmasına  ve 
okulumuz ile özel sektör arasındaki işbirliklerinin kuvvetlendirilmesine hizmet edecektir." dedi.

Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencileri mobilya üretiminde 
son teknoloji CNC makinelerini kullanan işletmelerde staj faaliyetleri yapacaklarına değinen Müdür Oğuz 
"Teknolojik gelişmelere paralel olarak CNC makineleri mobilya sektöründe oldukça yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Dolayısıyla çağın gerektirdiği teknolojik niteliklerle donatılmış teknik eleman ihtiyacı da 
gün geçtikçe artmaktadır. Öğrencilerimiz, modern işletmelerde yapacakları staj faaliyetleri ile CNC makinesi 
ile mobilya yapımı konusunda çağdaş mesleki beceri ve yeterliklere sahip olacaklardır." dedi.
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Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek

REFERANS NO PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ ADI

1 TR32/19/TD/0125 Patentle Denizli Denizli İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü

2 TR32/19/TD/0078 Güney Robotik Ve Kodlama Eğitiminde Güney İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü

3 TR32/19/TD/0085 Eğitim Koçluğu Eğitimi Ve Webinar 
Danışmanlığı

Sarayköy İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü

4 TR32/19/TD/0104 Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama Teknikleri Pamukkale İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü

5 TR32/19/TD/0118 Acıpayam Projelerle Ab’ye Hazırlanıyor! Acıpayam İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü

6 TR32/19/TD/0095
8. Sınıf Öğrencilerin İlgi - 
Yeteneklerinin Ölçülmesi ve Kariyer 
Psikolojik Danışmanlığı

Pamukkale Rehberlik 
Araştırma Merkezi

7 TR32/19/TD/0099 P4C Eğitimi Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat 
Merkezi

Güçlü öğretmen, güçlü gelecek" vizyonuyla, ilimizde görev yapan öğretmenlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
daha kaliteli eğitim vermek adına geliştirilen Teknik Destek Projeleri ile eğitim kalitesinin artırılması 
hedeflenmektedir.
Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından, "Güney Ege Bölge Planı" vizyonu çerçevesinde; bölgedeki kurumsal 
ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlatılan; 2019 yılı Teknik Destek 
Programı kapsamında Kasım-Aralık döneminde yapılan başvurunun değerlendirme süreci tamamlanarak, 
teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak İlimizden başvurusu yapılan toplamda 7 adet proje 210.000 TL 
destekle Güney Ege Kalkınma Ajansının destekleriyle hayata geçmektedir.
Bu projeler;

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve GEKA 
arasında "Teknik Destek" protokolü 
Valimiz Hasan Karahan'ın katıldığı 
tören ile imzalandı.

Valilik Makam Toplantı Salonunda 
düzenlenen törene; Valimiz Hasan 
Karahan, İl Millî Eğitim Müdürü 
Mahmut Oğuz, GEKA Genel 
Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.
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İmece Usulu Z-Kütüphane

Konu geleceğimiz olan çocuklarımızın olduğunda elini taşın altına koyarak seferber olan ilimizde eğitime 
anlamlı bir destek de Denizli Eğitim Derneğinden geldi.

İlimiz Honaz Kocabaş Atatürk Ortaokuluna Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş Kütüphane) kazandırılması adına 
Denizli Eğitim Derneğinin katkıları ile Denizli Polisevinde kahvaltı programı düzenlendi.

Honaz İlçesi Atatürk Ortaokulu yapılacak olan Z-Kütüphane'ye katkı için gerçekleştirilen programa İl Millî 
Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Denizli Eğitim Derneği Başkanı İzzet Özer, Başkan Yardımcısı Feden Çığman, 
dernek üyeleri ve eğitim gönüllüleri katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz yaptığı konuşmasında "Bugün çok anlamlı bir etkinlikte sizlerle 
beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Honaz ilçemiz Kocabaş mahallesinde eğitimlerine devam eden 
öğrencilerimizin yenilikçi bir anlayışla dizayn edilen kitaplarla birlikte teknolojiyi bünyesinde barındıran bir 
kütüphaneye kavuşturacağız.

Çağımızda en kıymetlisi bir zaman diğeri de bilgiye ulaşmaktır. Bugün yaptığımız etkinlikte çocuklarımızın 
bilgiye ulaşmalarında ki en önemli adres olan kitapların yer aldığı kütüphane yapımı için bir araya geldik. 
Bu etkinliğe vesile olan Denizli Eğitim Derneğimiz başkanı ve üyelerine eğitim camiası adına çok teşekkür 
ederim. İlimiz eğitim aşığı olan bir şehir. Sizlerin sayesinde Denizli eğitimde her zaman lider bir şehir" dedi.
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Web 2.0 Araçları Eğitimleri Başladı

Çağımız teknolojinin çağı. Hızlı değişen ve gelişen çağda eğitimciler olarak teknolojiyi eğitimin içerisinde 
çok iyi kullanmalıyız. Bakanlığımız Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar çalışmaları kapsamında büyük çalışmalar 
yapmakta. Geleceğimiz olan öğrencilerimiz teknolojiyi çok iyi bir şekilde kullanmaktadırlar. Öğrencilerimizi 
bilgiye ulaşma ve teknolojiyi doğru kullanmaya yönlendirmeliyiz. Eğitimin dijitalleşmesi yolunda Web 2.0 ile 
öğretmenlerimizin öğrencilerine daha verimli ve ulaşılabilir içerikler hazırlayabilmektedirler.
Web 2.0 Teknolojisinin Kullanılmasının Eğitim Ortamına Katkıları
Daha aktif ve katılımcı bir sınıf ortamı oluşturur.

Mlli Eğitim Bakanlığınca yapılan Eğitimde Yeni-
likçi Yaklaşımlar çalışmaları kapsamında ilimiz-
de gönüllü 51 öğretmene Web 2.0 araçları eğitim-
leri başladı.

Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip 
Lisesinde gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim çalış-
malarını İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz 
ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Eğitim ortamındaki öğrencilerin birbirlerine karşı 
olumlu tutumlar gerçekleştirir.
Eğitim ortamında grup çalışması, etkili öğrenme, üst 
düzey düşünme, yapılandırmacı öğrenme, bireysel 
öğrenme,   sorumluluk alma vb becerilerin gelişmesine 
katkı sağlar.
Web 2.0 Teknolojisinin Kullanılmasının Öğrencilere 
Katkıları

Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğrenciler öğrenim hayatlarında ve ileriki yaşamlarında teknoloji okuryazarı,  
aktif ve katılımcı bireyler olmalarına yardımcı olur.

Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğrenciler ürün odaklı çalıştıkları için gayretlerinin sonuçlarını somut 
olarak elde ettikleri için derse karşı istekleri ve bir şey geliştirmiş olma mutluğunu yaşarlar.

Web 2.0 araçlarını kullanan öğrenciler ürün üzerinde esnek çalışma imkanına sahip oldukları için kendisine 
uygun en iyi öğrenme metoduyla öğrenmeyi gerçekleştirebilirler. Bireysel öğrenme yöntemiyle en etkili 
öğrenmeyi gerçekleştirmiş olur.

Web 2.0 araçlarını kullanan öğrenciler sadece verilen bilgiyi tüketen bireyler konumundan, bilgiyi üreten, 
bilgiyi değiştiren, kaynağını sorgulayan aktif öğrenciler olmaktadırlar.
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Özel Eğitim Okulu Özel Çocuklar İçin Materyal Üretti

İlimiz Çamlık Özel Eğitim Meslek Okulu özel öğrenciler için zekâ oyunu seti hazırlayarak güzel bir çalışmaya 
imza attı.
Çamlık Özel Eğitim Meslek Okulu Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Atölyesinde okulun öğretmenleri ve 
özel öğrencileri tarafından 11 adet ahşaptan yapılma ve özel çocuklara yönelik zekâ oyunları seti hazıladı.
Zekâ oyunları seti yapım aşamasının her bir adımını yakında takip eden İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz 
zekâ oyunları setinin hazırlanmasında büyük emeği geçen okul müdürü ve öğretmenlerini makamında kabul 
etti.
Yapılan örnek çalışmayla özel eğitim sınıfları ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilerin akademik 
bilişsel gelişiminin desteklenmesiyle sosyal gelişimlerine katkıda bulunması hedeflendiğini belirten İl Millî 
Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz "Çamlık Özel Eğitim Meslek Okulu Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı 
Atölyesinde 3 taş, 9 taş, tangram, hafıza kartları ve drama gibi 11 adet ahşaptan yapılma zekâ oyunları seti 
hazırladık. Hazırlanan setin içerisinde oyuncağın yapımında kullanılan malzemeler, oyuncak ve oyunun tanıtımı 
gibi bilgiler de yer almaktadır. Yaptığımız bu çalışma ile Çamlık Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin pratik 
ve bilişsel becerilerini geliştirmeleri ve okulun döner sermayesine katkıda bulunmasını sağlayarak, öğrencilerin 
de döner sermaye üzerinden gelir elde etmelerini hedefliyoruz. Bakanlığımız ve Müdürlüğümüzce özel eğitim 
alanında yapılan çalışmaların hedefi tüm engelli öğrencilerimiz için okullarımızı dünya standartlarının üzerine 
çıkararak okullarımızın kapısını mutluluğa açmaktır." dedi.
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STRATEJİK 
PLANLAMA 
ÇALIŞMALARI
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2019-2023 Stratejik Planının izleme 
ve değerlendirmesi sayısal değerlerle 
performans göstergelerine bağlı 
olarak hazırlanarak ‘Performans 
Programı’ ve ‘Faaliyet Raporu’ 
olarak hazırlanmaktadır.

 

 

T.C. 
DENİZLİ VALİLİĞİ 

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
 
 

2020 YILI 
PERFORMANS 

PROGRAMI  
 
 

Ocak – 2020 
 

 

 

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2019 YILI İDARE 
FAALİYET RAPORU 

 

 
 

 

 

 

DENİZLİ – 2020 
 

Stratejik Planlama Çalışmaları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu gereğince 
Müdürlüğümüz 5 yıllık stratejik 
planı yapılmış ve Bakanlığımıza 
gönderilmiştir. 
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YEREL 
PROJELER
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EDEP (Eğitimde Değerler Eğitimi Programı)

Okullarımızın öncelikli görevi kültür aktarımında öğretim
programlarında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri 
öğretmek, öğrencileri belirlenen değerler doğrultusunda hayata 
hazırlamak, çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır. 
Böylesi bir yaklaşım, çocuk ve gençlerin karakterini ve benlik 
algısını olumlu yönde etkilemektedir. Bu yüzden bireyin belirli 
değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi 
ve içselleştirerek davranışları ile sergilemesi eğitim sisteminin 
öncelikli sorumluluk alanlarındandır.

Müdürlüğümüz tarafından yürütülen EDEP (Eğitimde Değerler 
Eğitimi Programı) her yıl farklı çalışmalarla sürekliliğini 
devam ettirmektedir. Valilik oluru ile ilimizde görev yapan 1 
okulöncesi müdürü, 1 okulöncesi müdür yardımcısı, 2 rehber 
öğretmen, 10 okul öncesi öğretmeni ve 6 sınıf öğretmeni EDEP 
Komisyonu olarak görevlendirilmiştir. Her ay belirli periyotlarla 
toplanmış ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında okulöncesi ve 
ilkokul kurumlarında değerler eğitimi ile yapılacak çalışmaları 
planlamışlardır.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı “ Okul Öncesi  
Yeni  Değerler Eğitimi Programı Tanıtımı Ve 
Öğretmen Söyleşisi”  Programı

Millî ve manevi değerlere sahip, sorumluluk ve inisiyatif alabilen, 
yenilikçi ve gelişime açık bireyler yetiştirmek amacıyla İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan EDEP(Eğitimde 
Değerler Eğitimi Programı) 2016-2017 eğitim öğretim yılından 
itibaren okullarımızda uygulanmaya başlamıştır.
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Dijital İçerik Geliştirme Projesi

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu 
“Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve 
Beceri Destekli Dönüşüm” Teması Hedefleri 
doğrultusunda; 

İlimizde geçen yıl 26.06.2019 tarihinde ilimiz 
bilişim teknolojileri, elektronik öğretmenleri, 
Teknokent ve PAÜ Teknoloji Fakültesi 
Öğretim Üyeleri ve oluşan 209 kişilik bir 
ekiple gerçekleştirilmiş olan çalıştayın 
raporu doğrultusunda bir takım faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir.

1-Öğretmenlerimizin dijital yeterliliklerinin geliştirilmesi ve 
2-Dijital ders içeriklerinin tasarlanmasına dair faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

*Web2 araçlarını yenilikçi pedagojiler ile kullanılması 
*3 d modelleme ve 3d yazıcı eğitimi
*Tasarım ve yayın programlarının kullanımı
*Eğitimde dönüşüm
*Eğitimde yenilikçi pedagojiler
*Öğrenme aktivitelerinin tanıtımı ve ders planı tasarımı 
*Dijital becerilerin geliştirilmesi 
*Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı
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Dijital İçerik Geliştirme Projesi

Önümüzdeki yıl içerisinde de bu iki hedef 
doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilecektir. 
Ayrıca projenin bir başka hedefi olan Meslek 
liselerimizin ‘Web programcılığı’ ve ‘Veri 
tabanı programcılığı’ alanlarında öğrenim 
gören 679 öğrencimiz içerisinden ileri 
derecede bilişim kabiliyetlerini geliştirmeye 
yönelik olarak;
 
‘‘Öğrencilerin dijital yeterliliklerini 
geliştirme» faaliyetleri gerçekleştirilecektir.’’ 
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DEBİP (Denizli Eğitiminde Başarı İzleme Ve Geliştirme Projesi)

debip.org web sitemizin ara yüzünde, 2023 Eğitim Vizyonu temalarına uygun olarak değişiklik çalışmaları 
yapılmıştır.
Ayrıca faaliyet girişlerinin 2023 hedefleri ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. 
 
debip.org web sitemizin Bakanlığımız hizmet sağlayıcıları üzerinden yayın yapması için «gov.tr» uzantılı alan 
alınması talebinde bulunulacaktır. 

Denizli Eğitiminde Başarı izleme ve Geliştirme Projesi ilimizde 2008 yılında hayata geçirilmiştir. Projenin 
amacı okul temelli olarak her öğrencimizin bilişsel, sosyal ve ahlakî becerilerini geliştirmektir.

Denizli il Millî Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim öğretim yılı başında her okul kademesi için başarı artırıcı 
faaliyetleri okullarımıza bildiriyoruz ve izleme, geliştirme ve 2016 yılından bu yana yaygınlaştırma çalışmaları 
yapıyoruz.
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“İnovatif Fikirler Yarışması Projesi”

Türkiye’de inovasyon bilincinin genç nesillere aktarılması amacıyla Denizli İhracatçılar Birliği tarafından ve 
Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan “İnovatif Fikirler Yarışması Projesi” nin 5.
si planlanmaktadır.
İl genelinde, ilkokul – ortaokul ve lise eğitimi görmekte olan öğrenciler arasında fikir tabanlı yarışma 
düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Projenin amacı; yenilikçi, özgün fikir ve projeler ile farklı yaş gruplarının yaratıcılıklarını ön plana çıkarmak, 
keşfedilmemiş ve sadece fikir aşamasında kalmış projeleri tespit ederek hayata geçirmektir. 5 yıldır
gerçekleştirmekte olduğumuz bu proje ile Denizli ve Türkiye’nin inovasyon yolculuğunda çocukların ve gençlerin 
fikirleri geliştirilip Denizli sanayisine katkı sağlayacak ürüne dönüştürebilecekleri platformların hazırlanması 
da hedeflerimiz arasındadır. Denizli İl Millî Eğitim olarak Denizli İli genelinde yer alan okullarda görev 
yapan Sınıf, Rehber ve Teknoloji Tasarım Öğretmenlerinin yarışma hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması 
işbirliğimizin konusu içerisindedir. Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 
düzenlenecek olan protokol 15 Ocak Çarşamba günü saat 11.00 de valilik binasında gerçekleştirilmiştir.
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında ikincisi 
düzenlenen “Eğitimde İş Birliği” protokolü ile birbirine kaynaklık eden kurumların eğitimde iş birliği yaparak 
resmi temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin ve velilerin psikolojik danışma ve rehberlik 
hizmetleri, özel eğitim hizmetleri ve ruh sağlığı hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanması, akademisyenlerin 
ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması, öğretmenlerin mesleki ve akademik 
gelişimlerine katkı verilmesi amaçlanmaktadır. Bu protokol ile eğitimde iş birliğine yönelik Merkezefendi ve 
Pamukkale ilçelerinde belirlenen ilkokullarda görev yapan öğretmenlere, 

•	 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından özel eğitim ile ilgili bilgilendirme yapılması,
•	 Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki ortaöğretim kurumlarından seçilecek okullara Dikkat Eksikliği 

ve HiperaktiviteBozukluğu taraması yapılması,
•	 Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki Ortaöğretim okullarından alınacak örneklem ile “Tütün ve Tütün 

Mamullerinin Kullanımı” araştırılmasının yapılması,
•	 Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki Ortaöğretimokullarından alınacak örneklem ile “Enerji İçecekleri 

Kullanımı”araştırılmasının yapılması faaliyetleri planlanmıştır. Ancak Pandemi dolayısıyla yapılacak 
faaliyetler ertelenmiştir.

Eğitimde İş Birliği Protokolü

2023 Eğitim Vizyon Ekibi Çalışmaları

2023 Eğitim Vizyon Ekibi olarak Denizli Merkez Birimlerin ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü çalışmalarının 
2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde bulunan ana hedef ve alt hedefler ışığında okullarımızın yaptığı faaliyetler 
raporlaştırılmaktadır. Haftalık ve aylık bilgi notları düzenlemesi ile ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin vizyon 
değerleri yüzdelik olarak tablolaştırılmaktadır. Ayrıca vizyon belgesi doğrultusunda ” İyi Örnekler “ belirlenip 
ilçeler arasında yaygınlaştırma çalışması yapılmaktadır. 
Çalışmalarımızı 2023 Vizyon Belgesi ışığında gerçekleştirmeye devam edeceğiz.



38

Şehrim Denizli Projesi

“Şehrim Denizli Projesi”  kapsamında 8-10 yaş öğrencileri için on dokuz 
ilçenin; tarihi sosyal ve kültürel tanıtımı 19 fantastik hikaye kitabı ile  
yapılacaktır. Proje kapsamındaki hikâye serisinin adı “ Bilge Horoz Serisi’dir. 
Şehrim Denizli Projesi; yazılan kitapların sesli kitap olarak hazırlanması, sesli 
kitapların işaret diline tercüme edilmesi, işaret diline tercüme edilen sesli 
kitapların, kitap görselleriyle birlikte montajlanarak videolar oluşturulması, 
oluşturulan tüm materyallerin genel ve dezavantajlı grupların aynı anda 
kullanabileceği materyaller olması açısından Türkiye’de bir ilktir. 

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Projesi  ‘’ Şehrim Denizli ’’ kapsamında yazılmış olan ‘’ 
Bilge Horoz “hikâye kitap serisi öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliklerine katkıda bulunmak adına, alanında 
yetkin öğretmenlerimiz tarafından İngilizceye çevrilmiştir. İngilizceye çevrilen kitap  serisinin basım işlemi 
tamamlanmıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında öğrencilerimize sunulacak olan bu hikâye serisi, bölgesel 
kültürel zenginlik yanında yabancı dil eğitimine de katkıda bulunacaktır. İngilizce dilinde yaşadığı bölgeyi 
tanıtabilen öğrencilerimizin kendilerine olan güvenleri artacaktır. İngilizce eğitim alanında bir yükseliş 
sağlacak “ Bilge Horoz” hikaye kitap serimiz, yabancı dilde İl tanıtımının kapsamlı bir biçimde yapıldığı ilk 
kitap serisidir.
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‘Maskemde Sanat Var Maskemde Hayat Var’ Projesi

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan “Maskemde Sanat Var Maskemde Hayat 
Var Projesi”   COVİD-19 sürecinde ülkemizde   ve   
dünyada  yaşanan bu sürece vurgu yaparak  bu zor 
zamanları unutmamak ve bu süreçleri sembolik 
olarak hatırlamak amacıyla   hazırlanmıştır. Bu 
sürecin en temel unsurlarından olan maskelere 
renk verilerek bu zorlu süreci sanat ve toplumla 
birleştirip Maskemde Sanat Var Maskemde Hayat 
Var Projesi kapsamında Hayat Ağacı Hatıra 
Panosunu   hazırladık. Hazırladığımız panoyu bu 
zorlu   dönemde bize tüm güçleriyle destek veren 
sağlıkçılarımız anısına armağan etmek istedik. 
Tüm ülke ve dünya olarak  bu süreci en iyi şekilde 
atlatıp olanları sadece sembolik olarak hatırlamayı 
dilemekteyiz.
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Görsel Sanatlar Atölyesi: Okul Dışı Öğrenme Ortamları Proje Ekibi öğretmenleri tarafından 2. sınıf 
öğrencilerinin kendilerini çizgilerle, renklerle biçimlerle ifade ederek, algısal yeteneklerini geliştirmek, 
zihinsel yetilerini görsel biçimler yolu ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendilerini özgürce ortaya 
koyabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Etkinlikler sonucunda öğrenciler çeşitli 
özgün ürünler ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşadığı gözlemlenmiştir.

Tasarım Beceri Atölyeleri Aktifleşiyor…

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ilkokuldan başlayarak 
tüm öğretim kademelerinde kurulan tasarım beceri atölyelerinin 
aktif kullanımını desteklemektedir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
Okul Dışı Öğrenme Ortamları Proje Ekip Öğretmenleri, Katip 
Çelebi İlkokulu’nda Görsel Sanatlar, Müzik/Ritim ve STEM+A 
atölyelerinin aktif kullanılmasında rehberlik yapmıştır. Strateji 
Geliştirme Hizmetleri (AR-GE) Şube Müdürü Süleyman Ekici 
okulda yapılan çalışmaları yakından takip etmiş ve okulumuz 
atölyelerine ziyarette bulunmuştur. Okul idaresi ve öğretmenleri 
birlikte yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını 
belirtmiştir.

Müzik/Ritim Atölyesi: Okul Dışı Öğrenme Ortamları Proje 
Ekibi öğretmenleri tarafından 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin 
ritmik yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri ritim 
tutma, ritmi algılama ve dinleme becerilerini geliştirmelerini 
amaçlayan çeşitli etkinlikler uygulanmıştır. Eğlenerek öğrenen
öğrencilerin bu etkinliklerle zamanlama duygusu gelişmekte 
dinleme ve duymayı öğrenme ile birlikte konsantrasyon 
süresinin artması kulak ve ellerle ritmi yakalayabilmesi 
çocukların gelişiminde büyük katkı sağlamıştır.

STEM+A Atölyesi: Okul Dışı Öğrenme Ortamları Proje Ekibi 
öğretmenleri tarafından 4. sınıf öğrencilerinin fen, teknoloji, 
mühendislik, matematik ve sanat alanlarına ilgilerini arttırma amaçlı 
çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Öğrencilerin ilgileri doğrultusunda bilgi 
düzeylerini arttırmasında, günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler 
uygulamalarını sağlamada ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmede 
rehberlik edilmiştir. Etkinliklere aktif katılım sağlayan öğrenciler 
eğlenerek öğrendiklerini belirtmiştir. 
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Kalkınma Ajansı Projeleri

2019 YILI ÇAĞRI DÖNEMİ

5. Çağrı Dönemi “Eğitim Tarihimize 3 Boyutlu Bakış” Projesi

Proje ile GEKA Teknik Destek programı kapsamında; Denizli Millî Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde, Denizli 
Anadolu Lisesinde kurulmuş olan İl Eğitim Tarihi Müzesi’nin 3 boyutlu şekilde Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
web sitesine aktarılması için gerekli olan eğitimlerin alınması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında alınacak 
eğitimler 4 hafta sürecektir. Eğitimlerin ardından, görevli öğretmenler müzenin sanal ortama aktarılması için 
çalışmaları başlatacaklardır. Müzenin hem genel görüntüleri hem de içerisindeki malzemelerin tek tek 360 
derece görüntüleri, malzemelerin isimleri ve bilgileri yer alacaktır. Aynı zamanda, hazırlanan site İngilizce’ye 
çevrilerek uluslararası platformlarda yayınlanması için başvurular yapılacaktır.

6. Çağrı Dönemi “Patentle Denizli” Projesi

Denizli ilindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Liseleri ve BİLSEM’lerde yürütülen ve yürütülecek olan üretim 
odaklı projelere destek olması için idareci, meslek öğretmeni ve proje danışmanı öğretmenlerimize “inavasyon 
odaklı proje danışmanlığı eğitimi” ve “sınai mülkiyet hakları ve başvuru süreci eğitimi” vermek ve sonucunda 
ilimizdeki okullarımızın tescilli ürünlerini arttırarak markalaşma sürecine girmeleri hedeflenmektedir.
Projemiz Covıt-19 süreci sebebiyle GEKA tarafından 6 ay uzatma verilerek ertelenmiş olup tahmini Eylül-
Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir.

2020 YILI ÇAĞRI DÖNEMİ

1.Çağrı Dönemi  “Tersine Mühendislik Eğitimi” Projesi

Projemiz Covıt-19 süreci sebebiyle GEKA tarafından 6 ay uzatma verilerek ertelenmiş olup tahmini Eylül-
Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir.
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AVRUPA BİRLİĞİ 
PROJELERİ
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"Geleceğin Dili Robotik Kodlama" Erasmus+ Projesi Kapsamında 
Avrupalı Misafirlerimiz İlimizde Ağırlıyoruz

Proje ortaklarını oluşturan Pamukkale Atatürk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi,  Pamukkale Nezihe-Derya Baltalı 
Bilim Sanat Merkezi, İtalya, Portekiz, Hırvatistan, Romanya 
ve Finlandiya'dan gelen eğitimcileri İl Millî Eğitim Müdürü 
Mahmut Oğuz makamında ağırladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz "Türkiye genelinde 
284 proje arasından  ilk 10'a girerek kabul edilen ve  145.840 
? hibeye hak kazan proje ile ülkemiz ve ortağımız olan 5 
avrupa ülkesi ile robotik kodlama alanında ortak çalışmalar 
gerçekleştirilecek.

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanarak Türkiye Ulusal 
Ajansına Koordinatörlük sıfatıyla sunulan  Okul Eğitimi Stratejik 
Ortaklıklar KA201 İyi Uygulamaların Değişimi  "Geleceğin Dili 
Robotik Kodlama" adlı Erasmus+ projesi Denizli'den başladı.

Proje süresinde 5 hareketlilik yapılacaktır. Projenin ilk hareketliliği ve başlangıcı ilimizde gerçekleştiyor. İki 
gün süre ile ilimizde olacak olan proje ortaklarımız bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek. Okullarımızda da 
birlikte çalışma imkanı bulacaklar. Projenin finali de yapılacak son etkilinlikle ilimize gerçekleşecek. Erasmus+ 
projeleri ile eğitim alanında fikir alış verişinin bulunulmasının yanında ilimizi de tanıtma fırsatımız oluyor" 
dedi.

Ziyaret sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz Avrupalı misafirlere günün anısına hediyeler takdim 
etti.
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100 güne 100 kitap eTwinning projesi ekibi, geçirdiğimiz bu zor günlerde çocukları yalnız bırakmıyor.

Daha önce de  17 ilde Kadın Kapalı Cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için çocuk kütüphanesi 
kuran 150 okul öncesi öğretmeni, projenin instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaparak çocuklara kitap 
okuyor.
 
100 Güne 100 Kitap projesinde Pamukkale Hasan Veli Üğür Anaokulu öğretmenlerimizden Ebru Öztürk ve 
Çiğdem Kıyak da yer almaktadır. Ayrıca okulun bir çok şubesinde bu proje uygulanıyor.

 Çocuklara kitap sevgisini aşılamak için ellerinden geleni yapan öğretmenler kaliteli kitap secimi için hem 
velilere örnek oluyorlar hem de çocukların kaliteli zaman geçirmesini sağlıyorlar. Aynı zamanda alanında 
değerli akademisyenlerle canlı yayınlar yaparak velileri birçok konuda bilgilendiriyorlar.

İl Millî Eğitim Müdüür Mahmut Oğuz "Hasan Veli Üğür Anaokulu 5 Yaş C sınıf öğretmeni Ebru Öztürk 
öğrencileri ile yürüterek katıldığı 100 Güne 100 Kitap Projesi kapsamında, uzaktan eğitim sürecinde tüm 
öğrencilerinin bu canlı yayınları takip etmelerini sağlıyor ve okul grubu ile paylaşımlarda bulunarak daha çok 
kitleye ulaşabiliyorlar. Kısa sürede ilgi gören instagram hesaplarıyla 23 bini geçen izleyiciye, 150 öğretmen 
"Evde  kalın çocuklar biz size kitap okuruz " diyorlar. Proje öğrtmenlerimiz böylesine önemli bir etkinliğin 
ilimiz öğretmenleriyle paylaşarak daha da artmasını tüm öğretmenler tarafından duyulmasını istiyor. 
Öğretmenlerimize verdikleri emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

100 Güne 100 Kitap E-Twinning Projesi
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TÜBİTAK Projeleri, Ar-Ge Birimimiz, PAÜ ve TÜBİTAK arasında işbirliği içerisinde eğitim ve uygulama 
çalışmaları şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Ekim ayında, Denizli TÜBİTAK İl Temsilcisi Pamukkale Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Serkan SEVİM tarafından yapılan bilgilendirme toplantısına yaklaşık 300 öğretmen katılmıştır.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında ilimizde 81 başvurudan 51 proje 
desteklenmeye hak kazanmıştır.31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek olan projelerin tarih 
güncellemeleri 24 Ağustos’a kadar yapılacak ve 27 Temmuz- 24 Ağustos tarihleri arasında da sözleşmeleri 
imzalanacaktır.

TUBİTAK 4006 Bilim Fuarları

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı 
kapsamında desteklenmeye hak kazanan ve 88 atölye ve 
10 konuşmacının görevli olduğu  “1001 Bilim Masalları”  
bilim şenliğinin tarihi bir hafta revize edilerek, 15-16-
17 Ekim 2020  tarihine ertelenmiştir. Bilim şenliğinin 
salgın sürecinde en uygun şekilde gerçekleşmesi için 
gerekli tedbirler ve ayarlamalar yapılmaktadır. Temmuz 
başında sözleşme imzalanarak, hibenin bir kısmının 
yatmasının ardından malzeme alımı yapılacak, mekan 
ve atölyelerin ayarlanmasına geçilecektir

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı 
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SEMİNER
KONFERANS

ÇALIŞTAY
VB. ÇALIŞMALAR
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COVİD-19 salgını ile mücadele günlerinde gerçekleştirdiğimiz 55 
WEBİNAR ile öğrenci öğretmen ve velillerimizin eğitim ortamından 
uzaklaşmamalarını hedefledik. Bu süreçte üniveritelerde görev yapan bilim 
insanları ve alanında uzman öğretmenlerimiz eğitimci olarak kaıldıkları 
Webinarlarla 31 Ağusos 2020 de çalacak ders ziili öncesi öğrenci, öğretmen 
velilerimiz ve okullarımıza destek olmuşlardır.

Uzaktan Eğitim
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DENİZLİ İL MİLLÎ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

denizli.meb.gov.tr
arge20@meb.gov.tr


