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Saygıdeğer Okurlarımız,
İl Millî  Eğitim Müdürlüğü ARGE Bülteni ile beşinci kez ve yeniden sizlerle 
buluşmanın sevinci içerisindeyiz.

 ARGE Bülteni ile siz saygıdeğer okurlarımıza birimimizin altı ay boyunca 
yapmış olduğu Stratejik Planlama, Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri, Avrupa 
Birliği Projeleri, TUBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmaları başlıca seminer ve çalıştaylar, 
araştırma İzinleri gibi çalışmalarımızı paylaşmaktayız.
 Bu sayımızda Yozgat eğitimi açısından büyük bir öneme haiz olan ve 
paylaşmakta mutluluk duyduğumuz  TÜBİTAK Bilim Fuarlarından bahsetmek 
istiyorum. Bu yıl ki başvurularda ilimiz genelinde seksen okulumuzun başvurusu 
kabul edilmiştir. Her geçen yıl katılımın arttığı, okullarımızın bir şenlik heyecanı ile 
gerçekleştirdiği Bilim Fuarları, Yozgat eğitiminin tüm paydaşlarına büyük bir katkı 
sağlamaktadır. Okullarda bir şenlik havası, öğrencilerin kendilerini keşfetmelerinde bir 
basamak ve okul aile birlikteliğinde yeni bir heyecan... Daha sayamayacağımız bir çok 
faydayı fuarlara katıldığınızda her bireyin yüzünde görebilirsiniz. Bu kazançların yanı 
sıra her okula 5000 Tl değerinde destek verilmiş il genelinde 400.000 Tl değerinde 
büyük bir destek sağlanmıştır.
 Yozgat ARGE Birimi olarak, Yozgat eğitiminin her bir paydaşında büyük bir 
mutluluğa sebep olan tüm idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerini 
bu faydası çok çalışma sebebiyle tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
 Bu sayımızda, Maarif Müfettişleri Başkanı Sayın Muzaffer YAŞAR’ın ‘Etkinlik 
Temelli Öğrenme’ başlıklı yazısını sizlerle paylaşmak bizleri ziyadesiyle memnun 
etmiş olup,  kıymetli vaktini bizlere ayıran Maarif Müfettişleri Başkanı Sayın Muzaffer 
YAŞAR’a, çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen İl Millî Eğitim Müdür Vekilimiz 
Sayın Mehmet TEKİN’e  ayrıca Strateji Geliştirme Şube Müdürümüz Sayın Habip 
KARLITEPE‘ye ve ARGE ekibinin kıymetli çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.
 yozgatbulten@gmail.com  e-posta adresimiz üzerinden bültenimize ve 
çalışmalarımıza dair her türlü fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu fikir teatileri ile 
bültenimizin gün geçtikçe zenginleşeceği kanaatini taşımaktayız.
 Bir daha ki sayımızda buluşmak temennisiyle siz kıymetli okurlarımızı Yüce 
Yaratıcıya emanet eder, saygılar sunarım.
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Kemal YURTNAÇ

 Ülkemizin, geleceğimizin umutları 
öğrencilerimiz için eğitim olmazsa olmazımızdır. 
En kıymetli hazinemiz olan gelecek nesillerin 
eğitim- öğretim olanaklarının nitelikli ve 
kaliteli hale getirilmesi, milli manevi değerlerle 
yoğrulmuş, özgüvenli, rekabetçi, yenilikçi, 
donanımlı bireylerin yetiştirilmesi öncelikli 
hedeflerimizdendir.

 Eğitim ve öğretim, sürekli yenilenmeyi, 
gelişmeyi, öğretmenden öğrencisine kadar herkese 
değişimin takipçisi olmayı zorunlu kılan, her 
dönemde önceliğini koruyan dinamik bir alandır. 
Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza 
ve gençlerimize yeni hedefler göstermek, yeni 
ufuklar çizmek kaliteli bir eğitimle mümkündür. 
Kalite kavramı ve onun eğitim kurumlarında 
uygulanmasının bir yansıması olan ARGE 
faaliyetleri düşüncenin ve çabanın bir ürünüdür. 

Bu düşünce değişimci, ilerlemeci ve gelişimci 
bir anlayışa sahip olmakla doğrudan ilgilidir. 
Eğitimde kaliteyi yakalamak için eğitimi etkileyen 
birçok unsur vardır. Bu unsurlardan en önemlisi 
iyi bir ekip olmaktır.  Eğitim öğretim faaliyetlerinin 
daha kaliteli hale getirilmesi için yürütülen AR-GE 
çalışmaları ışığında Yozgat’ta eğitim ve öğretim 
faaliyetlerini günümüz ve geleceğin ihtiyaçlarını 
dikkate alarak, ülkemizin 2023 vizyonunu 
hedefleyerek planlayan ve yürüten Yozgat İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü yöneticilerini, çalışanlarını ve 
AR-GE Bülteninin hazırlanmasında katkı sağlayan 
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimini 
tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Kemal YURTNAÇ
Yozgat Valisi

Yozgat Valisi
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 Hayatın her alanında yer alan Araştırma 
- Geliştirme çalışmaları eğitim ve öğretimin 
vazgeçilmez unsurlarındandır. Kurum paydaşları 
tarafından kabul edilmiş, kurum çalışanları 
tarafından destek bulan araştırma geliştirme 
faaliyetleri kurumun gelişmesini, toplumsal 
ihtiyaçların karşılanmasını ve her alanda kaliteye 
ulaşmasını sağlayacaktır.

 ARGE çalışmalarında gönüllü bir ekip 
ile kurumlarda farklılık oluşturulur ve kuruma 
özgü yenilikçi projeler üretilebilir. Eğitim 
kurumlarımızın kendilerinden beklenen işlevi 
yerine getirebilmesi;  iyi bir ekip, gerçekçi bir 
planlama ve planlanan faaliyetlerin etkin bir 
şekilde uygulanması ile mümkündür.

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE 
Birimi tarafından 2016 yılının ilk yarısında 

gerçekleştirilen Eğitimde İyi Uygulamalar, 
Stratejik Planlama, Performans Programı, Ulusal 
ve Uluslararası Projeler, TÜBİTAK Projeleri 
ve Araştırma Uygulama İzinlerine İlişkin ARGE 
çalışmalarının yer aldığı Temmuz 2016 ARGE 
Bülteninde emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik 
eder, başarı ve gayretlerinin devamını dilerim.

Mehmet TEKİN
Yozgat İl Milli Eğitim Müdür V.

Mehmet TEKİN

İl Millî Eğitim Müdür V.
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Yozgat İmam Hatip Ortaokulu 
‘‘Neslimiz İmam Hatip İle Emin Ellerde’’

Kasım 2015 de Yozgat Anadolu 
İmam Hatip Lisesinden ayrılan 
Yozgat İmam Hatip Ortaokulu, 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açılışını yaptığı yeni binada 
eğitim öğretim faaliyetlerine devam 
etmektedir. Okulumuzu ziyaretleri 
sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan: “Sizler 
yarınların güneş yüzlü çocuklarısınız 
ve o karanlık gecelerde sizler neler 
çektiniz biliyorum” ifadesini kullanmış 
ve şöyle devam etmişti: “Şimdi sizden 
Cumhurbaşkanınız olarak da başarı 
bekliyorum ve sizleri yarınların kutlu 
nesillerini kuracak İmam Hatip nesli 
olarak görüyorum demiş ayrıca 
okuduğu şiir sonrasında tahtaya : 
”Oku Düşün Uygula, Neticelendir” 
cümlesini yazarak eğitim ve öğretimin 

önemini bir kez daha belirtmiştir.
 Bizlerde bu kutsal görevin 
farkındalığını bir kez daha omuzumuza 
yükleyen Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri üzerine 
okulumuzu faklı kılmak, milli ve manevi 
değerlerini  bilen başarılı bir nesil 
yetiştirmek için ilk günkü heyecanla 
çalıştık, çalıştık ve çalıştık…
 Okulumuz Fiziki imkânlar 
bakımından Yozgat’ın en iyi okulu olduğunu 
belirtebiliriz. Öğrencilerimizin huzurlu bir 
ortamda başarılı kılabilmek için sınıfları 15 
- 20 kişilik sınıflar haline getirdik. Okul okul 
gezerek okulumuzu tanıttık, yaklaşık 700 
öğrenciyi okulumuzda ağırladık tanıtım 
ve ikramlarda bulunarak bu güzel okula 
sizleri bekliyoruz dedik.
 Ayrıca öğrencilerimizin 
başarılarını arttırmak için birçok faaliyet 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN - Yozgat
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gerçekleştirdik; 
Mesleki Derslere İlişkin Faaliyetlerimiz:
1.Kutlu Doğum Haftasına özel İlahi 
dinletileri, tiyatro gösterileri ve 
Peygamberimiz konulu pano çalışmaları, 
2.Güzel Kuran-ı Kerim okuma yarışmaları,
3.Ödüllü Hadis ve Siyer Bilgi kültür 
yarışmaları, 
4.Kandil gecelerinde okulumuz erkek ilahi 
korosu cami programları, 
5. Cuma günleri 15 dakikada Kuran-ı 
Kerim hatmi, 
6.Okulumuz öğrencileri camii alışkanlığı 
kazanması için okulumuz mescidinde ve 
okulumuzun yakınındaki İmam Azam 
Camiinde cemaatle namaz  kılmakta ve 
müezzinlik faaliyetleri yapılmaktadır. 
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerimiz:
1.Çanakkale ve istiklal Marşının Kabulü 
Tiyatro programı,
2.Sınıflar arası en güzel Çanakkale panosu, 
istiklal marşını okuma yarışması ,
3.Çanakkale savaşında atalarımızın 
fedakarlığını bir nebze olsun yaşayabilmek 
için “Peksimet ve Hoşaf” günleri,
4. Katılım Belgeli Aile seminerleri ,
5.Kütüphanede kitap okuma saatleri ve 
Satranç kursları,
6.İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan güvenli 
okul projesi kapsamında gençlik merkezi 
ziyaretleri yapılmaktadır.

Ders Başarısını Artırmak İçin Yaptığımız 
Faaliyetler:
1.Hafta sonu Destekleme ve Yetiştirme 
kursları ,
2.Her sınıf düzeyi içi deneme sınavları ,
3. Bilgi ve Kültür yarışmaları,
4.TEOG kurslar, takviye dersleri ve her 
hafta deneme sınavları ,
5.TEOG sınavlarında ders ve test takibi 
için öğrenci koçluk sistemi,
6.Her Ders için Quiz (Test) Çalışmaları 
yapılmaktadır.
 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 
içerisinde gerçekleştirilen TEOG sınavında 
idarecilerimizin, öğretmenlerimizin, 
öğrencilerimizin, velilerimizin ve rehberlik 
servisi olarak ortak bir çalışma yürüttük 
ve bu emeklerimizin sonucu olarak; sınava 
giren 59 öğrencimiz toplam 120 sorudan
-14 öğrenci 100 üzerinde, 
-4 öğrenci 100-90 arası,
-6 öğrenci 90-80 arası,  diğer 
öğrencilerimizin de Türkiye ortalaması 
üzerinde net yapmasını ve başarılı 
olmalarını sağladık.
 Geleceğimiz, umutlarımız, 
yarınlarımız o güzel, kıymetli 
kahramanlarımıza emanet edeceğimizin 
şuuruyla bir nesil yetiştirmeye devam 
edeceğiz…  İnşaallah!

İdris ÇETİN 
OKUL MÜDÜRÜ
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2016 Yılı 
Performans Programı Çalışmaları

Performans Programı Çalışmaları - İl MEM Toplantı Salonu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
2016 Yılı Performans Programı 
kapsamında Başöğretmen Toplantı 

Salonunda Birim

 Şeflerimizin katıldığı toplantının 
başkanlığını Strateji Geliştirme Şube 
Müdürü Satılmış GÜNDÜZ yaptı.  

Toplantı, ARGE Birimi öğretmenlerinden 
Erol Özel, Ömer Rıza ZARARSIZ’ ın 2016 
Yılı Performans Programı sunumu ile 
devam etti. 
 Sunumda, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu 
idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, 
temel ilke ve politikalarını, hedef ve 
önceliklerini, performans ölçütlerini, 
bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler 
ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik 
plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik 
planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik 

amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans 
esasına dayalı olarak hazırlanmasına ilişkin 
yükümlülükler aktarıldı. 
 Ayrıca, stratejik plan ve bütçe 
ilişkisi performans programları aracılığı ile 
gerçekleştirilildiği, Yozgat İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak 2015-2019 Stratejik 
Planında yer alan amaç ve hedefler 
doğrultusunda,  2016 yılı performans 
hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için 
gerçekleştirilecek faaliyetler, faaliyetlere 
ilişkin kaynak ihtiyacı ve performans 
göstergelerinin belirlenmesi için yapılacak 
çalışmalara değinildi. 
 Toplantı, Strateji Geliştirme Şube 
Müdürü Satılmış GÜNDÜZ’ ün 2016 yılı 
Performans Programının İlimiz eğitim 
öğretimine hayırlı olması temennileri ile 
son buldu.
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Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri
Saha Ziyareti

E ğitim ve Öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi, 
yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik edilnmesi amacı ile 2015-2016 eğitim 
ve öğretim yılında 4.sü düzenlenen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik ödülleri” 

kapsamında  ödül başvuru raporlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının 
ardından saha ziyaretine kalma başarısı gösteren kurumlar belirlenmiştir. Saha Ziyaretine 
kalan kurumlarımız 13-17 Haziran 2016 tarihlerinde Bakanlık değerlendiricileri tarafından  
saha  ziyaretleri gerçekleştirilerek  çalışmalar yerinde incelenecektir.

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri  Saha Ziyaretine Kalan Okullarımız

Sıra 
No İlçe Proje Adı Kategori 

No Başvuru TÜrü Bireysel Başvuru Sahibi

1 Sorgun Biz Coğrafya Aşçılarıyız 1 Bireysel Mevlüde  - Ahmet 
Doğanay Fen Lİsesi

2 Yerköy 81 Çocuk 81 Mektup 
Projesi 5 Kurumsal Nurdoğdu Ortaokulu

Yozgat İl MEM
AB Pojesi Hollanda Hareketliliği
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Hollanda Hareketliliği Eğitim Seminerleri

Yozgat İl MEM
AB Pojesi Hollanda Hareketliliği

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
koordinesinde; Atatürk AL , 
Atatürk MTAL, Erdoğan AKDAĞ 

Fen Lisesi, Serpil Akdağ AL , Mimar 
Sinan MTAL, Mustafa Kemal Atatürk 
MTAL, Yozgat Şehitler Fen Lisesi, Yozgat 
A.L, Yozgat MTAL ve Zübeyde Hanım  
MTAL ortaklığında hazırlanan projede 20 
öğretmenimiz 15 – 26 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında Hollanda’da eğitim faaliyetlerine 
katıldılar. Proje katılımcıları eğitim ve kurs 
faaliyetinin dışında eğitim kurumlarına 
düzenlenen teknik gezilere katılarak bilişim 
teknolojilerini uygulamalarını yerinde 
görme imkânına sahip oldular.

 Öğretmenlerimiz proje faaliyetleri 
kapsamında katıldıkları faaliyet sonunda,
•Mesleki gelişimlerinde ve kişisel 
hayatlarında bilişim teknolojilerini 

kullanabilme ve bilişim teknolojilerini 
kullanarak ders materyalleri ve etkinlikleri 
geliştirebilme,
•Sorgulayıcı, araştırma ve uygulamalarla 
yeni bilgi geliştirmeye, yeni öğretim 
tekniklerini öğrenme ve uygulayabilme,
• Bilişim Teknolojilerini aktif olarak kullanıp, 
eğitim öğretim sisteminde kullanılan 
evrakları kolay hazırlayabilme, derslerinde 
kullanacakları ölçme değerlendirme 
araçlarını Bilişim Teknolojilerinden istifade 
ederek hazırlama yeterliliklerini artırma 
imkânı sağladılar. 
 
 Öğretmenlerimiz aynı zamanda 
Bilişim Teknolojilerinin eğitim-öğretim 
ortamında kullanım uygulamalarının 
benzerliklerini ve farklılıklarını yerinde 
görerek kıyaslama fırsatı yakaladılar.
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“Bozkırın Kızları” 
Proje Açılış Toplantısı

Bozkırın Kızları Proje Açılış Toplantısı - Yerköy Öğretmenevi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı altında yer 
alan Özellikle Kız Çocuklarının Okula 

Devam Oranlarının Arttırılması Hibe 
Programı kapsamında ilimiz Yerköy ilçesi 
Şht. Sedat Nezih Özok Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek olan 
“Bozkırın Kızları” isimli proje açılış toplantısı 
gerçekleştirildi.
 Yerköy Öğretmenevinde 
gerçekleşen tanıtım programında konuşan 
proje uzmanı Birsel Aydoğan, amaçlarının 
başta kız çocukları olmak üzere okullaşma 
oranlarının artırmak olduğunu söyledi. 
Eğitim kalitesinin artırılması, eğitim ve iş 
piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi 
yoluyla, insan kaynağına yapılan 
yatırımın artırılmasının da hedeflendiğini 
vurgulayan Aydoğan, “Kız çocuklarının 

okula kazandırılmaları konusunda 
hepimizin yapabileceği pek çok şey vardır. 
Kız çocuklarının eğitimi konusunda dikkat 
çeken broşürlerin hazırlanıp toplumun 
ortaklaşa kullandığı alanlara okul, çarşı, 
pazar, cami, park, sağlık ocağı, varsa 
halk eğitim merkezi ve toplum merkezi 
ve dağıtılmasında fayda olduğunu 
düşünüyorum” dedi.
 Yöneticiler, öğretmenler ve tüm 
eğitim çalışanları arasında bir ekip 
bilinci içinde olumlu ilişkiler kurulması 
ve geliştirilmesine özen gösterilmesi 
gerektiğini belirten Aydoğan, 
“Öğretmenlerin mesleki gelişim, ihmal, 
istismar, insan ve çocuk hakları gibi 
konularda eğitim almaları gerekmekte. 
Geç kayıt yaptıran ya da devamsızlık yapan 
özellikle kız çocuklarının seviyelerinin 
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yükseltilmesi için gerekli eğitim desteğinin verilmesi bu tür olumsuzlukların önüne 
geçecektir” diye konuştu. Hibe programının genel hedefi özellikle kız çocuklarının eğitim 
kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın geliştirilmesi ve eğitimin 
her seviyesinde katılımın arttırılması yoluyla insan sermayesine yatırımın arttırılması ve 
geliştirilmesidir.



14   TEMMUZ 2016
YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BÜLTENİ

Yozgat 
Mustafa Kemal Atatürk MTAL AB Projesi

İsveç Hareketliliği Eğitim Seminerleri

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
yürütülmekte olan Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları 

Başkanlığı 2015 yılı Teklif Çağrısı döneminde 
Erasmus + Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve 
Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 
sunulan proje tekliflerinin değerlendirme 
süreci tamamlandı.

 Yozgat Mustafa Kemal Atatürk 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
koordinatörlüğünde hazırlanan Kaynarca 
Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Yerköy Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Akdağmadeni Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ortaklığı ile sunulan 
‘’Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı 
Öğrencilerinin Avrupa Stajı’’ adlı proje 
Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye 

layık görüldü.

 Ulusal Ajansa sunulan 1944 
proje teklifinden 1844 tanesi uygunluk 
kontrolü kriterlerini karşılayarak içerik 
değerlendirmesine alınan ve her biri 
en az iki bağımsız dış uzman tarafından 
değerlendirilen 209 proje teklifi, 
mevcut bütçe imkânları çerçevesinde 
desteklenmeye değer bulunurken, 
sözkonusu proje 1944 proje arasından 
sıyrılarak başarılı projeler arasında yerini 
aldı.
 Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel 
Hareketliliği programı kapsamında hibe 
desteği kazanan projenin finansman 
sözleşmesinin imzalandığını ve 
faaliyetlerine başlandığını belirten Yozgat 
Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Okulu Müdürü Efendi Yılmaz, 
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hareketlilik sürecinde İsveç’e yurtiçi 
ortaklarımızın katılımlarıyla 2 hafta süre 
ile mesleki ziyaretler gerçekleştirdiklerini 
ve yurtiçi ortağı okulların katılımcıları ile 
birlikte toplam 30 öğrenci, 4 refakatçi 
öğretmenin iki hafta süre ile İsveç’ in 
Stockholm şehrine bulunduklarını bildirdi.
24 Nisan-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
gerçekleşen hareketlilik faaliyeti sayesinde 
katılımcılarımız; 
- Topraklamanın amacı, elektrikli 
alıcıları kullananların can güvenliğinin 
sağlanması ve cihazların zarar görmesinin 
önlenmesi,
- Topraklama sistemlerinin 
yönetmeliklere ve gerekli standartlara 
uygun bir şekilde kurulması,  
- Ülkemizde bu alanda var olan açık iş 
gücü yoğunluğunun giderilmesi hususunda 
bir takım kazanımlar elde etmişlerdir. 
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Yozgat 
Serpil Akdağ Anadolu Lisesi AB Projesi

İsveç Hareketliliği Eğitim Seminerleri

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
yürütülmekte olan Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları 

Başkanlığı 2015 yılı Teklif Çağrısı 
döneminde Erasmus + Ana Eylem 1 
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Okul 
eğitimi personel hareketliliği faaliyeti 
kapsamında sunulan proje tekliflerinin 
değerlendirme süreci tamamlanmış ve 
bu kapsamda okulumuz Serpil Akdağ 
Anadolu Lisesi tarafından sunulan ‘’Nitelikli 
Öğretmen Kaliteli Eğitim’’ adlı projemiz 
Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye 
layık görülmüştür.

 Ulusal Ajansa sunulan 1916 
proje teklifinden 1797 tanesi uygunluk 
kontrolü kriterlerini karşılayarak içerik 
değerlendirmesine alınmış ve her biri 
en az iki bağımsız dış uzman tarafından 

değerlendirilmiştir. 88 proje teklifi 
mevcut bütçe imkânları çerçevesinde 
desteklenmeye değer bulunurken, 
hazırlanan projemiz 1916 proje arasından 
sıyrılarak başarılı projeler arasında yerini 
almıştır.

 Okul eğitimi personel hareketliliği 
faaliyeti kapsamında hibe desteği kazanan 
projenin finansman sözleşmesinin 
imzalandığını ve proje faaliyetlerine 
başlandığını belirten okul müdürü, 
hareketlilik sürecinde İsveç’te 11 gün süre 
ile 10 öğretmenin yapılandırılmış kurs 
faaliyetine katılacağını bildirdi.

 01-11 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
gerçekleşen hareketliliğe Serpil Akdağ 
Anadolu Lisesi Müdürlüğünde görevli 10 
personel katılmış ve İsveç’in Stockholm 
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şehrinde proje faaliyetleri yürütülmüştür. 
Öğretmenlerimizin bilişim teknolojileri 
kullanım yeterliliklerini artırmak amacıyla 
hazırlanan projemiz, okulumuz eğitim ve 
öğretim seviyesinde kalite iyileşmelerinin 
yaşanmasına ve yenilik mükemmelliğinin 
sağlanmasına katkı sağlamıştır. Planlanan 
faaliyetlerin başarı ile tamamlanmasının 
ardından öğretmenlerimiz;

- Bilişim Teknolojisi araçlarını derslerinde 
aktif olarak kullanabilme,

- Bilişim Teknolojisi araçlarını kullanarak 
ders içeriği, etkinlik ve materyal 
hazırlayabilme,

-Yeni öğretim tekniklerini öğrenme, 
kullanabilme ve yeni özgün, pratik bilgiler 
üretebilme yeterlilikleri kazanmışlardır.
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Yozgat 
Akdağmadeni Nene Hatun MTAL AB Projesi

Maceristan Hareketliliği - Sosyal ve Kültürel Gezi

İlçemiz okullarından Akdağmadeni 
Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi koordinatörlüğünde hazırlanan 

“Güçlü Okul Güçlü Meslek” adlı Avrupa 
Birliği Projesinin yurtdışı hareketlilik 
faaliyeti tamamlandı. 24 Nisan 2016 - 14 
Mayıs 2016 tarihleri arasında Macaristan’ın 
Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen proje 
faaliyetine okul müdürü Turgay Kürşat 
TURHAL ve okul öğretmenlerinden Mete 
Harun refakatinde 10 öğrenci katıldı. Bilişim 
Teknolojileri Alanında eğitim almakta olan 
öğrenciler, 21 gün boyunca alanlarında 
eğitim ve staj faaliyetine katılma imkanı 
yakaladılar. Bilişim Teknolojileri alanından 
faaliyet gösteren işletmelerde ve eğitim 
kurumlarında uygulama faaliyetine 
katıldılar. Öğrencilerimiz katıldıkları 
eğitim ve staj faaliyetinin yanı sıra teknik 

ve kültürel gezilere katılmak imzanı da 
yakaladılar. Viyana, Bratislava ve Prag gibi 
çok önemli şehirlere düzenlenen kültürel 
gezilere katıldılar.

‘’Öğrenciler AB’yi Öğreniyor’’ Projesi 
Ödül Töreni
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‘’Öğrenciler AB’yi Öğreniyor’’ Projesi 
Ödül Töreni

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı  Sayın Fatih ERDOĞAN - Ödül Töreni

“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” 
Projesi kapsamında; 
çeşitli kategorilerde 

yapılan yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilerimize ödülleri takdim edildi.
Bakanlığımız tarafından yürütülen 
‘’Öğrenciler AB’yi Öğreniyor’’ Projesinin 
hedefi, toplumun AB’nin değerleri, 
politikaları ve temel haklara yönelik 
uygulamaları konusunda yüksek düzeyde 
bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Proje 
özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin AB 
konusundaki farkındalıklarını etkin eğitsel 
tedbirler yolu ile artırmayı amaçlamaktadır. 
Bu kapsamda ilimiz 7.sınıf öğrencilerine 
yönelik ‘Bana AB’yi Anlat’ Resim Yarışması,8.
sınıf öğrencilerine yönelik ‘Bana AB’yi Anlat’ 
Slogan Yarışması ve 9.sınıf öğrencilerine 
yönelik ‘Bana AB’yi Anlat’ Kısa Öykü 

Yarışması düzenlenmiştir.
Birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, 
ikinci olan öğrencilere bisiklet ve üçüncü 
olan öğrencilere satranç takımı hediye 
edilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin danışman 
öğretmenlerine kalem ve okullarımıza 
proje logolu duvar saati hediye edilmiştir.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü
SODES Projesi Kapanış Resepsiyonu 

SODES Ebru Sergisi - İl Kültür Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından 
sunulan Kalkınma Bakanlığı Sosyal 
Destek Programı (SODES) kapsamında 

kabul edilen 2015-66-0133 numaralı ‘’ 
Kız Pansiyonlarımız SODES ile Güzel” adlı 
projenin kapanış resepsiyonu İl Kültür 
Müdürlüğü Fuaye salonunda gerçekleştirildi. 
Resepsiyona Vali Yardımcısı Yavuz GÜNER, 
Rektör Prof. Dr Salih KARACABEY, daire 
amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve 
SODES kursiyeri öğrenciler katıldı.
 Proje Koordinatörü Mehmet 
DURMAZ projenin amacı, temel Faaliyetleri 
ve elde edilen sonuçları hakkında bilgiler 
verdi. Proje uygulama okullarının Atatürk 
Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi, 
Yozgat Anadolu Lisesi, Yozgat Lisesi, Yozgat 
Şehitler Fen Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi okulları olduğu 

belirtildi. Resepsiyonda ebru kurslarında 
kursiyerler tarafından hazırlanan eserler 
sergilendi.
 Masa tenisi kursları neticesinde 
düzenlenen il turnuvasında dereceye giren 
öğrencilerin ödülleri verildi.
 İl Milli Eğitim Müdürü; ‘’Projemiz 
Sayesinde İl Merkezinde Yer Alan Toplam 
7 Yatılı Kız Pansiyonunda Kalan 1167 
Öğrencinin Eğitim Ortamlarının Kalitesi 
Artırıldı, Öğrencilere Yönelik Yapılan Mal 
ve Hizmet Alımları İle Okul Daha Cazip 
Hale Getirildi, Özellikle Kız Çocuklarının 
Eğitimlerine Yönelik Yatırımlar Yapılarak Kız 
Çocuklarının Eğitim Kalitesi Artırıldı’’ dedi. 
Bundan sonraki süreçte, kurum olarak bu 
tür proje çağrılarına başvuruların devam 
edeceğini dile getirerek Yozgat’ ta eğitimin 
kalitesini artırmak adına tüm kaynakları 
azami ölçüde kullanacağız’’ dedi.

TÜBİTAK
4006 Bilim Fuarları
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2015 -2016 Eğitim ve Öğretim 
döneminde  İlimizden 80 okulumuz 
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında  

desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu 
kapsamda İlimiz okullarına  400.000 TL 
destek elde edilmiştir. 
 TÜBİTAK Bilim Fuarları, 5-12. 
sınıfta okumakta olan öğrencilerin 
eğitim/öğretim programı çerçevesinde 
ve kendi ilgi alanları doğrultusunda 
belirledikleri konular üzerine araştırma 
yaparak, araştırmalarının sonuçlarını 
sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler 
için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam 
oluşturmayı amaçlamaktadır. 
Bilim Fuarları, Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu arasında, “TÜBİTAK Tarafından 
Desteklenen Bilim Fuarlarına Dair İşbirliği 
Protokolü” kapsamında gerçekleşmiştir.   
        Bakanlığımızın belirlediği kriterleri 
uygulayarak seçmiş olduğu okullar 
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisini açmaya 
hak kazanmıştır.
Mucitlerin Yetiştiği Platform;
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları sayesinde 
öğrencilerimiz ortaya koyduğu projelerini 
sergilemenin yanısıra başarılı olan 

projeler için  danışman öğretmenleri 
koordinasyonunda patent almak için 
başvurmuş ve birçok projeye patent 
alınmıştır. Mucitlerin yetişmesinin ilk adımı 
yapılan bu fuarlar ile gerçekleşiyor çünkü 
öğrencimiz projelerinin yanında kendini de 
keşfederek farkına varamadığı mucit ruhu 
ortaya çıkıyor.
 Bilim Fuarlarının Yozgat İçin 
Sağladığı Faydalar;                                                                               
Bakanlığımızın belirlediği kriterlere 
doğrultusunda başvuruları onaylanan 
okullarımıza 5000 TL hibe sağlanıyor. 
Bu para öğrencilerimizin oluşturacakları 
projeler için okullarımızın hesabına yatıyor 
ve faturalandırılıp harcanıyor. Yozgat’ta 
80 okulumuz bakanlığımız tarafından 
Bilim Fuarlarına seçilmiştir. Sonuç olarak 
ilimize 400,000 TL gelir sağlanmış oldu. 
Projelerimizin oluşum aşaması Yozgat’ta 
olduğu için bu para tabiri caizse esnafımızın 
kasasına girdi ve İlimizin ekonomisinin 
canlanmasına fayda sağladı.
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına katılan 
öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize 
teşekkür ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

TÜBİTAK
4006 Bilim Fuarları
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Dijital Eğitime Yönelik 
İçerik Geliştirme Eğitimi ve Danışmanlığı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
(ORAN) tarafından mali destek 
programları kapsamında İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü adına  başvurusunu 
yaptığımız Dijital Eğitime Yönelik İçerik 
Geliştirme Eğitimi ve Danışmanlığı 
eğitimimiz teknik destek almaya hak 
kazandı.

 04 - 08  Nisan 2016 tarihleri arasında 
tarihi Yozgat Lİsesi’nde düzenlenen Dijital 
Eğitime Yönelik İçerik Geliştirme Eğitimi 
ve Danışmanlığı eğitimine farklı branşlarda 
29 öğretmenimiz katıldı.

 Eğitim kapsamında öğretmenlerin 
dijital ve uzaktan eğitim sistemleri ve bu 
sistemlere yönelik kolay kullanımlı dijital 
içerik geliştirme araçlarının uygulamalı 
eğitimi ve danışmanlığı hizmeti alındı. 
Proje faaliyetlerimiz  sonunda ders sunum 
ve içeriklerinin geliştirilmesi, eğitim 
süresince e-öğrenme, uzaktan eğitim ve 
içerik geliştirme ile ilgili konularda eğitim ve 
danışmanlık hizmetinin alınması, alınacak 
bu eğitimlerin örgün, yaygın ve sargın 

eğitim faaliyetlerine katkısının olacağı ve 
aynı zamanda Yozgat’ta dijital eğitim ve 
uzaktan eğitim sektörünün gelişmesine 
katkı sağlaması planlandı. 

 Proje kapsamında alınacak eğitimler 
ile öğretmenlerin dijital yeterlilik konusunda 
yeterliliklerinin artırılmasına ve bu konuda 
profesyonelleşmesine katkı sağlanması, 
hazırlanacak olan e- materyallerin EBA 
portalına yüklenmesi ile MEB’e bağlı tüm 
kurum ve kişilerin hizmetine sunulabilecek 
bir e-materyal bankasının da oluşumuna 
katkı sağlanacağı ve Oluşturulabilecek e-
içerikler diğer milli eğitim müdürlükleri, 
okullar ve eğitim kuruluşlarına örnek 
olması, kaliteli ders içeriklerinin ve dijital 
içeriklerin daha geniş kitleler tarafından 
erişilmesi, paylaşılması ve geliştirilmesine 
fırsat sağlayacaktır. 

 Ayrıca eğitime katılan 
öğretmenlerimiz kendi derslerini e-ders 
şeklinde hazırlayabilecekler ve uzaktan 
eğitim verecek bilgi ve yeteneğe sahip 
olabileceklerdir.
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 İlimiz genelinde 2016 yılının ilk altı ayında onbeş anket ve araştırma izni 

verilmiştir.

1
08.01.2016 Araştırmacı: Yüksek Lisans öğrencisi Fatma POLATTAŞ GÜRBÜZ 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri  Enstitüssü İlköğretim Ana Bilim Dalı Okul Öncesi  Öğretmenliği 

Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Okul Öncesi öğretmenliğinin çocukların Sanat çalışmalarına 

Yaklaşımlarının Belirlenmesi

219.01.2016 Araştırmacı: Yrd. Dr. Filiz AKAR

Bozok üniversitesi Rektörlüğü eğitim Fakültesi Rehberlek ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, 

İnternet kullanım Amaçları Ölçeği Sanal Zorbalık Tarama Anketi ve X-Y Nesli öğretmenlerde 

anlamlı İş ölçeği

312.02.2016 Araştırmacı: Yüksek Lisans öğrencisi İsa YILMAZ 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fen bilimleri Enstisüsi İlköğretim 

Ana Bilim Dalı, Ortaokul 7. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Lego Robotik Uygulamaları 

412.02.2016 Araştırmacı: Yüksek Lisans Proğramı Öğrencisi İzzet KARACA

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsi İlköğretim Ana Bilim Dalı,  

Özel Yetenekli Öğrencilerin İnternet Kulluamına Yönelik Görüşleri Teknolojiye Karşı Tutumları 

Bilimsel Epistomolojik ve Sosyal Becerilerini Belirleme

501.03.2016 Araştırmacı: Yüksek Lisans Öğrencisi Yasemin COŞKUN

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsisü, 

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Profosyönel Kabital Düzeylerine ilişkin Bir İnceleme

623.03.2016 Araştırmacı: İlkokul öğretmeni Lütfiye PINAR

Merkez Lemanayan İlkokulu, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Tükenmışlik Düzeyleri 

Yozgat İli Örneği

723.03.2016 Araştırmacı: Yüksek Lisans Proğramı Öğrencisi Adem YALÇIN

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsisü, Millli 

eğitim Bakanlığının Okulları Yeniden yapılandırma Sürecinde Ortaokul Yöneticilerinin Karşılaştığı 

sorunların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim Araştırmaları
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816.03.2016 Araştırmacı: Araştırma Görevlisi Ceylan ŞEN

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi  Ana Bilim Dalı, Matematik 

Öğretmenleriunin Sınıflarda Teknoloji ve Fen kullanımlarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi 

928.03.2016 Araştırmacı: Yüksek Lisans Öğrencisi Sebiha KARTALCI

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim bilimleri Ensttitüsi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları, 

Matematik Öğretiminde Yazma Tekniği Kullanılımın Üst Bilişsel Davranışlarına Etkisi

1006.04.2016 Araştırmacı: Tezli Yüksek Programı Öğrencisi Mustafa AYDOGAN

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci işleri Daire Başkanlığı Sosyal Bilimler 

Entitüsi Okul öncesi Öğretmenliği, Okul öncesi öğretmenlerinin Okul Öncesinde Fen 

eğitimine İlişkin Kullandıkları Meta Formlar

1121.04.2016 Araştırmacı: Yüksek Lisans Öğrencisi Merve TULUMCU 

Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri enttisütisü Ortaöğretim Sosyal alanlar eğitimi Ana 

Bilim Dalı, Yozgat Merkez Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım 

Becerileri Üzerine Bir Araştırma

1215.04.2016 Araştırmacı: Doktora Programı Öğrencisi ESİN CERİT

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Bilimleri Enttitüsi Hemşirelik Ana Bilim Dalı 

Yapılandırılmış Bir eğitim Prağramının Ergenlerin psikolojik Sağlamlık ve Duygusal Zeka 

Düzeylerinin Etkisi

1325.04.2016 Araştırmacı: Araştırma Görevlisi Ceylan ŞEN

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı,

Araştırma Sorgulama Temelli FETEMM Eğitiminin Ortaokul Öğrenvileri Fen-Mat 

Becerilerini ve Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

1429.04.2016 Araştıran Kurum: Yrd. Doç. Dr. Suphi Önder BÜTÜNER 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi 

Ana Dalı, Ortaokul Öğrencilerinin Açı Kavramına Yönelik Kavram Yanılgılarının ve 

Öğretmenlerin Kavram Yanılgılarını Gidermeye Yönelik Öğretim Faaliyetlerinin Belirlenmesi

1517.05.2016 Araştırmacı:  Yüksek Lisans Öğrencisi Mahmut KARAPINAR

Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı eğitim Bilim Dalı Türkçe Eğitimi 

Ana Bilim Dalı, İlköğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Ana Dil Kavramına ve Dört Temel 

Dil Becerisine Yönelik Meteforik Algıları
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İçinde bulunduğumuz yüzyıl başında bilim ve      
teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda sürekli 
değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. Bilim ve tekno-

lojide yaşanan gelişmeler artarak devam etmekte ve 
toplumların yaşamlarını etkilemektedir. Son yıllarda 
bu hızlı değişimle birlikte sıkça söz edilen kavram-
lardan birisi de bilgi toplumudur. Bu kavramın çok 
konuşulmasının nedeni bilginin hızla artması ve bu 
bilgiden yoğun bir şekilde yararlanılmasıdır. Bireyler-
in ve toplumun bu sürece uyum sağlayabilmesi, bec-
erilerinin geliştirilmesine ve hayatın her döneminde 
ayakta kalabileceği bazı niteliklere sahip ol-
malarına bağlıdır. Bu nitelikler arasında 
araştırma yapma, sorun çözme, bil-
giyi kullanma, eleştirel düşünme, 
sorgulama gibi farklı düşünme 
yollarını bilip uygulama ile    
teknolojiyi kullanma, girişim-
ci olma ve bilgiyi yeniden 
üretme şeklinde sıralanabilir. 
Eğitim ve ekonomik kalkınma 
arasında doğrusal bir orantı 
vardır. Eğitimde kalkınma okul-
lar aracılığıyla yapılır. Toplum-
ların gelişmesinde, yükselmesinde ve       
ilerlemesinde sahip olduğu insan kaynağı 
ve onun eğitimi önem kazanmıştır. Toplumlar 
üreterek zenginleşebilir. Üretmek içinde düşünmeyi 
teşvik eden düşünmeyi destekleyen eğitim ortamları 
gereklidir. Düşünmeden üretemez ve üretemeyince 
zenginleşemezsiniz. Toplumlar gelişmek ve zengin-
leşmek için düşünen ve üreten nitelikli bireylere ihti-
yaç duyar. Toplumun nitelikli insan gücü nitelikli eği-
tim kurumlarıyla sağlanır. Okullar; toplum tarafından 
sürekli gözlenen, içinde olup bitenler sürekli izlenen, 
çeşitli beklenti ve değerlerin çatıştığı, konusu, girdisi 
ve çıktısı insan olan dolayısıyla ülkenin geleceğini   

birinci derecede etkileyen kurumlardır. Okullar sa-
dece bilgi edinme yeri değildir ve olmamalıdır. Bil-
gi her yerde ve her ortamda öğrenilebilir. Okul-
lar öğrenciye kendini fark ettirme, onun merakını 
besleme, araştırma, becerilerini geliştirme ve sahip 
olduklarını ortaya çıkarma yeri olmalıdır. Bunların 
tamamı öğrencilere nitelikli öğrenme imkânı sunan 
eğitim etkinlikleri ve eğitim ortamları ile gerçekleşe-
bilir. Okulların etkili olması, beklenen sonuçları 
sağlaması, nitelikli insan yetiştirilmesi, önceden be-
lirlenmiş amaçlara ulaşılması büyük ölçüde; eğitim 

öğretim faaliyetlerini planlayıp uygulayan 
ve yürüten öğretmen ve yöneticilerin 

etkin olmalarına ve yeterliliklerine 
bağlıdır. Bu nedenle okuldaki 

eğitim öğretim etkinlikleri ras-
tlantıya bırakılmamalı özen-
le planlanmalıdır. Eğitim 
sistemimizde de yaşanan 
değişim ve gelişmeler karşısın-
da değişiklikler yapılmış, 
ilköğretim programlarımız ye-

nilenmiştir.   Yenilenen İlköğre-
tim Programlarının pilot uygula-

ması 2004-2005 Eğitim Öğretim 
yılında 120 okulda gerçekleştirilmiş, bir 

yıl sonra tüm ülke genelinde uygulanmıştır. 
Geliştirilen bu öğretim programları dünyada ve ülke-
mizde yaşanan hızlı değişime uyum sağlayabilmek için 
bir esnekliğe sahipti ve her yıl uygulama sonuçlarına 
göre öğretim programlarında güncellemeler yapıldı. 
Bu programların en temel özelliği; öğrenci merkezli, 
etkinlik uygulamalı olması ve çoklu zekâ yaklaşımını 
dikkate alarak öğrencilerin farklı öğrenme   özel-
liklerinin olduğu anlayışı üzerine kurulmasıdır. Bura-
da öğretmen, öğrencilerin sahip olduğu bilgi, beceri 
ve çeşitli yönleriyle kapasite ve özelliklerini tanıyarak 

ETKİNLİK TEMELLİ ÖĞRENME
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öğrencilerine düşünmeyi ve öğrenmeyi öğretir. Eği-
tim öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi sonuçtan 
çok sürece göre yapılır. Öğretmen öğrencilere 
öğretmez, onların öğrenmelerini gerçekleştirecek 
bilgilerini yapılandıracak malzeme ve ortamı hazır-
lar. Öğrencileri eğitim öğretim etkinlikleri ile merak-
landırır. Öğrenci merkezli yaklaşımda hizmet alan ve 
öğretmenin orada var olma nedeni olan öğrencinin 
bakış açısı esas alınır. Öğretmen rehberlik yaparak 
kolaylaştırıcı rol üstlenir. Her öğrenci özgün, biricik 
ve saygıdeğerdir.               Sınıf; bilgilerin aktarıldığı 
bir yer değil, öğrencilerin etkin katılımının sağlandığı, 
araştırmaların yapıldığı ve problemlerin tartışılarak 
çözüldüğü yerdir. Bu şekilde bir sınıf ortamı için sınıf 
içi etkinlikler öğrencilere zengin öğrenme yaşantıları 
sunacak şekilde düzenlenmelidir. Türkiye’nin ge-
leceği sınıflardadır. Dolayısıyla orada ne yapıldığı, 
ne olup bittiği, nasıl yapıldığı önemlidir. Öğrenciler 
ne öğreniyor, nasıl öğreniyor, öğrendikleri hayatına 
nasıl ve ne kadar katkı sağlıyor, elde ettiği bilgilerden 
yeni bilgiler üretebiliyor mu, öğrendikleri hayatında 
işine yarıyor mu, yaşadıklarını, gördüklerini anlam-

landırabiliyor mu? Çevreye uyumunu, başkalarıyla 
ilişkilerini kolaylaştırıyor mu? Bu sorulara olumlu cev-
aplar verilebilmesi nitelikli ve anlamlı bir öğrenmenin 
gerçekleşmesi ile mümkündür. 
              Nitelikli öğrenmeyi sağlayacak nitelikli 
öğretmendir. Öğretmen etkili bir eğitim öğretim 
ortamı hazırlayan, iyi bir iletişimci ve öğrenme 
sürecini öğrencilerin seviyesine, özelliklerine ve 
ihtiyaçlarına uygun eğitim etkinlikleriyle planlayan 
bir yöneticidir. Öğretmen öğretmez, öğrenmeyi 
sağlayacak malzeme ve ortamı hazırlar. Etkinlik 
yoluyla öğrenme sürecini planlamak için öğretmenin 
araştırmacı, tasarımcı ve kolaylaştırıcı olması gerekir. 
Ayrıca teknolojinin çok hızlı geliştiği, bilgiye erişim 
ve iletişim araçlarının çok hızlı değiştiği bir ortamda 
iyi bir öğrenici olmalıdır. Araştırıcı olmalıdır. Çünkü 
programında yer alan bir kazanımı başkaları nasıl 
kazandırıyor, nasıl örnek veriyor, nasıl bir malzeme 
ve materyal kullanıyor vs araştırması, öğretmenin 
sunumunu zenginleştirecektir. Tasarımcı olmalıdır 
çünkü öğrencilere zengin bir öğrenme ortamı 
hazırlamak için, oyun, hikâye, drama, resim, oyun vs 

‘‘  Nitelikli öğrenmeyi sağlayacak,
nitelikli öğretmendir. ’’
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hazırlamalıdır. 
Kolaylaştırıcı olmalıdır. Kazanımların kazandırılması, 
konuların anlaşılmasının sağlanması bunların 
öğrencilerin seviyelerine uygun hale getirilmesi 
kolaylaştırmaktır. Anlatılanlar, paylaşılanlar, 
kazandırılmak istenenler somutlaştırılarak, öğrencilerin 
en yakınından, bildiklerinden, tanıdıklarından yola 
çıkarak verilmeli ve bu sunum, anlatım ve paylaşımlar 
etkinliklerle yapılmalıdır. 
              Nitelikli öğrenme; ezberlenen tekil bilgilerin 
öğrenilmesi değil, gözlem yapmaya, veri toplamaya, 
sıralama yapmaya, sınıflandırma yapmaya, analiz 
ve sentez yapmaya, elde ettiği bilgilerden sonuç 
çıkarmaya yarayan bir öğrenmedir. Öğrenme kişinin 
çevresiyle etkileşimi sonucunda duygu, düşünce 
ve davranışlarında meydana gelen değişimlerdir. 
Öğrenmenin ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği uzun 
yıllar merak konusu olmuş ve öğrenme ile ilgili 
çalışmalar eğitimde önemli bir yer tutmuştur. 
Öğrenmede üç temel unsur vardır. 1. Duygu, düşünce 
ve davranışta değişme olması, 2. Bu değişikliklerin bir 

yaşantı sonucu ortaya çıkması, 3. Bu değişikliklerin 
kalıcı ve tekrar edilebilir olmasıdır. Dolayısıyla nitelikli 
bir öğrenmenin gerçekleşmesi için bunu sağlayacak, 
öğrencilerin merakını besleyecek, öğrencilerin 
katılımını sağlayacak kendilerini ifade etmelerine 
fırsat verecek, onların kendi aralarında tartışmalarına 
vesile olacak, öğrencilerin dokunacağı ve içinde 
yer alacağı, izleyebileceği eğitim öğretim ortamı ve 
eğitim öğretim etkinlikleri hazırlanmalıdır. Nitelikli 
öğrenmede en önemli faktör; öğretmenin hazırladığı 
eğitim öğretim ortamı ve etkinliklerinin niteliği, 
öğretmenin eğitim öğretim sürecinde ortaya koyduğu 
davranışların niteliği ve öğrencilerle kurduğu ilişki 
ve iletişimin niteliğidir. Öğrencinin sınıfta geçirdiği 
vaktin niteliğinin artırılması eğitim öğretim sürecinin 
iyi organize edilmesine bağlıdır. Öğrencilerin ne 
kadar değil nasıl öğrendiği, ne ile öğrendiği dikkate 
alınmalıdır. Ne öğretelim, nasıl öğretelim, ne ile 
öğretelim sorularının yerine öğrenci ne öğrenmek 
ister, nasıl öğrenmek ister ve ne ile öğrenmek ister 
soruları sorularak cevaplar aranmalıdır. Öğretmenler; 

‘‘Öğretmek değil, öğrenmeyi kolaylaştıracak 
malzeme ve ortamı hazırlamak esas olmalıdır.’’
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nasıl öğretelim sorusuna cevap aramak yerine öğrenci 
nasıl öğrenir, öğrenmesi için öğrencilere nasıl yardımcı 
olabilirim sorularına cevap aramalıdır. Nitelikli 
öğrenmenin sağlanması, öğrencilerden beklenen 
amaçların gerçekleşmesi yani bireylerde kalıcı 
öğrenmenin oluşması öğretme-öğrenme süreçlerinin 
etkili bir şekilde organize edilmesiyle mümkündür. 
Bireyler kendi öğrenme özelliklerine uygun şartlarda 
daha iyi öğrenirler. Bireylerin öğrenmeleri öğrenme 
öğretme süreçlerinin etkili bir şeklide düzenlenmesi 
ile mümkündür. Öğretmenler ders konularını merak 
paketleri içine sarmalıdır. Programlarda yer alan 
kazanımların nasıl kazandırılacağı sorusunun cevabı 
eğitim etkinliklerinin nasıl düzenleneceği ile ilgilidir. 
Yeni okul ve derslikler, malzeme ve materyaller, 
program içerikleri hepsinin amacı sınıfta öğrencilere 
etkili bir eğitim öğretim ortamı hazırlanmasına katkı 
sağlamak içindir. Burada iyi organize edilmiş oyunlar, 

amaca hizmet edecek görsel araçlar, resimler, 
videolar, hikâyeler, karşılaştırma ve kıyaslama 
yapmaya uygun yarışma ve tartışmalar, oyunlar birer 
araçtır. Kısacası en iyi öğrenme yolu iştir. İnsanlar 
bir işi yaparak öğrenirler. Öğrencilere görecekleri, 
izleyecekleri, içinde yer alacakları ve dokunacakları 
öğrenme ortamları ve etkinlikleri hazırlanarak 
onların öğrenmelerine yardımcı olunmalıdır. Bu aynı 
zamanda onlara eşit imkânlar sunmaktır. Öğretmenler 
için hazırlanan kılavuz kitaplar da bu uygulamalara 
uygun olarak hazırlanmıştır. Kılavuz kitaplarda üç 
bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde, öğrencilerin 
eğitim öğretim faaliyetleri sonucunda ne öğrenmeleri 
gerektiği, onlara ne kazandırılacağı yani kazanımlar, 
ikinci bölümde bu kazanımların nasıl kazandırılacağı 
yani etkinlikler ve üçüncü bölümde ise bu etkinlikler 
yapılırken nelere dikkat edileceği ve sınırlamaların 
yer aldığı açıklamalar yer almaktadır. Öğretmek 
değil öğrenmeyi kolaylaştıracak malzeme ve ortamı 
hazırlamak esas olmalıdır.          

Muzaffer YAŞAR
Maarif Müfettişleri Başkanı
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