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Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde var olabilmeyi aşıp güçlü bir 
şekilde kalabilmek, geleceğin inşasında söz sahibi olmak için ‘bilgiyi takip eden’ değil, ‘bilgiyi 
üreten bireyler’ olmak gerekmektedir. Bilgiyi üretmek ise hedefleri belirleyerek yapılan uzun vadeli 
planlamayla mümkün olacaktır. Bu planlamayı Denizli İl milli Eğitim müdürlüğü olarak Eğitim ve 
öğretim faaliyetlerinde çok detaylı bir gelişim ve dönüşüm planı olan millî Eğitim Bakanlığı 2023 
vizyon Belgesi ile eşgüdümlü bir şekilde ilerleyerek sağlayacağız.
Bilginin temelini oluşturan 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, millî Eğitim 
Bakanlığı 2023 vizyon Belgesi çerçevesinde 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 2019 bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutlarım. amacımızı gerçekleştirmek 
ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için kurum olarak çaba göstereceğimizin altını 
çizmek isterim. 
                                                             mahmut OğUz
                               Denizli İl millî Eğitim müdürü 



 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, çalışmalarımızda muvaffakiyetler dilerim.        
                    Ramazan yıLmaz

Streateji geliştirme hizmetleri şube müdürü
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STRATE J İK  PL ANL AMA 
VE 

KAL İTE  GEL İŞT İRME
EK İB İ

YEREL
VE 

ULUSL ARARAS I
PROJE EK İB İ

1. HASAN ŞAHİN

2. İSMAİL ÖZDEMİR

3. GÜLLÜ ULUTAŞ

4. ARZU ELİF KOCAEL

5. AYŞE DİKMEN

6. İBRAHİM TÖRE CENGİZ

7. EMEL ALPİNANÇ

1. MURAT AYDOĞMUŞ

2. AYTEN BOZ

3. DÖNDÜ İREM MORALI

4. NİLGÜN GÖKÇE

5. AYŞE YAĞCIOĞLU

a R - g E  E K İ B İ
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aR-gE 
aSKE TEmmUz - aRaLıK 2018

ÇaLışmaL aRı
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İL STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ EĞİTİMİ

Bakanlığımız, Strateji Geliştirme 
Başkanlığı’ nın 2018-16 sayılı 
genelgesi doğrultusunda 
Stratejik Plan Hazırlık 
çalışmaları başlatılmıştır. Bu 
doğrultuda İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri bilgilendirilmiş 
ve genelge doğrultusunda ekip/ 
kurullarını kurmaları istenmiştir. 
İl Milli Eğitim Müdürümüz 
başkanlığında, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcıları, Şube 

Müdürleri ve 2 İlçe Milli Eğitim 
Müdürüden oluşan “ İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Strateji 
Geliştirme Ekibi (Stratejik 
Planlama Üst Kurulu) ”  
kurulmuştur. Strateji Geliştirme 
Hizmetleri Şube Müdürümüz 
başkanlığında,” İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Stratejik 
Planlama Ekibi “ ve birim 
şeflerinden oluşan “Stratejik 
Planlama Ekibi”  kurulmuştur. 

Stratejik planlama 
çalışma takvimi 
oluşturulmuştur. 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Strateji 
Geliştirme Kurulu 
ve Stratejik Planlama 
Ekibine  “Stratejik 
Yönetim ve Stratejik 
Planlama Eğitimi “ 
verilmiştir.
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PAYDAŞ GÖRÜŞMELERİ

 Bakanlığımız Strateji Geliştirme 
Başkanlığının 2018/16 sayılı genelgesi 
doğrultusunda Denizli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 2019-2023 yıllarını kapsayan 
stratejik plan çalışmaları devam etmektedir.
 2019-2023 Stratejik Plan katılımcılık 
esasına dayalı olması ilkesi gereğince 
iç ve dış paydaşların değerli fikirlerini 
alabilmek amacıyla paydaş görüşmeleri 
gerçekleştirilmiştir.

8



STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

 Elde edilen veriler ışığında stratejik planımızın GZFT ve PESTLE analizi yapılmış, 
stratejileri belirlenmiştir Öğretmenler, il-ilçe düzeyinde yöneticiler, PAÜ akademisyenleri, STK’ 
lar, yerel yönetimler, İl düzeyinde diğer kurum temsilcilerinin katıldığı 104 kişilik bir çalıştay 
düzenlenmiş, iç ve dış paydaşlarımızla birebir görüşmeler ve anket çalışmaları yapılmıştır. 
 Paydaş anketi okul, kurum, ilçe-il teşkilatı çalışanları ve kamu kurumlarına uygulanmıştır. 
Kamuoyunun bilgisine sunulan anket 2.812 paydaş tarafından yanıtlanmıştır. Stratejik Plan Üst 
Kurul onayı ve işbirliğinde yapılan hazırlık ve durum analizi çalışmaları Planımızın Geleceğe 

Durum analizi çalışmaları 
kapsamında durum analizine 
esas veri teşkil edecek iç 
ve dış paydaşlarımız tespit 
edilerek, önceliklendirilmiş, 
değerlendirilmiş, görüş, öneri 
ve katkıları alınmak üzere 
görüşme, anket çalışmaları 
yapılarak, stratejik planlama 
çalıştayı yapılmıştır.
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STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Yönelim ve Maliyetlendirme bölümüne yön vermektedir.
 Bakanlığımız  SGB ile stratejik planlama konusunda sürekli olarak iletişim 
sağlanmış, Bakanlığımızın yönlendirmeleri doğrultusunda durum analizi raporu 
hazırlanmış ve Bakanlığımız SGB’ ye incelenmek üzere gönderilmiştir. 
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İLÇE STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ 
E-KONFERANSI

Milli Eğitim Bakanlığının 2018/16 
nolu Genelgesiyle başlatılan Stratejik 
Planlama çalışmaları kapsamda 
04/11/2018 tarihinde 19 İlçe  Milli 
Eğitim Müdürlüğüne e-Konferans 
sistemi üzerinden uzaktan eğitim 
faaliyeti ile “Stratejik Yönetim ve Stratejik 
Planlama” eğitimi verildi. İl Milli Eğitim 
Müdürü Sn.Mahmut OĞUZ’ un  açılış 
konuşması ile başlayan uzaktan eğitim 
faaliyetinde,strateji geliştirme şubesinden 

sorumlu Sn.Ramazan YILMAZ tarafından 
yapılan bilgilendirmenin ardından İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama 
Ekip Sorumlusu Hasan ŞAHİN tarafından 
Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama 
Eğitimi verildi. 19 ilçenin stratejik planlama 
ekiplerinin hazır bulunduğu eğitimde, 
stratejik yönetim ilkeleri ve safhaları ile 
2019/2023 Stratejik planlama çalışmaları 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
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OKUL -KURUM STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ 
E-KONFERANSI

     Okul ve kurumların 2019-2023 Stratejik 
planlama süreci Bakanlığımız tarafından 
başlatılmış ve yine Bakanlığımız tarafından 
belirli bir format hazırlanarak okul ve 
kurumlara basit ve kullanışlı bir stratejik 
plan modeli geliştirmiştir.  Bakanlığımız, 
SGB’ nın 2018/16 sayılı genelgesi ekinde 
yer alan  Ek-1 Stratejik Planlama Hazırlık 
Programı” na göre okul ve kurumlara İl 

Milli Eğitim Ar-Ge Ekiplerince Stratejik planlama 
eğitimi verilmesi gerekmektedir. 
    İlimizde Stratejik Plan yapmakla yükümlü 
olan tüm resmi/özel okul ve kurumların stratejik 
planlama üst kurul ve stratejik planlama 
ekiplerine, 10.01.2019 Perşembe günü saat: 
10.00-12.00 saatleri arasında zaman, iş gücü 
ve mali kaynakların ekonomik kullanılması 
amacıyla e-Konferans Stratejik Planlama Eğitimi 
yöntemiyle verilmiştir. 
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

YGA BİLİM SEFERBERLİĞİ SERGİSİ

YILDIZLAR  SINIFI  ARKEOLOJİ  KAZISI

Okul : ESENTEPE ORTAOKULU
Sorumlu Kişi : Ahmet Faruk Özyılmaz
Açıklama : Öğrencilerimiz Mehmet Can Aslan ve Salih 
Genç Akıllı Trafik isimli proje ile Türkiye genelindeki 
120 proje arasından ilk 15’e girerek İstanbul’da bir 
AVM’de yapılan sunuma çağrılmışlardır. 

Okul : AHMET ÇALIŞKAN ANAOKULU
Yer : Pamukkale
Katılımcı Sayısı : 30
Sorumlu Kişi : Sevda Göker Tıkır
Açıklama : Yaşadığımız kentin yüz yıl öncesini anlamak bile zorken çocuklar için sekiz bin yıl 
öncesini hayal etmek imkânsız gibi bir şey. Zamanda yolculuk yapmak için yanı başımızdaki 
Pamukkalemizi ziyaret etmek yeterli dedik gezimizi gerçekleştirdik. Toprağı nazikçe kazarak 
gömülü olan tarihi eserleri çıkarttık fırçalarla temizledik , müzeye götürüp teslim ettik.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (EDEP) SEMİNERİ

“KLİNİK” TİYATRO OYUNU

Okul : YENİŞEHİR 
ANAOKULU
Katılımcı Sayısı : 80
Sorumlu Kişi : Volkan 
Bozkurt 
Açıklama : Eğitimde 
Değerler Eğitimi 
Programı (EDEP) 
kapsamında “Okul 
Öncesinde Değerler 
Eğitimi” konulu 
seminer okulumuzda 
yapıldı.

Okul : ZÜBEYDE HANIM 
ANAOKULU
Katılımcı Sayısı : 400
Sorumlu Kişi : Mustafa Özkan
Açıklama : 11 Mayıs 2018 
Cuma günü Servergazi 
İmam Hatip Ortaokulu 
salonunda okulumuz 
gönüllü velilerinden oluşan 
18 kişilik ekip ile yazımını 
ve yönetimini Ülker 
TÜRCAN´nın üstlendiği 
oyun sergilendi. Oyunda; 
madde, oyun, teknoloji, 
alışveriş, hijyen, iş, çocuk ve 
güzellik bağımlılığı olmak 
üzere 8 konu işlenmiştir.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

ERASMUS + PROJEMİZ

ROBOTİK SINIFI ÖĞRENCİLERİMİZDEN TWİN BİLİM SERGİSİ

“SCALING UP İNCLUSION: ROBOTICS, A 
STEM – FOCUSED PROJECT”
Okul : Güney Atatürk Ortaokulu
Sorumlu Kişi : Betül Ülke Şahin 
Öğrencilerin bilimsel ve robotik çalışmalar 
alanında bilgi beceri ve donanımlarını 
artırmak, robotlar aracılığıyla öğrencilere okulu 
sevdirmek ve devamsızlıkların önüne geçmek 
amacıyla hazırladığımız projemiz kapsamında 
Milano’da eğitim aldık.

Okul : TAVAS ZEYBEKLER ANADOLU LİSESİ
Genç Filozoflar Pazar Günü Denizli’de Buluştu. 23. 
Ulusal Felsefe Olimpiyatları 2 Aralık 2018 Pazar 
günü, saat 10.00’da, on üç merkezde —Ankara, 
Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Ga-
ziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Sakarya ve Sam-
sun’da— aynı anda yapıldı. Olimpiyatta öğrenciler 4 
saat boyunca ter döktüler.

23. FELSEFE OLİMPİYATLARI 

Okul : HAYIRSEVERLER ORTAOKULU
Öğrencilerin Bilimsel düşünmeyi önemseme ve Bil-
imsel durumları ayırt etme ve uygun yöntemleri 
kullanma becerilerini artırmak amaçlı Twin Bilim 
setleriyle Robotik Kodlama Derslerinde yaptığımız 
Otonom Yer silen robot, Çizgi İzleyen Robot, Görme 
Engelli Bastonu, Tasarruflu Buzdolabı, Tehlikesiz 
Isıtıcı, Tekerlekli Sandalye Kullanan Vatandaşlarımız 
İçin Asansör, Basket Sayar, Misafirsever Algılayıcı, 
Otomatik Açılan Çöp Kovası ve Teleferikli Çamaşır 
Kurutucu gibi çalışmalarımızı okulumuzda sergile-
dik.
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Okul : AHMET ÇALIŞKAN ANAOKULU
Katılımcı Sayısı : 60
Sorumlu Kişi : Zeynep Uç ve Betül Genç
Açıklama : 5 Yaş kulüp Afacanlar sınıfı ve Sevgi 
Çiçekleri sınıfında , PAÜ Eğitim Fakültesi Müzik 
Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından “Topluma 
Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında uygulamalı 

müzik etkinliği yapıldı.Öğrencilerin işitsel algı ve 
ritm duygularının gelişimini hedefledikleri etkinliğe , 
keman, viyola ve çello müzik aletleri ile katılan müzik 
bölümü öğrencileri , müzik aletlerinin tanıtımını 
yapıp, ses farkındalıklarını gösterdiler.

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

CANLI YAYINLA CERN’E BAĞLANDIK

KEMAN, VİYOLA VE ÇELLO

MAHARETLİ ELLER ÜRETEN NESİLLER PROJESİ
Okul : İSMAİL ÖZCAN İLKOKULU
Yer : Çivril - İsmail Özcan İlkokulu
Katılımcı Sayısı : 17
Sorumlu Kişi : Emrah Dal
Açıklama : Okulumuz 2-D sınıfı öğrencileri; öğretmenleri 
ile beceri ve üretim odaklı derslerini işliyor. Bu proje ile 
öğrenciler; ev tipi küçük aletleri kullanarak üretime katkı 
sağlıyorlar. Projede aynı zamanda bozulan eşyaları tamir 
etme bilinci de veriliyor.Öğrenciler bugüne kadar sınıflarına 
tahta kalemlerini koymak için kalem kutusu, kıyafetlerini 
asmak için askılık ve kuşlar için kuş yuvası ürettiler.

Okul : AYDEM FEN LİSESİ
Başlangıç : 07-11-2018 Yer : Okul Konferans 
Salonu Katılımcı Sayısı : 60 
CERN ve orada çalışan bizden birileri bize onur 
vermiştir. İşte bugün Onları tanıdık ‘maddeyi 
anlamayı’ öğrendik . Teşekkürler Dr.Cenk Yıldız 
ve Dr. Bora Akgün ve de Teşekkürler. Okulumuz 
Fizik Öğretmeni Ceyda Nur YILMAZ’a teşekkür 
ediyoruz...
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yEREL pROjELER
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D E N İ Z L İ  E Ğ İ T İ M İ N D E  B A Ş A R I  İ Z L E M E  V E
G E L İ Ş T İ R M E  P R O J E S İ

 Projenin hedefi okul temelli olarak her kademeden öğrencilerimizin bilişsel, 
sosyal ve ahlaki becerilerini geliştirmektir.
Denizli Eğitiminde Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi ilimizde 2008 yılında 
hayata geçirilmiştir . Farklı okul kademelerindeki öğrencilerimizin her türlü 
gelişim dönemleini dikkate alarak, akademik başarılarını artırmanın yanında 
sosyal, ahlaki ve kültürel olarak desteklenmesi  projenin hedefini oluşturmaktadır.
 Öğrenmeye ve derse karşı olumlu tutum geliştirmeye yönelik faaliyetleri 
destekleyen DEBİP ,eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğrencilerin ders 
kazanımlarının öncesi ve sonrasıyla desteklenmesine ve öğrencilerin öğrenmeye 
yönelik merakının ve öğrenme motivasyonlarının geliştirilmesine önem 
vermektedir.

*Her yıl  güncellenerek okul ve kurumlarımızdan gelen faaliyetler ,okul bazında 
puanlanıp, yaygınlaştırılmak üzere debip.org da yayınlanmaktadır..
*Okullarımız çıkardıkları, sınıf dergileri veya okul dergilerinin  elektronik 
hallerini gönderip debip.org da yayınlatabilmektedirler.
*Sitemizden öğrenci ve öğretmenlerimiz için kitap tavsiyelerinde  bulunmaktayız.
*Değerler Eğitimi (EDEP) ile ilgili materyallerimiz debip.org üzerinden 
paylaşılmaktadır.
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DEĞERLER EĞİTİMİ MATERYAL SETİ

    Değerler Eğitimi Programımız 
tüm hızıyla  devam ederken  
her yıl olduğu gibi  bu yıl da 
programa yenilikler  ve güzellikler 
katarak  çalışmaktayız. Bu yıl 
sevgili çocuklarımız için Değerler 
Eğitimiyle ilgili yeni materyaller  
hazırladık,  hazırlamaya devam 
ediyoruz.
     Eğitimde Değerler Eğitimi 
Programı kapsamında  
     * Çınar, Pınar ve Bilge Horoz’la  
 Değerler Eğitimi Kitap Serisi
     * Değerler Eğitimi Boyama 
Kitapları
     * Değerler Eğitimi  Şarkıları  
DVD’si  
     olmak üzere yeni  materyaller 
setimizin hazırlığı devam etmekte.

Değerler Eğitimi Kitap Serisi

    Her ayın değer temalarını içeren 
hikaye kitaplarımızı  hazırlıyoruz.
Çınar, Pınar ve Bilge Horoz’la 
Değerler Eğitimi Serisi; ile 
birbirinden kıymetli değerlerimizi 
çocuklarımıza verebilmek adına 
onların yüreğine dokunabilecek 
sıcak ve içten kitaplar hazırlıyoruz.

EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI
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Değerler Eğitimi Şarkı DVD’si
     EDEP’de bu yıl yeni bir yolda,  yeni bir soluk olsun istedik. Bu kapsamda  her ayın 
değer temalarını içeren şarkılar besteleyerek onları çocuklarımızın keyifle dinlemeleri 
ve söylemeleri için  http://www.debip.org    web sayfasında  EDEP yeni materyaller 
kısmında yayınladık.

   

Değerler Eğitimi Boyama Kitapları

    Hikayeler olur da resimler olmaz mı  hiç?  Çocuklarımızın hayal dünyalarını 
genişletecek, onları renklerle buluşturacak sıcacık resimler. Renklerin  mükemmel 
ahengine kendi düşleriyle şekil vermeleri için Değerler Eğitimi Boyama Kitapları 
hazırlıyoruz.
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E D E P  Ö Ğ R ET M E N  E Ğ İ T İ M L E R İ

Edep Öğretmen Eğitimleri Devam Ediyor
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve 2 yıldır başarılı bir şekilde 
uygulanmakta olan Eğitimde Değerler Eğitimi Programı (EDEP) projesi öğretmen eğitimleri 
devam ediyor.2018-2019 eğitim-öğretim yılında “Okul Öncesinde Değerler Eğitimi” eğitimleri 
ile başlayan program 3 oturum halinde gerçekleştirildi.
 
Pamukkale İlçesi Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda 
yapılan ilk eğitimi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Asiye İvrendi verdi.
 
İlimiz ilçelerindeki bağımsız ve özel anaokullarında görev yapan 65 öğretmenimiz  eğitim 
aldı.
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 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Şehrim Denizli Projesi”  
Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından hibe almaya hak kazanmış olup Denizli Büyükşehir 
Belediyesinin eş finansmanı ile desteklenmektedir.
Projenin amacı;
 *Çocuklarımızın; Denizli’mizin tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerini öğrenirken 
okuma alışkanlıklarını arttırarak okuma zevkini geliştirmek. 
 *Dezavantajlı gruplar için; görme engelliler, dislektikler, işitme engelliler, fiziksel engeli 
nedeniyle evden çıkamayan öğrencilerimiz; 1 milyon 724 bin ilkokul çağındaki engelli öğrenci 
için alandaki materyal eksikliğini giderebilecek sesli kitap ve işaret dili tercüme çalışmasıyla 
alanda kullanılabilecek materyal oluşturmak. Bir eğitim kurumu olarak; onlarla ilgili farkındalığı 
arttırarak bu konuyla ilgili görevimizi eğitim-öğretim ayağında da yerine getirmektir.
 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.
 “Şehrim Denizli Projesi”  kapsamında 8-10 yaş öğrencileri için on dokuz ilçenin; tarihi 
sosyal ve kültürel tanıtımı19 fantastik hikaye kitabı ile  yapılacaktır. Proje kapsamındaki hikâye 
serisinin adı “Bilge Horoz Serisi” dir. 
 Projemizde birçok gönüllü; öğrenci, öğretmen ve akademisyenden oluşan yüz kişilik bir 
ekip çalışmakta olup projemiz üç aşamadan meydana gelmektedir.
      Bunlar; 
       * Alan Tarama-Kitap Yazımı 
       * Kitap Seslendirme 
       * Hikâyelerin İşaret Diline Tercümesi ve Montajdır.
 Şehrim Denizli projesi Pamukkale üniversitesinde bulunan birbirinden değerli 
akademisyenlerin rehberliğinde birçok öğretmen ve öğrencimizin özverili  çalışmaları ve  ile 
yürütülmeye devam etmektedir.

ŞEHRİM DENİZLİ PROJESİ
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AL AN TARAMASI
Proje ekibimiz; her ilçemizin tarihini, kültürel değerlerini ve doğal güzelliklerini yerinde inceleyerek 
gerek kitabımız için hikayeler ve çizimler gerek sesli kitabımız için gerçek ses kayıtları almışlardır.
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KİTAP HA ZIRL AMA
Yazarımız tarafından yazılan kitaplar kitap inceleme komisyonu ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi öğretim üyeleri tarafından akademik ve pedagojik açıdan değerlendirilerek ve gerekli düzenlemeler 
yapılmaktadır. 
Kitap resimleri, öncesinde ilçe taramaları yapılarak tarihi ve kültürel ögeler hikayelerle özdeşleştirilerek 
çizilmiştir.
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STÜDYO  ÇALIŞMAL ARIMIZ

Her ilçenin sesli kitabında alan 
taramasında kaydedilen ilçenin kendi 
alt sesleri kullanılmaktadır. Projenin 
her kitabına özel şarkılar bestelenerek 
kitaba özel müzik ve içerikler 
oluşturulmuştur.

Sesli kitaplar oluşturulurken 
öğrenci, öğretmen ve 
akademisyenlerden oluşan 100 
kişilik bir ekiple çalışılmaktadır. 
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İŞARET DİLİ VE VİDEO FİLMLER
Hazırlanmış olan sesli kitaplar  işaret diline tercüme edilerek 
kitap görselleriyle birlikte montajlanmaktadır. 

Hazırlanan video filmler EBA ve YouTube yüklenmektir. 
Sonrasında proje sürecinde hazırlanmış olan sesli kitap 
ve işaret diline tercüme edilen kitaplar DVD olarak 
basılacaktır.
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PROJE L ANSMANI

Çocuklarımızın; Denizlimizin tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerini öğrenirken okuma 
alışkanlıklarını arttırarak okuma zevkini geliştirmek ve ilkokul çağındaki engelli öğrenci için alandaki 
materyal eksikliğini giderebilecek sesli kitap ve işaret dili tercüme çalışmasıyla alanda kullanılabilecek 
materyal oluşturmak amacıyla Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Şehrim Denizli 
Projesi tanıtım toplantısı Valimiz Hasan Karahan’ın ve tüm il protokolünün, yerel ve ulusal basının 
katılımıyla 08.08.2018 tarihinde gerçekleştirildi.
Anemon Hotel’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; Valimiz Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Tevfik Fikret Eteker, İlçe Kaymakamları, 
İlçe Belediye Başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, daire amirleri ve basın mensupları 
katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz konuşmasında 
“Geleceğimiz olan çocuklarımız için eğitimin her kademesinde 
ve her alanında en verimli şekilde çalışmalar yapmanın gayreti 
içerisindeyiz. Şehrim Denizli projesinin tasarlanması ve hayata 
geçirilmesi aşamaları bizi çok heyecanlandırdı. İlimizin her 
bir ilçesini tek tek ele alan bir hikaye kitabı serisi ortaya çıktı. 
Projemizi Başbakanlık Tanıtım Fonuna sunduğumuzda ilk 
onay alan projelerden biri oldu. Sonrasında Denizli Büyükşehir  
Belediyemiz de projemize büyük katkıda  bulundu. Bilge Horoz 
Serimizde üç ana karakter oluşturduk. Karakterlerimiz Bilge 
Horoz, Çınar ve Pınar’dır. Serimizde 20 adet kitabımız olacak. 
Ayrıca Türkiye’de bir ilk olan sesli kitaplar ve işitme engelli 
öğrencilerimiz için işaret dili ve DVD’leri oluşturduk. Her 
kitapta kahramanlarımız ilimizin ayrı bir ilçesine giderek, o 
ilçenin sosyal, kültürel, tarihi ve turistik yerlerini tanıtıyorlar. Bu 
seri  ülkemizdeki 1 milyon 750 bin engelli öğrencimize bir eğitim 
materyali olacak. Başta kendi şehrimizdeki öğrencilerimizden 
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başlamak üzere ülkemizdeki tüm öğrencilerimize de Denizlimizi tanıtacağına inanıyorum. Kitaplarımızı 
19 ilçemizdeki öğrencilerimize ulaştıracağız. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının dijital materyal portalı 
olan EBA’ya da bu seriyi yükleyerek ülke genelinden ulaşılmasını sağlayacağız.  Emeği geçen ve bize 
katkıda bulunan herkese kurumum adına teşekkür ediyorum” dedi. 

Valimiz Hasan Karahan yaptığı konuşmada; “Şehrim Denizli Projesi” genç nesillerimizin,  yaşadıkları, 
şehirlere aitlik duygularının gelişmesi adına bütün Türkiye çapında başlatılan ciddi bir proje hatta 
gecikmiş bir proje. Projede Denizli’nin öncü ve pilot il olması talebiyle hemen çalışmalarımıza başladık. 
Denizli’yi hem tanıtan hem sevdiren bir proje. Okullarımızda öncelikle 3. sınıf öğrencilerimiz ve engelli 
öğrencilerimizle başlayacak ve bundan sonra Denizli dersi olarak devam edecek bir projedir. Şehirlerin 
sevgisi küçüklükten başlar, orayla ilgili bir hatırası, muhabbeti olsun ki şehri sevsin. Denizli ülkemizin 
en güzel şehirlerinden biridir, görenler hayran kalmaktadır. Projenin hayırlı olmasını diliyor, emeği 
geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi
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 Alan tarama, kitap hazırlama, 
stüdyo ve işaret dili çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ederken Şehrim Denizli  
Projesi kapsamında hazırladığımız 
hikaye kitaplarımızın bir kısmının 
okullara dağıtımı yapılmış olup bir 
taraftan da  okullarımızda “Şehrim 
Denizli Projesi İmza Günleri” 
etkinliği yapılmaktadır. 

 “Bilge Horoz, Çınar ve Pınar 
Öğrencilerle Buluşuyor” sloganı adı 
altında il merkezi ve ilçelerimizde 
imza günleri düzenlemekteyiz. İmza 
günleri ile çocuklarımıza projenin 
içeriğinden, kahramanlarımızdan, 
kitaplarımızdan  bahsederken onları 
bir yazarla buluşturup onlarla 
birlikte söyleşiler  yapmanın keyfini 
yaşamaktayız. 

 Öğrencilerimize okuma kültürü 
alışkanlığını verirken proje kapsamında 
hazırladığımız işaret dili ve sesli kitap 
videolarından bölümler izletmekteyiz.         
Bu vesileyle öğrencilerimizin kendilerinden 
farklı fiziki şartlara sahip olan arkadaşlarıyla 
ilgili farkındalığını artırırken söyleşimizde 
onlara,  kendi hayatlarının  içinde onlarla ilgili 
ne gibi deneyimleri olduğunu sorduk. Onlar 
bizlere hayatın  içinden gördükleri yaşadıkları 
deneyimlerini, tertemiz küçücük kalpleriyle 
en güzel duygularıyla anlattılar. Kimileri 
ninesinin ve dedesinin duyma probleminden, 
kimileri en yakın arkadaşının, komşusunun 
görme problemi yaşamasından bahsetti. 

 Etkinlikler sonunda öğrencilerimize 
ve okullarımızın 3.  sınıf şubelerine imzalı 
kitaplarımızı  hediye etmekteyiz.  Onların 
keyifle  kendi hayal dünyalarında boyamalar 
yapmaları için hikayelerimiz kahramanlarının  
boyama kağıtlarını onlara dağıtarak 
boyama etkiliği yapmaktayız. İmza günleri 
etkinliklerimiz proje süresince ve sonrasında 
tüm hızıyla devam edecektir.
 Biz  bunları yaparken  az da olsa onların 
o küçücük tertemiz kalplerinde hayatlarında 
yer edecek  küçük dokunuşlar yapalım istedik.

İMZ A GÜNLERİMİZ
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HER İLÇEYE BİR PROJE

Bir Avrupa Birliği hibe kaynağı olan Erasmus+ 
programı öğretmen ve öğrenciler için çok çeşitli 

imkanlar sunmaktadır. Erasmus+ projesi hazırlamak ve 
yürütmek öğretmenlere yeni mesleki ve kişisel yeterlikler 

kazandırdığı gibi öğrencilere de yaparak yaşayarak 
öğrenme fırsatı sunmaktadır. Erasmus+ projelerine dahil 

olan okullar yeni fikir ve yönelimlerle eğitim-öğretim 
süreçlerini çeşitlendirmektedirler. 

    GEKA Teknik Destek programı ile hibelendirilen 
“Her İlçeye Bir Proje” projesi ile tüm ilçelerden 50 proje 

yazmaya istekli öğretmenimiz ile Erasmus+ projesi 
yazma eğitimi gerçekleştirilmiştir. Her ilçeden en az 

iki kişi olarak katılan öğretmenlerimizin  KA1 ve KA2 
projeleri yazma konusunda yetkin olması ve yeni projeler 

hazırlayarak  Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
Erasmus+ projelerindeki kabul edilme oranının  

arttırılması hedeflenmiştir.Kabul edilme oranlarının 
arttırılması Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kurum 
kapasitesini geliştirme yolunda önemli bir adım olacaktır. 
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G E K A  P R O J E L E R İ

 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, GEKA Teknik Destek Programı kapsamında 
kabul edilen “21. Yüzyılı Kodluyoruz” adlı projesi ile Denizli ilindeki farklı branşlardan 
ve seviyelerden 120 öğretmene kodlama ve robotik kodlama eğitimi verilmiştir. 20 okul 
öncesi, 20 ilkokul, 20 ortaokul, 20 lise ve 40 bilişim teknolojileri öğretmeni (20 öğretmen 
temel düzey-20 öğretmen ileri düzey) proje kapsamında alanında uzman kişilerden eğitim 
almışlardır. Denizli’nin her ilçesinden seçilen  temsilci öğretmenler, eğitim sonrasında 
kendi okullarındaki ve ilçelerindeki öğretmenleri bilgilendireceklerdir. 
 Verilecek olan bu eğitim ile 21. yüzyıl becerilerine olan ve Endüstri 4.0 devrimiyle 
sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personel istihdamına katkıda bulunmak ve TR32 
bölgesinin iş gücü, eğitim ve teknolojik açıdan kalkınmasına katkıda bulunmak 
hedeflenmektedir.
 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bölgemizdeki eğitim kalitesinin artması 
ve kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi açısından dünya ile rekabet edebileceğimiz 
alanlardaki eksikliğimizin giderilmesi için bu projeyi yürütmek bu konuda atılmış önemli 
bir adım olacaktır.
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MESLEK LİSELERİ MARK AL AŞIYOR
 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, GEKA Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen “Meslek 
Liseleri Markalaşıyor” adlı projesi ile Denizli ilindeki döner sermayesi bulunan meslek liselerinde görev yapan 30 
idareci ve atölye şefi meslek öğretmenlerine “Marka Oluşturma ve Yönetimi” , “İnovatif Girişimcilik” ,“Profosyonel 
Satış” eğitimleri verilecektir. 
 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü başvuru yaptığı bu program ile markalaşma, inovatif girişimcilik ve 
profesyonel satış konusunda idareci ve öğretmenlerin eğitimlerine destek olarak ve danışmanlık hizmeti sağlayarak, 
döner sermaye gelirlerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Döner sermayeden sorumlu idareci ve öğretmenlerin 
alacak olduğu “Marka Oluşturma ve Yönetimi ”, “İnovatif Girişimcilik” ve “Profesyonel Satış”  eğitimleri sayesinde 
hali hazırda var olan atölyelerde ürettikleri ürünlerin piyasada karşılığını bulabilmek adına gerekli bilgi ve donanıma 
sahip olacaklar aynı zamanda döner sermaye kapsamına girmeyi düşünen diğer mesleki ve teknik okullarımıza da 
öncü olacaklar.
 Eğitim alan idareci ve öğretmenlerimiz kurumlarında oluşturdukları markalarının geliştirilmesi ve yönetimi 
konusunda alacakları danışmanlık hizmeti sayesinde markaların sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Denizli’de döner sermayesi bulunan meslek liselerinden seçilecek olan döner sermayeden sorumlu idareci ve atölye 
şefi meslek öğretmenlerimiz eğitim sonrasında bir uzman tarafından marka oluşturma ve yönetimi danışmanlığının 

alınması ile bilgi alışverişinde bulunabileceği ve ilimizin ortak marka stratejisini belirleyerek mesleki ve teknik 
okullarındaki öğrencilerin gerçek iş yaşamına atılmadan önce tecrübe edinmesini girişimcilik, markalaşma ve satış 
teknikleri konusunda farkındalığının artmasını sağlayacaktır.  
 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bölgemizdeki eğitim kalitesinin artması ve kurumsal kapasitemizin 
geliştirilmesi açısından dünya ile rekabet edebileceğimiz alanlardaki eksikliğimizin giderilmesi için bu projeyi 
yürütmek bu konuda atılmış önemli bir adım olacaktır.Eğitimlerin içeriği şöyledir:
1.Marka Oluşturma ve Yönetimi Eğitimi
-Marka Bilinci Yaratma
-Marka Konumlandırma
-Marka Konumlandırmada Pazarlama Teknikleri
2.İnovatif Girişimcilik Eğitimi
-Girişimcilik
-İnovasyon
3.Profosyonel Satış Eğitimi
-Beden dili ve iletişim
-Satış Eğitimi
-Satışta İkna Teknikleri
4.Marka Oluşturma ve Yönetimi Danışmanlık Hizmeti
-Okulların Markalaşma Sürecinin İncelenmesi
-Bu Süreçle İlgili Geri Dönütlerinin Verilmesi
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TÜB İTaK pROjELER İ
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CARETTA CARETTA-TERARYUM İRİBAŞ DENİZ KAPLUMBAĞALARINI 
DENİZLE BULUŞTURDUK

 TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı projelerine “İmam Hatip 
Ortaokulu Öğrencileri Doğada Bilimle Buluşuyor” projesi ile ilimiz destekleme almaya hak kazandı. 
Ülke genelinde desteklenen 193 proje arasına girerek büyük bir başarıya imza atan proje, “Caretta 
Caretta” İribaş Deniz Kaplumbağaları, Astronomi, Arkeoloji, Dalyan yöresinin endemik bitkilerini 
ve sanatsal etkinlikleri içeren multidisipliner bir projedir. 
  Proje katılımcıları, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, Kezban Ali Çınar İmam Hatip 
Ortaokulu, Bozkurt İmam Hatip Ortaokulu, Acıpayam İmam Hatip Ortaokulu, Yatağan İmam Hatip 
Ortaokulu ve Kale İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 7. Sınıfı tamamlamış öğrencilerden oluştu. İlk 
defa 2007 yılında çağrıya çıkan projelerde; öğrenci seçiminde ilk kriter olarak TÜBİTAK 4006 bilim 
fuarlarına katılmış olma, sonrasında, sırayla akademik başarısı, ve iletişim becerileri yüksek olma vb. 
değişkenler kullanılmıştır.
 Proje kapsamında 24 öğrencimiz alandaki çalışmaları yerinde görme fırsatı buldular. 
Öğrencilerimiz Doc.Dr. Serkan Sevim başkanlığında, proje uzmanları eşliğinde Temmuz ayı içerisinde 
Dalyan’a giderek; İztuzu ve Sarıgerme Sahillerine yumurta bırakan ve yavru çıkışları gözlenen Caretta 
Caretta- İribaş Deniz Kaplumbağalarının hayat periyotları (Yumurtlama süreci, yavru kaplumbağaların 
yumurtadan çıkıp denizle buluşmaları) ile bu türü koruma çalışmaları hakkında DEKAMER’de yapılan 
koruma sahası inceleme gezisiyle öğrencilerimiz bilgilendirildi. Ayrıca DEKAMER’ deki yaralı deniz 
kaplumbağalarına ilk yardım ve tedavi süreci hakkında çeşitli bilgiler alarak uygulamalar yaptılar.
 Bunun yanında; teleskopla gökyüzü gözlemleri, fotoğrafçılık eğitimi gibi sanatsal faaliyetler, Dalyan 
deltasındaki biyolojik çeşitliliğinin incelenmesi kapsamında doğa gezileri, Kaunos Antik Kent gezisi 
arkeolojik kazı uygulamaları ve elde edilen ürünlerin restorasyon çalışmalarının yapılması, doğal 
ortamından toplanan bitkilerden çeşitli esansların eldesi ve çeşitli sanatsal (afiş tasarımı, fotoğraf 
çekme yarışması, tereryum yapımı vb.) ve deneysel atölye çalışmaları da yaptılar.
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TÜBİTAK PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ
10-11 Kasım 2018 tarihlerinde 
öğretmenlerimizin katılımı ile TÜBİTAK 
Proje Danışmanlığı Eğitimi verildi. Hafta 
sonu iki gün süren eğitimde TÜBİTAK 
Denizli İl Temsilcisi Doç. Dr. Serkan SEVİM 
(Pamukkale Üniversitesi) ve Prof. Dr. Uğur 
ÇEVİK, (Karadeniz Teknik Üniversitesi) 
Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA( Yozgat 
Bozok Üniversitesi)  Doç. Dr. Mehmet Fevzi 
KÖSEOĞLU(Pamukkale Üniversitesi) olmak 
üzere eğitimcilerimiz 30 öğretmenimize 
TÜBİTAK  proje özellikleri ve proje döngüsü 
ile ilgili proje danışmanlığı eğitimi vermiştir.

TÜBİTAK TOPLANTILARI 

Tübitak 4004, 4005, 4006 ve 
4007 projeleri ile ilgili TÜBİTAK 
Denizli İl Temsilcisi Serkan Sevim 
tarafından tüm ilçelerimizde 
tanıtım,yaygınlaştırma toplantıları 
yapıldı.Başvuru öncesinde projeler 
üzerinden danışmanlık eğitimleri 
verilmiştir. 
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avRUpa B İRL İğ İ  ERaSmUS +
vE 

E-T WİNNİNg pROjELER İ
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 2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı 
ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler 
kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam 
olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.
 Eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı 
hedef kitlelere yönelik destekler içeren Erasmus+ Programı içerisinde, 
önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki 
eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam 
etmektedir.
 Kurumumuz İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Ar-ge 
Birimi Avrupa Projeleri Ekibimiz tarafından , hem il merkezinde hem 
de ilçelerde pek çok Erasmus + projeleri tanıtım ve yaygınlaştırma 
toplantıları düzenlenmiştir.Ayrıca proje yazmak isteyen ve proje 
yazma aşamasındaki pek çok okulun proje ekibine, kendi okullarında 
danışmanlık yapılmaktadır.
 Geka Teknik Destek Programı ile gerçekleştirilen “Her İlçeye 
Bir Proje “ projesi kapsamında da her ilçeden toplamda 50 öğretmene 
Erasmus+ proje döngüsü eğitimi ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.
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E -T W İ N N İ N G  P R O J E L E R İ
30/11/2018 
tarihinde 
Hayme Hatun 
Anaokulu’nda 
14 öğretmen ve 
iki idareciye, 
okul ziyareti 
kapsamında, 
eTwinning’in 
genel tanıtımı 
yapıldı. Portal 
ve eTwinning 
Live hakkında 
bilgi verildi. 
Portala nasıl 
kayıt olunacağı 
gösterildi. 
Ortak olma ve 
ortak bulma 
konularında 
yapılacaklar 
anlatıldı.
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10/12/2018 tarihinde, Pamukkale Halk Eğitim Merkezinde, hem Merkezefendi 
ilçesinde görev yapan öğretmen ve idarecilere (124 öğretmen, 67 idareci - sabah), 
hem de Pamukkale ilçesinde görev yapan öğretmen ve idarecilere (180 öğretmen, 
87 idareci – öğleden sonra) eTwinning Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Bu 
toplantıda öğretmen ve idarecilere eTwinning hakkında bilgi verildi. Portalın tanıtımı 
yapıldı. Nasıl kayıt olunacağı gösterildi. eTwinning Live ve Twinspace hakkında bilgi 
verildi. Ortak bulma forumlarıyla ilgili açıklamalarda bulunuldu. Örnek teşkil etmesi 
amacıyla, 2018 yılında törenle belgeleri verilen öğretmenler ve projeleri hakkında 
bilgi verildi. Bu arada öğretmenlerin ilgisini canlı tutmak amacıyla Gimkit isimli web 
2.0 aracı kullanıldı.
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E -T W İ N N İ N G  P R O J E L E R İ

Çok verimli geçen konferansta, yeni uygulamalar ile yapılacak yeni çalışmalar hakkında 
bilgi sahibi olunmuştur. İllerde yapılan faaliyetlerin genel değerlendirmesi yapılıp, bir 
sonraki yılın çalışma planı ve faaliyetleri paylaşılmıştır.                             

6-8 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalyada düzenlenen 9. Ulusal eTwinning 
Konferansına ilimizi temsilen İl Koordinatörü ile birlikte Avrupa Kalite Etiketi 
almış, EBA ve eTwinning içerik geliştirme ekibinde bulunan öğretmenlerle katılım 
sağlanmıştır. 
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WWF-TÜRKİYE DOĞA ÖNCÜLERİ ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYI
WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından 2018-2019 yılında ilimizde pilot bölge olarak seçilen 
Sarayköy ilçesinde ortaokul ve liselerde görevli her okuldan bir öğretmenin katılımıyla 25 Ekim 2018 günü WWF 
Doğa Öncüleri Öğretmen Çalıştayı yapıldı. WWF Doğa projelerinin temaları tanıtıldı. Çalıştayda katılımcı 
öğretmenlere WWF Türkiye Doğa Öncüleri Gençlik Programı, 15 Adımda Proje Yazma Teknikleri, konularında 
bilgi verildi. Çalıştaya katılan öğretmenlerin rehberliğinde okullarda kurulacak doğa kulüplerinde yapılacak 
çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak olan projeler; uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, ve değişim yaratacak 
hedefler açısından, WWF-Türkiye eğitim komisyonu tarafından değerlendirilecek ve çocuklara geri dönüşler 
verilecek. Asgari 3 çocuktan oluşan gruplar, WWF-Türkiye ve kulüp öğretmenleri mentörlüğünde, Nisan ayına 
kadar projelerini uygulayacaklar. Nisan 2019’da, her okul seçtiği 1 projeyi WWF-Türkiye’ye gönderecek, seçilen 
10 proje   İstanbul’da yapılacak olan Gençlik Konferansı’nda sunulacak, 3 projede WWF Uluslararası Gençlik 
Ödülü için yarışma hakkına sahip olacak.

PAMUKKALE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
YÖNETİM PLANINI HAZIRLAMA VE UYGULAMA PROJESİ 1. PAYDAŞ TOPLANTISI

Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve konu ile ilgili kurumların 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda ,Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Özel Çevre Koruma Bölgelerinin 
önemi ile ilgili Pamukkale’nin turizm açısından turist çekme yönüyle önemli 3. Bölge olduğu belirtildi. Farklı 
kurumların yetki kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunların olduğu söylendi. Korunan alanlarda yapılan 
yönetim planının , alanın doğru yönetimini sağladığı ve bu bağlamda mevcut durumdan arzulanan konuma 
yönetim planı ile gelinebileceği belirtildi. Yönetim planı 10 adımda nasıl hazırlanır ile ilgili sunum yapıldı.
Toplantının ilk gününde öğleden sonra, arazi çalışması yapıldı. Toplantının 2. Günü grup çalışması yapıldı. 
İdeal hedeflere ulaşmamızı etkileyen olumsuz faktörler (sınırlayıcılar), ideal hedeflere ulaşmamızı etkileyen 
olumlu faktörler (destekleyiciler) gruplar tarafından belirlendi. Toplantının 3. Günü yönetim planının vizyonu 
ve ideal hedefleri görüşülerek ,belirlendi. “Biz bu alanı 20 yıl sonra nasıl görmek istiyoruz? “ sorusuna herkes 
kendi alanı ile ilgili cevap verdi. 2. Paydaş toplantısının planlamasıyla toplantı son bulmuştur.
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EĞİTİM KOÇLUK SEMİNERİ

24.10.2018 tarihinde Denizli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü personeline “Öz-Farkındalığın 
Oluşumu” ile ilgili seminer verilmiştir. 
Eğitim koçu Yelda YOLAY KAZANOĞLU 
tarafından verilen seminerde, kişinin kendini 
tanıması, başkasını tanıması, yapabileceklerini 
ve yapamayacaklarını bilmesi konularında 
bilgilendirmeler yapılmıştır.

Eğitmen Eğitimi Projesi Kapsamında 
Dr.Özgür Bolat Öğretmenlerle Buluştu

İlimizde görevli rehber öğretmenlere yönelik Eğitmen 
Eğitimi Projesi kapsamında Dr. Özgür Bolat iki ayrı 
grup halinde iki gün eğitim gerçekleştirmiştir.
2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Dr. Özgür 
Bolat liderliğinde Dove Özgüven Projesi kapsamında “ 
Kendime Güveniyorum Eğitimleri”ni gerçekleştiriyor.
İlimiz North Point Otel’de gerçekleştirilen eğitimlerin 

açılışına İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin 
Başgün, Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, Dr. 
Özgür Bolat ve rehber öğretmenler katıldı.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Başgün 
konuşmasında “ Zor ve meşakkatli bir 
mesleği icra ediyorsunuz. Kendinizi sürekli 
yenilemeniz açısından özellikle alanında uzman 
kişilerle sık sık bir araya gelinmesi gerektiğine 
inanıyorum. Çünkü eğitime yapılan yatırım, 
en değerli yatırımdır.  Bu anlamda değerli 
hocamız Dr.Özgür Bolat Bey’e mesleki gelişim 
akademisine verdiği destek için teşekkür 
ediyorum” dedi.
Gerçekleştirilen proje ile; geleceğimizi emanet 
edeceğimiz sevgili gençlerimizin özellikle 

ergenlik dönemindeki 9.sınıf öğrencilerinin, medyanın ve toplumun dayattığı fiziksel görünüş ideallerinin 
olumsuz etkisinden kurtararak; onları kendi değerleri, kimlikleri ve yetenekleri üzerine kurulu bir özgüven 
inşa etmelerine yardımcı olmak, dolayısıyla mutlu ve başarılı bir insan olarak yetişmelerine destek olmak 
hedeflenmektedir.
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SEÇMEN ÇAKŞIRI
 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü, Denizli Şube Müdürlüğü’nün 
‘’ Denizli İli Seçmen Çakşırı (Ekimia Özcan-Seçmenii) Tür Eylem Planı  Çalıştayı” , 
Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından hazırlanmış ve ‘’SEÇMEN ÇAKŞIRI 
türünün Denizli İli sınırlarında yaşayan popülasyonlarının ve yaşam alanlarının 
korunmasına yönelik Tür Eylem Planı ” başlığı altında  02.10.2018 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonrası proje ekibi tarafından değerlendirilerek hazırlanan 
Taslak Tür Eylem Planı,” İlgi Gruplarına Sözlü Sunuş Toplantısı” ile sunulmuştur. Faaliyet 
Planında yer alan faaliyetler ile ilgili öncelikle Acıpayam yöresinde olmak üzere Denizli 
ilinde yapılacak bilgilendirme toplantıları konusunda kurumumuz Denizli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü sorumlu kurum ve kuruluşlar içinde yer almaktadır. Faaliyetin hedefi 2023 
yılına kadar ‘’Seçmen Çakşırı’’ türünün yerel ve ulusal düzeyde tanıtılmasıdır. Faaliyet akış 
planında ise Tarım ve Orman Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğü, Denizli Şube Müdürlüğü 
tarafından türe ait fotoğrafları  içeren broşürler ve kısa bir görsel sunum ayrıca türe 
ait tanıtıcı materyaller öğrencilere ve öğretmenlere dağıtılacaktır denilmektedir. Diğer 
sorumlu kurum ve kuruluşların da katkıları ile ortak bir tarih belirlenerek okulların 
toplantı salonlarında seçmen çakşırını tanıtıcı bilgiler verilecektir. Eylem Planı izlemesi ve 
değerlendirilmesi  ile ilgili Tür Eylem Planında sorumluluk üstlenmiş tüm kurum, kuruluş 
ve kişiler izleme komisyonunda yer almak üzere  davet edilecektir. Olumlu karşılayanlar 
tarafından birer temsilci ile izleme komisyonu kurulacak, periyodik aralıklarla 
değerlendirme toplantıları yapılacaktır.

“İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver’ projesi II. Çalıştayı 

 Avrupa Birliği destekli Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından “İklim Hareketi 
İçin Değişime Güç Ver’ projesi kapsamında Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı 2019 ‘un 
hazırlanması hedeflenen II. Çalıştay Denizli Dedeman Park Otel’de 27.12.2018 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay , Denizli’de iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması 
ve etkilerine uyum ve bu konuda farkındalığın artırılması için hayata geçirilen proje 
kapsamında Büyükşehir Belediyesi personeli, üniversite ve Denizli İlindeki ilgili paydaşlara 
yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
 2018 Ocak ayı itibariyle Türkiye’nin 30 büyükşehir belediyesinden sadece 4 tanesinin 
salım azaltım hedefi ve sadece 1 tanesinin eylem planı azaltım ve uyum faaliyetlerine 
sahip olduğu , Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu projesinin tamamlanmasıyla birlikte, 
Denizli’nin sera gazı envanteri ve iklim değişikliği eylem planına sahip , iklim değişikliğiyle 
mücadele eden  öncü belediyelerden biri olacağı belirtildi. İklim değişikliği eylem planının 
2019’a hazır olması planlanıyor.
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