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 AR-GE, bilimsel ve teknik bilgi birikimini 
artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı 
olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi 
birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır. 
Hayatımızın her aşamasında yer alan AR-GE 
çalışmaları doğrudan insan yaşamıyla ilgilidir. AR-
GE, ülkelerin, toplumların mevcudiyetini ve yaşam 
kalitesini dert edinir. 

 AR-GE çalışması mutlaka şu üç aşamayı 
içermelidir: ölçme, izleme ve değerlendirme. Bunu 
başarabilmek sistematik çalışmayla mümkündür. 
Bu da proje bazlı çalışmayı gerektirir. Her çalışma 
bir proje olarak ele alınmalı, gerekirse alt projelere 
bölünerek yetkili kişilerce yönetilmelidir. Bunun 
bilincinde olan Milli Eğitim Müdürlüğümüz, AR-GE 
çalışmalarına büyük önem vermekte, çalışmaların 
sistematik ve bilimsel bir şekilde yürütülmesine 
gayret sarf etmektedir.

 Çağın gerekliliklerinin farkında olan Kütahya 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de kendisine bağlı  
kurumlarda eğitim gören genç nüfusun kendini 
tam olarak gerçekleştirebilmesi, teknolojinin en  
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iyi biçimde kullanılması, gençlerimizin ülkemizin 
gelecekte ihtiyaç duyacağı mesleklere yönlendirilmesi, 
dijital okuryazarlığın yaygınlaştırılması,  öğrenme 
biçimlerine göre yeni stratejiler geliştirilmesi için 
yoğun bir biçimde çalışmaktadır. Bu çalışmalarda 
yükseköğretim kurumlarıyla, sanayi kuruluşlarıyla, 
sivil toplum örgütleriyle ve topluma ivme kazandıran 
tüm kurumlarla işbirliğine gidilmektedir.

 Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğümüz yerel 
projelere ve AB projelerine büyük önem vermekte, 
üretilen her projeye azami destek vermektedir. 
Çağımız “Bilgi çağı” olarak adlandırılmaktadır.  
Hızlı değişim; toplumları ve kurumları etkilemekte,  
eğitim sistemleri de dâhil olmak üzere hemen her 
alanda hissedilmektedir. Şahısların ve kurumların 
bilgiye ulaşmaları ve onu kullanabilmeleri artık 
çok önemlidir.  Kurumlar, geleceğe ilişkin planlarını 
yenilikçilik üzerine kurmaktadırlar. Yenilikçilik, 
insanlara faydalı olabilecek yeni bir fikrin, sürecin 
kabulü ve uygulanmasıdır. Amacımız yenilikçi 
öğrenme biçimleriyle topluma değer katmak, bilgi 
çağının gerisinde kalmamak ve gençlerimizi geleceğe 
hazırlamaktır.

2013 yılından beri uygulamakta olduğumuz EFED 
(Eğitimde Farklı Etkinliklerle Dönüşüm) Projesi, bu 
anlayışın bir ürünüdür. Eğitim kurumunun önce 
kendi performansını ölçmesi, daha sonra diğer 
kurumlarla çok yönlü bir mukayese yapması üzerine 
kurulan bu proje,  sürdürülebilir ve kaliteli eğitime 
ivme kazandırmıştır. Bu değerli proje ile Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz önce Ege Bölgesi Birinciliğine, sonra 
da Türkiye Birinciliğine layık görülmüştür.

 Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak, 
gençlerimizi daha donanımlı bir şekilde yetiştirmekle 
mümkündür. Bizler de bu bilinçle çalışıyoruz, 
her gün daha artan bir ivmeyle çalışmaya devam 
edeceğiz.

Coşkun ESEN
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü
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Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Ege’den 
Sonra Türkiye’nin de Birincisi
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 Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Strateji Geliştirme 
Başkanlığı tarafından Başkent Öğretmenevi´nde 
düzenlenen törendeki konuşmasına, ödüller için 
başvuru yapan bütün okulları, öğrencileri ve 
öğretmenleri tebrik ederek başladı. 

 Ödüller için bin 47 projeyle başvuru yapıldığını 
belirten Bakan Avcı, bu tür düzenlemelerde 
sıralama yapmanın çok zor olduğuna işaret 
ederek, “O nedenle, biz pek çok alanda yaptığımız 
çalışmalarda, diyelim resim yarışmalarında, artık 
yarışma kavramını da bir tarafa bırakarak şölene 
dönüştürmeye ve tüm katılımcıları bir şekilde 

Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı ile birlikte 
Sayın Milletvekilimiz Şükrü Nazlı, Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülünü 
Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen ve ekibine 
takdim ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun ESEN birincilik ödülünü 
Sayın Bakanımız Nabi AVCI ve Kütahya Milletvekili Sayın Şükrü 
NAZLI’nın elinden aldı.
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Bakanımız Sayın Nabi AVCI, Kütahya Milletvekili Sayın Şükrü NAZLI, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun ESEN, 
AR-GE Ekibimizle birlikte.

ödüllendirmeye çalışıyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü tabirlerini 
mecbur kalmadıkça kullanmamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

 Törende, bin 47 çalışmanın tamamının paylaşılamayacağı 
için, 88 çalışmanın bölgesel düzeyde, 15´inin de bakanlık 
düzeyinde tanıtıldığına değinen  Bakan Avcı, “Vaktimiz ve 
yerimiz müsait olsa bin 47 eserin tamamını kamuoyuyla 
paylaşmak isterdik” dedi.

 Bakan Avcı, bazı projelerin uygulanmasıyla performansın 
çeşitli şekillerde ölçülebildiğini, bu ölçümün sadece pilot 
uygulamaya ilişkin rakamlar ve yüzdeler olduğunu bildirdi. 
Bakan Avcı, “Biz bu programı gerçekleştirirken amacımız da 
herhangi bir yerde yapılan iyi bir uygulamanın örnek olması ve 
diğer illerde, diğer okullarda da uygulanması. Dolayısıyla okul  
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“Az laf, çok iş”

Bakan Avcı, konuşmasının sonunda 
“Bakanlığımızın yerleştirmeye çalıştığı 
bir yenilik de ´az laf, çok iş.´ Asıl 
kahramanları görelim” diyerek ödüle layık 
görülenlere hediyelerini takdim etti. 

“Okul İdaresinin Geliştirilmesi” 
kategorisinde Kütahya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ödül aldı. Sayın Milli Eğitim 
Bakanımız Nabi Avcı ile birlikte Sayın 
Milletvekilimiz Şükrü Nazlı, Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 
Ödülünü Milli Eğitim Müdürümüz 
Coşkun Esen ve ekibine takdim ettiler.

düzeyinde bir projenin toplumsal etkisi 
için 20-30 binle çarpmamız gerekir. İl 
ölçeğinde yapılan bir proje ise bunu 
da 81´le çarpmak gerekir. Dolayısıyla 
burada büyük bir sinerji yatıyor” ifadesini 
kullandı.
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Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğüne 
Birincilik Ödülü
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 Kütahya’mız, eğitim çalışmalarında ve 
uygulamalarında Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan 
değerlendirmeler sonucunda “Ege Bölgesi Birincisi” 
oldu. 

 Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern 
uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve 
paylaşımının sağlanması amacıyla 2015/10 sayılı 
Genelge doğrultusunda gerçekleştirilen “Eğitim ve 
Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” ne ülke genelinde 
5 kategoride 1047 başvuru yapıldı. Elektronik 
ortamda yapılan değerlendirmeler sonucunda 123 
çalışmaya saha ziyaretleri yapıldı ve saha ziyaretleri 
sonucunda 89 çalışma “Bölgesel Birincilik Ödülü” 
almaya hak kazandı.

Eğitimde uluslararası standartlarda kaliteyi 
yakalamak ve sürdürmek adına çalışmalarını 
sürdüren İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz; bünyesinde 
yer alan tüm kurumların eğitim performanslarını 
ölçmek ve eğitimin niteliğini artırmak amacıyla 
hayata geçirdiği “Eğitimde Farklı Etkinliklerle 
Dönüşüm” projesiyle ödüle layık bulundu.

 İlimizde eğitim sürecine dolaylı ya da direkt 
olarak etki eden bütün organizasyonların dahil 
edildiği bu proje, önce eğitim kurumlarının 
performanslarının ölçümünü, daha sonra da 
ortak amaçlar doğrultusunda hareket eden diğer 
kurumlarla mukayese edilmelerini öngörmektedir.

 Vizyon Belgesi, Eğitim Yürütme Kurulu ve 
Performans Değerlendirme adı altında üç ana 
başlıkta toplanmıştır. Kurumsal düzeyde eğitimi 
tüm yönleriyle değerlendiren çalışma, eğitim 
kurumlarımızın kendilerini tanımalarını, başarılı 
olan kurumlarla işbirliği içerisinde olmalarını, 

Kütahya´nın, Ülkemiz genelinde ve iller arasında 
başarısını belirgin hale getirerek model bir il 
olmasını sağlamak amacıyla 3 yıl önce başlatılan 
çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Kütahya 
Ege Birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun 
ESEN, Bölgesel Birincilik Ödülnü MEB 
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın 
Ahmet ER’ den  aldı.
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gerçekçi ve sürdürülebilir planlar yapmalarını 
ve sonuçları izleyip değerlendirmelerini 
hedeflemektedir.

 Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlaması için 
ilimizdeki tüm eğitim kurumları projeye dâhil 
edilmiştir. Gelişen ve değişen küresel şartlara bağlı 
olarak yenilenen eğitim stratejileri, yeni kavramları 
da içermektedir. Benchmarking (kıyaslama) bu 
kavramlardan bir tanesidir. İlk çıkış noktası işletmeler 
olan bu kavram, son yıllarda eğitime uyarlanmış 
ve başarılı dönütler alınmıştır. Kütahya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, projenin omurgasını oluşturan 
üç ana bölümü, çeşitli tecrübeler sonucunda 
şekillendirmiştir. Ulusal sınavlarda başarılı olan 
illere ve yurt dışına yapılan ziyaretler sayesinde 
farklı uygulamalar yerinde görülmüştür. İlimizdeki 
eğitim kurumu yöneticileri Vizyon Belgesi’nde 
yer verdikleri çalışmaları yürütürken, kendi 
seviyelerindeki kurumlara yaptıkları ziyaretlerde 
edindikleri izlenimlerden faydalanmışlardır.

 Eğitim kurumlarımız, nitelikli, çağdaş ve ilkeli 
bir eğitime ulaşmak için gerçekçi bir plan yapmalı ve 
mutlaka bu planı istikrarlı bir şekilde uygulamadırlar.   
Bu proje; kurumun kendini tanıması, eksiklerini 
görmesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi için gerçekçi 
bir yol haritası sunmaktadır. Böylece, kurumu 
tanıyan tüm yönetici ve öğretmenler, yeni hedefler 
belirlemede makul bir yol izleyebileceklerdir.

2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren tüm 
ilde uygulanan EFED (Eğitimde Farklı Etkinliklerle 
Dönüşüm) projesiyle akademik başarı, değerler 
eğitimi, kitap okuma kampanyaları, sportif ve 
kültürel etkinlikler, AB projeleri ve TÜBİTAK, Bu 
Benim Eserim, TKY (Toplam Kalite Yönetimi) vb. 
yurtiçi projelerle ilgili çalışmalar bir başlık altında 
toplandı. “Eğitim Yürütme Kurulu” oluşturularak 
il çapında yapılacak eğitim çalışmalarının kararı 
alındı ve uygulamaların takibi yapıldı. Son olarak, 
elektronik ortamda hazırlanmış programa, okullara 
ait veriler girilerek, çalışma yürütüldü.

 İşte Müdürlüğümüz bu değerli proje ile “Eğitim 
ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülü”nü  almaya hak 
kazandı. Ege bölgesi  (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, 
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak) ödül 
töreni, 26 Ekim 2015 Pazartesi günü, İzmir Kız 
Lisesi salonunda gerçekleştirildi. Ödül, Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Coşkun Esen ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü ArGe ekibi üyelerine takdim edildi. 
Ödül Törenine MEB Strateji Geliştirme Daire 
Başkanı Ahmet Er ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü 
Vefa Bardakcı katıldı.

 Ayrıca, “Okuduğum Yeri Seviyorum” çalışması 
ile Kütahya Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu 2. 
Kategoride Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik ödülünü 
almaya layık görülmüştür.
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“ 2015 Yılın Eğitimcisi” Ödülü, Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun Esen ve Onun Şahsında 
Kütahya’ya…
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 Programın sunucusu Eğitimci Süleyman 
Beledioğlu, şunları söyledi: “ Bu ödülün sahibi, seçkin 
üyelerden oluşan bir komisyonun ince elemeleri 
sonucunda belirleniyor. Kütahya’ya yıllardır 
gelir giderim. Kütahya’da eğitim çalışmalarına, 
seminerlere katılırım. Bu yüzden Kütahya’daki 
eğitim çalışmalarını yakinen müşahede etme 
şansına sahibim. Sayın Coşkun Esen Bey Kütahya’ya 
bir atılım yaşattı. İleri görüşlü, yenilikçi, bilimsel 
çalışmayı kendisine ilke edinmiş değerli bir eğitimci. 
Geçen yıl bu ödülü Edirne İl Milli Eğitim Müdürü 
Sayın Hüseyin Özcan Bey almışlardı. Kendisi, bu 
yılki ödülün Kütahya’ya verildiğini öğrendiğinde 
aynen şunları söyledi: “ Sayın Esen yenilikçi ve 
vizyon sahibi bir idareci olarak bu ödülü fazlasıyla 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun ESEN, “Yılın Eğitimcisi Ödülünü’ Eğitimci Süleyman BELEDİOĞLU’ndan 
ödülünü alırken.

20 Aralık Pazar akşamı Kütahya Milli Eğitim müdürlüğümüz adına bir gurur 
akşamı oldu. Kanal A televizyonunda yayınlanan ve eğitim adına görsel basının 
güzide programlarından olan Eğitim Editörü programına Milli eğitim Müdürümüz 
Sn. Coşkun Esen Beyefendi konuk oldular. Canlı yayınlanan programda Coşkun 
Esen’e “ 2015 Yılın Eğitimcisi” Ödülü takdim edildi.
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hak ediyor. Ödülün Kütahya’ya tevdi edildiğini 
duyduktan sonra bir kez daha inandım ki bu ödül 
gerçekten hakkaniyete uygun bir şekilde veriliyor.”

 Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun Esen 
program boyunca Kütahya’da 2012 yılından bu yana 
gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinden ve bundan 
sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalardan 
söz etti. Esen “ Bu ödül benim şahsımda, Milli 
Eğitim Müdür Yardımcılarıma, Şube Müdürlerime, 
Kütahya’da görev yapan 7000 öğretmenime, 
bizlerden desteklerini esirgemeyen belediye, sivil 
toplum örgütü ve siyaset adamlarımıza, eğitimin 
bütün paydaşlarına da verilmiştir. Göreve geldiğim 
günden bu yana ben ve ekip arkadaşlarım, ‘ 
Kütahya’yı nasıl daha üst seviyeye taşıyabiliriz?’ 
‘Nasıl ilk 10’a ilk 5’e girebiliriz?’, ‘ Nasıl farklılık 
yaratabiliriz?’ diye sürekli bir arayış içerisinde 
olduk. Bugün Bakanlığımız tarafından illerin 
sınavlardaki başarı sıralamaları yayınlanmıyor ama 
eminiz ki Kütahya ilk 15’lerde hatta 10’larda yer 
almaktadır. Bütün müdürlerimin, öğretmenlerimin 

bunda payı büyüktür, hatta bizden daha fazla pay 
sahibidirler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Çalışmalarımızda bilimsellik hep önceliğimiz oldu. 
Günü kurtarma derdiyle çalışmadık. Sürdürülebilir 
başarı en istenen başarı modelidir. En çok da EFED 
projemizi ayrı bir yere koyuyorum. Bölge birincisi 
seçilen bu proje, Türkiye çapında da ödül alacağına 
inandığımız bir projedir. Bundan sonrası için de ben 
ve arkadaşlarım azimle, istekle çalışacağız. Bu kutsal 
görevi icra ettiğimiz süre içerisinde arkamızda daha 
güzel işler bırakmaya çaba sarf edeceğiz.” dedi. 

 Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan 
Ertaş ve Özel Dershaneler Birliği Başkanı Mustafa 
Aktaş programa telefonla katıldılar. Her ikisi de 
ödülden dolayı Coşkun Esen’i ve Milli Eğitim 
camiasını tebrik ettiler. Eğitim camiasındaki 
uyumun ve özverili çalışmanın başarıyı getirdiğini 
belirttiler, bu ödülün sonuna kadar hak edildiğini 
vurguladılar.
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 Hilton Garden Inn Otel’de 
gerçekleştirilen törene Kütahya İl Milli 
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İstanbul 
Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Abdulkadir Gayretli ile Kütahya 
ve ilçelerinde eğitim veren okulların 
müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenleri 
katıldı.

 Törende konuşma yapan Kütahya İl 
Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “ Bu 
akşam burada çok samimi, çok kutsal 
bir toplantı vesilesiyle bir araya geldik. 
Biz bilgiyi yitik malımız olarak kabul 
ediyoruz. Onu nerede bulursak, nerede 
bulmayı ümit ediyorsak, oraya koşar 
adımlarla ilerleme noktasında en ufak 
bir kararsızlık göstermeyeceğimizi her 
zaman ifade ettik. O yitik malı bulabilir 
miyiz düşüncesiyle İstanbul Gelişim 
Üniversitesi ile tanıştık, onlarla böyle bir 
protokol yapmaya yöneldik. ‘iki günü 
eşit olan ziyandadır.’ Hadis-i şerifini göz 
önüne alarak yeni bir şeyler yapma, iyi bir 
şeyler yapma kararlılığı içerisinde İstanbul 
Gelişim Üniversitesi ile buluştuk, birlikte 
Kütahya’nın daha nitelikli bir eğitime 
kavuşması için çalışmalar planlamak için 
bir araya geldik. Bu gayeyle aynı sofra 

etrafında toplanmayı uygun gördük. Zira 
bizim örfümüzde sofra kutsaldır, sofra 
bütünleştiricidir, sofra birleştiricidir, sofra 
etrafında muhabbet haneleri oluşturur. 
Sadece bir araya gelip konuşmanın 
ötesinde, bir sofra etrafında toplanıp 
özlediğimiz muhabbet ortamını, aile 
havasını teneffüs edebilmeyi arzuladık. 
Kitle iletişim araçları ne kadar gelişirse 
gelişsin asla yüz yüze iletişimin havasını 
veremeyecektir. Milli eğitim ailesi olarak 
başta bakanımız olmak üzere bir milyon 
kişilik bir camia, Kütahya’da 7000 öğretmen 
olarak bu muhabbet için burada toplandık. 
Geçen yıl yöneticilerimizin performansını 
geliştirmek için 90 saatlik kurslar yaptık ve 
orada ‘ Biz hiçbir işi bilimsellik dışında, iş 
savma kabilinden yapmayacağız. Her şeyi 
ciddi yapacağız’ dedik. Bir karar aldık. 
Her ay bir araya geleceğiz ve duymamız 
gereken bilgiyi hep birlikte duyacağız. 
İşte bugün bu kararın bir yansımasını 
görüyorsunuz. Önümüzdeki aydan 
itibaren ilçe müdürlerimiz dahil her ay 
toplanacağız. Eğitimin Yüreklere Seslenişi 
olarak adlandırdığımız bu hareketi 
sürdürme kararlılığındayız. Medeniyeti 
inşa edecek olan bizleriz, sizlersiniz. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Kütahya 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği 
protokolü imzalandı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği 
protokolü imzalandı. Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleştirilen törene Kütahya İl 
Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Abdulkadir Gayretli ile Kütahya ve ilçelerinde eğitim veren okulların 
müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenleri katıldı.
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Bugünden itibaren İstanbul Gelişim Üniversitesi ile 
birlikte çok değerli çalışmalar yapacağız. Gelişim 
Üniversitesi ile yapmış olduğumuz anlaşmayı 
çok önemsiyorum. Özellikle okul yöneticilerinin 
yeterliliklerinin artırılması, onların istenilen 
performansa kavuşmaları için lazım gelen alt yapı 
desteğini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizle, 
sadece okul yöneticileri değil, aynı zamanda 
öğretmen nitelikleri konusunda da çalışma 
içeresinde olacağız. Yeni bir medeniyeti inşa etmek 
üzere hepinizi yollara koyulmaya davet ediyorum. 
Bu duygu ve düşüncelerle hepinize ‘Hoşgeldiniz’ 
diyor saygı ve sevgiler sunuyorum.“ dedi.

 İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Abdülkadir Gayretli söz alıp şunları ifade 
etti: “ İstanbul’dan buraya birlik ve beraberlik 
çağrısı yapmaya geldim. Eğitimde kaliteyi 
artırmak, Kütahya’yı ilk beşlere kadar getirmek 
ve diğer şehirlere örnek olabilmek yolunda sizlere 
destek vermeye geldik. Parlak,  idealist, üretken 
bir nesil bekliyorsak taşın altına elimizi koyacağız 
ve bize emanet edilen yüzlerce öğrenciden mesul 
olduğumuzun bilincinde olacağız. Kaliteli bir eğitim 
vererek bu çocukları üniversiteye taşımak, bizler için 
hem bir gurur vesilesi, hem de geleceğe bir yatırımdır. 
Eğitim şurasında şöyle bir gerçeğe vurgu yapıldı. 
Üniversitelere kaliteli öğrenci gelmiyor, kaliteli 
öğrenci gelmediği için kaliteli öğretmen yetişmiyor, 

kaliteli öğretmen yetişmediği için MEB’e bağlı 
okullardan kaliteli mezunlar verilemiyor. Bu tam 
bir kısırdöngü. Teknolojik değişmeler öğrencilerin 
zihinlerini dağıttı. Üretken bir nesle ihtiyacımız var. 
Başkalarından bir adım önde hayata hazırlanan 
bir nesle ihtiyacımız var. Türkiye’nin geleceği buna 
bağlı. Biz dünya lideri olacak bir potansiyele sahibiz. 
Benim okulum ne seviyede, öğrencilerim ne seviyede 
diye sormamız, ileriyi hedeflememiz lazım. Biz de 
üniversite olarak öncü olmalıyız. Bu zihniyetle ilk 
yerli arabamızı üretmeyi başardık. 2019’da seri 
üretime geçeceğiz.  Millet olarak çok şanslıyız, zira 
zeka konusunda Allah bize çok cömert davranmış. 
Bu potansiyeli değerlendirmek, Türkiye’nin 
Einstein’lerini, Edison’larını çıkarmak zorundayız, 
bunda en büyük rol sizlere düşüyor. Zira sizin 
ürünleriniz bizlere geliyor. Ne kadar iyi nesiller 
yollarsanız üniversitelerdeki üretim o kadar ileri 
boyutta oluyor. Hedefler koymalı, gayretle hedefe 
ilerlemeliyiz. Dünden bugüne bir adım ileri gitmeyi 
hedeflemeliyiz. Öğretmenlik kutsal bir meslek, zira 
gelecek nesil öğretmenlere emanet. Bu mesuliyeti 
üzerinizde hissedin. İstanbul Gelişim Üniversitesi 
olarak biz de bu yolda artık sizin yanınızdayız. 
Bundan böyle her türlü desteği sizlere sağlamaya 
gayret edeceğiz. Araştıran, geliştiren ve üreten 
nesiller yetiştirmek için, dünyayı yönlendirecek 
nesiller için bütün mesuliyet biz eğitimcilerde.” 

İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın 
Coşkun Esen, İstanbul 
Gelişim Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı 
Abdulkadir Gayretli ile 
protokolü imzalarken.
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E-Twinning Bilgilendirme 
Toplantıları Yapıldı

 eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, 
projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki 
en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek 
ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa 
ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan 
personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler 
v.b.) yönelik Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş 
bir topluluk platformudur.

 Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 
Birimi, eTwinning Kütahya İl Koordinatörü Tuğba 
Parlar ve Hediye Güral Anaokulu Müdürü Sevil 
Altundal tarafından Kütahya merkezde bulunan 
okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik 
21 Aralık 2015 tarihinde Bilgilendirme Toplantısı 
yapılmıştır. Toplantı ile katılımcılara eTwinning 
hakkında genel bilgiler aktarılmıştır. Ayrıca Hediye 
Güral Anaokulu’nun yürütmüş olduğu ´´Ulusal 
Kalite Etiketi´´ ve ´´Avrupa Kalite Etiketi´´ alan 
´´Great Artist, Small Painters´´  adlı proje hakkında 
da bilgi verilmiştir. Yine aynı kapsamda İlçe Şube 
Müdürlerine yönelik olarak da bilgilendirme 
toplantısı düzenlenmiştir.

Hediye Güral Anaokulu yürütmükte olduğu 
projeyle “Ulusal Kalite Etiketi” ve “Avrupa 
Kalite Etiketi” ödülünü aldı.
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rı Kütahya Milli Eğitim 
Müdürlüğü 2015-2019 
Stratejik Planı Yayımlandı.

 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
kamu idarelerine kalkınma planları, ulusal programlar, 
ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde 
geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik 
amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirleme,performanslarını 
önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçme 
ve bu süreçlerin izlenip değerlendirilmesi amacıyla katılımcı 
yöntemlerle stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirmiştir. 

 Bu bağlamda Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü de 2010-
2014 yıllarını kapsayan ilk stratejik plandan sonra, 2015-
2019 yıllarını kapsayan ikinci stratejik planı hazırladı ve web 
sitesinde paylaştı.

 Planın yayımlanma aşamaları ve hedefleri konusunda İl 
Milli Eğitim Müdürü Sayın Coşkun Esen şunları söyledi:

 “Bir kurumun-kuruluşun daha etkin bir şekilde yönetilmesi, 
kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması; doğru bir 
planlamaya ve hedefe bilinçli bir şekilde yürümeye bağlıdır. İşte 
Stratejik Plan bu gaye ile oluşturulmuştur. Günümüz dünyası 
hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Global dünyada 
hiçbir kurum-kuruluş bu gelişmelere kayıtsız kalamaz. Bu 
bilinçle; Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü’müz de imkânlarını, 
yeterliliklerini, kaynaklarını göz önüne alarak “Nasıl daha 
ileriye gidebilirim?” düşüncesiyle hareket etmektedir ve sürekli 
kendisini yenileme çabası içerisindedir. Plan hazırlanırken; 
öncelikle mevcut durumun görülmesi adına iç ve dış paydaşlarla 
toplantılar yapılmış, anketler düzenlenmiş, GZFT analizleri 
yapılmıştır. İyi olan ve geliştirilmeye açık yönler belirlenmiş, 
hedeflere ulaşabilmek için tedbirler oluşturulmuş ve plan 
uygulama noktasına getirilmiştir. Bu planla daha iyiye, daha 
ileriye gitme çabası içerisinde olacağız. Bu planı uygulama 
aşamasında bütün paydaşlarımızın gerekli özeni göstereceğine 
inancım tam. Planımız bakanlığımızın 2015-2019 Stratejik 
Plan Taslağı doğrultusunda hazırlanmış olup hazırlık 
sürecinde neler yaptığımızdan, durum analizimizden, geleceğe 
yönelim bölümünden, maliyetlendirme bölümünden, son 
olarak izleme ve değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır.
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EBA Kütahya Tanıtım Projesinin 
3. Etabı Gerçekleştirildi.

 Bu bağlamda Ankara’dan gelen uzman bilişimciler, 7 Aralık 2015 Pazartesi günü 
Kütahya’ya bağlı 12 ilçede, 8 Aralık 2015 Cuma günü de Kütahya merkezde yer alan 
okullarda görev yapan toplam 6985 öğretmene seminer verdiler. Öğretmenler, 23 salonda 
verilen seminerleri ilgiyle takip ettiler ve bu eğitimlerin son derece faydalı olduğunu dile 
getirdiler.

 Belediye Kültür Merkezinde yapılan tanıtım seminerinin ilk oturumuna katılan 
MEB Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkanı Sayın Sedat Akçakoyunluoğlu 
şunları söyledi: “ Böyle bir tanıtım programını ilk kez yapıyoruz. Kütahya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünden EBA tanıtımına dönük böyle bir talep geldiğinde; bu etkide, 
bu kapsamda bir tanıtım programıyla karşılaşacağımızı hiç beklemiyorduk. Bu 
organizasyon yeni bir tanıtım modeli ortaya çıkardı. Bu sebeple bu modele Kütahya 
Modeli diyeceğiz. Çağımız dünyasında, eğitim teknolojilerinin daha fazla kullanılması 
bütün ülkelerin öncelikli hedefidir. Bütün öğretmenlerimiz dijital içerikleri derslerinde 
kullanmalı ve ders içeriklerini zenginleştirmelidir. Böylelikle dersler daha anlaşılır 
kılınabilir. Bu proje, öğretmeni eğitimin dışında bırakmayı hedeflemiyor, öğretmeni 
sahnenin dışında bırakmayı öngörmüyor. Öğretmenliği akıllı tahtaya bırakmak gibi 
bir gaye yoktur, olmamalıdır. EBA, öğretmene ve öğrenciye daha fazla kaynak sunan 
bir platform. EBA, hepimizin gurur duyacağı bir eğitim içeriğidir. Yüzde yüz millidir, 
yerlidir, bizim ürünümüzdür. Bu bakımdan ne kadar gurur duysak azdır. Bütün dünya 
bu projeyi gıptayla, hayranlıkla izliyor.”

EBA’nın (Eğitim Bilişim Ağı) tanıtılması ve eğitimde etkin bir şekilde kullanılması 
amacıyla Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi öncülüğünde başlatılan ve 
Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan projenin 3. aşamasına geçildi.
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İlçe Eğitimlerinden 
Görüntüler

 Oturum sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Sayın 
Coşkun Esen de söz alarak “ Bu ülke daha fazla 
ekonomik güce sahip olacaksa dünyada lider ülke 
olacaksa bu sadece ve sadece eğitimin değiştirici ve 
dönüştürücü gücüyle olacaktır. Yani sizin ürettiğiniz 
bilgiyle olacaktır. Bilgiyi üretebilmeniz için de o bilgiye 
sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla bunu kendinize bir 
şans olarak görün.  Böylece biz de böyle bir eğitime 
önayak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ama 
bundan sonra görevimiz daha fazla arttı. Bu sistemin 
en etkin şekilde öğrenci ve velilerimize ulaşması 
noktasında ben sizlerden ricada bulunuyorum. 7000 
öğretmenimiz bugün eğitim aldılar, ilimizde eğitim 
gören 100.000 öğrenciye bu sistemi tanıtmamız 
ve taşımamız lazım. Bu ülkede artık ek derslere, 
dershanelere ihtiyaç kalmadığını göstermemiz lazım. 
Mili Eğitim Müdürlüğü olarak bilimsel çalışıyoruz. 
Anket yaptık, ihtiyacın farkına vardık ve EBA 
tanıtımına gerek duyulduğunu gördük. Öğrencilerin 
derslere ilgisini artıracak bu teknolojik platformu etkin 
şekilde kullanmalıyız.” dedi.

 Proje kapsamında 2016 yılından itibaren yılda 2 
milyon 650 bin tablet öğrencilere ulaştırılacak. FATİH 
projesinin bir parçası olarak oluşturulmuş bir eğitim 
platformu olan EBA sayesinde öğretmenlerimiz ve 
öğrencilerimiz birçok e-kitap, görsel ve işitsel kaynağa 
ulaşabilecekler. Haberler bölümü ile yaptıklarını 
tüm Türkiye’ye ve Dünya’ya duyurabilecekler 
ya da diğer okullarda yapılan etkinlikleri takip 
edebilecekler; e-İçerik Bölümü ile EBA’nın dışındaki 
eğitim kaynaklarına erişim sağlayıp bu kaynakları 
kullanabilecekler; e-Dergi bölümü ile okullarda 
yayınlanan dergilerden, Bilim Çocuk, Meraklı Minik, 
Bilim Teknik gibi birçok dergiyi okuyabilecekler; 
e-Kitap bölümünde derste işledikleri tüm kitapların 
e-kitap hallerini bulabilecekler; video, görsel ve ses 
bölümlerinde zengin içerikli birçok eğitim materyaline 
ulaşabilecekler ve bunları derslerinde kullanabilecekler. 

 İşte Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü, 
çocuklarımızın eğitimine büyük katkı sağlayacağı 
düşünülen bu devasa projeden umulan verimin 
alınabilmesi için -diğer illerden önce- tanıtım 
hamlesine girişti. Dünyanın en büyük eğitim içerik 
portalı olan EBA, öğretmen ve öğrencilerimizin azami 
şekilde yararlanmasıyla anlamını bulacaktır.
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EBATAB Kütahya Eğitim Bilişim Ağı 
Tanıtım Projesi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih projesi kapsamında harekete geçirdiği EBA( Eğitim 
Bilişim Ağı) adlı web projesinin Kütahya genelinde etkin bir şekilde kullanılması 
amacıyla Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe ekibi öncülüğünde “EBA Farkındalık 
ve Etkin Şekilde Kullanım Kampanyası” başlatıldı.
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 EBA Projesi hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; Projede kullanılan bütün 
teknik donanımlar, hayatın her aşamasında herkesin kullanabileceği donanımlardır. 
Bu aracın asıl görevi, bir içeriği ilgililere ulaştırmaktır, yani asıl olan içeriktir. Proje, 
araçlar üzerinden giden bir proje değildir. İçeriğin merkezi EBA portalını, her öğretmen, 
kendi kullanıcı kimliğiyle kişiselleştirilmiş olarak kullanır. Öğretmenlere, EBA market 
uygulamaları, market içerikleri, içerik portallarına erişim, mail hesabı, içerik geliştirme 
stüdyolarına erişim sağlamaktadır. FATİH Projesi kapsamında her öğretmenin kendine 
ait olan 10 GB bir bulut hesabı bulunuyor. Öğrencilere de EBA portal, EBA market, 
bulut hesabı, kimlik yönetim sistemi, öğrenim yönetim sistemi, ödev paylaşımı, bireysel 
öğrenim materyalleri, öğrenciye özgü kütüphane,  1 GB bir bulut hesabı ve tablet 
bilgisayar temin edilmektedir.

 Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen başlatılan kampanyanın önemine vurgu yapıp, 
Milli Eğitim Bakanlığının “FATİH Projesi” kapsamında 2012 yılında hayata geçirdiği, 
ancak değişen ihtiyaçlar üzerine yeniden düzenlenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
programının eğitimin kalitesini önemli ölçüde artıracağını, ancak bunun için öğretmen 
ve öğrencilerimizin programı etkin şekilde kullanmaları gerektiğini belirtti. EBA 
programının 3 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük içerik portalı haline geldiğini 
söyledi. Başlatılan kampanya ile bu büyük imkândan azami şekilde yararlanılmasının 
hedeflendiğini dile getirdi.
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Kampanya şu safhalardan oluşmaktadır;

1.Okullarda EBA “Slogan yarışması” ve “Farkındalık Anketi” düzenlenecektir. Böylece öğrencilerin projeden 
haberdar olmaları ya da malumatın pekiştirilmesi sağlanacaktır.

2. EBA’yı tanıtan broşürler hazırlanıp öğrencilere dağıtılacaktır.

3. Online ve yüz yüze eğitimler düzenlenecektir. (EBA ve içerik üretme eğitimleri)

4. EBA yoluyla içerik paylaşımı yapan öğretmenler taltif edilecektir.

5. EBA tanıtım videoları okullarda izletilecektir.

6. EBA’ya öğrenci kaydı için öğretmenlere Kasım ayı sonuna kadar süre tanınacaktır.

7. EBA’ya içerik yükleyen öğretmenler için ödüllendirme takvimi ilan edilecektir.

8. Öğretmenler, öğrencilere EBA yoluyla ödev verecekler, bu yolla ödev yapan öğrenciler arasından seçecekleri 
öğrencileri ödüllendireceklerdir.

9. Pilot bir okul ve sınıf belirlenecek, iki aylık bir zaman diliminde bu sınıfta EBA kullanımı sınanacak, 
daha sonra çalışma bütün ile yayılacaktır.

10. İlk dönem sonunda okullarda EBA’ya erişimin en az yüzde 20’ye çıkarılması hedeflenmektedir.

11. Slogan yarışmasında ilk 10 sırayı alan sınıflara Tübitak Bilim Çocuk Dergisi dağıtılacaktır.

12. Slogan yarışmasında birinci seçilen slogan, afişte yer alacaktır.
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 Erasmus+ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi 
için İşbirliği Stratejik Ortaklık programı kapsamında 
yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen 
Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Öğretmenlere 
Yönelik Danışman Öğretmen Uygulaması adlı 
proje aday öğretmenler için Danışman Öğretmen 
olmak isteyen deneyimli öğretmenleri/idarecileri 
bu sürece hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Projenin 
hedef kitlesi, ortaokul ve liselerde görev yapan aday 
öğretmenler, ortaokul ve liselerde görev yapan 
kurum liderleri, diğer idari personel ve ortaokul ve 
liselerde görev yapan Danışman Öğretmenlerden 
oluşmaktadır.

 Avrupa Birliği tarafından desteklenen projenin 4 
aşaması bulunmaktadır:

•	 Danışman	 Öğretmen	 uygulamalarının	
araştırılması

•	 Danışman	Öğretmen	Uygulaması	geliştirilmesi

•	 Danışman	Öğretmen	eğitimleri	düzenlenmesi

•	 Danışman	Öğretmen	Uygulaması’nın	okullarda	
uygulanması

“MENTORING” 
Eğitimleri Başladı
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Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik Ortaklıklar kapsamında 
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de ortakları arasında bulunduğu ve Avrupa 
Birliği tarafından desteklenen “Mentoring Between Teachers in Secondary and 
High Schools” adlı projenin tanıtım toplantısı 13 Ocak 2016 Çarşamba günü 
Kütahya’da gerçekleştirilecektir. 

Taplantımız 13 Ocak 2016 :arşamba günü 
saat 08:30’da Kütahya Hilton Garden Inn’de  
gerçekleştirilecektir.
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BenchSchool Projesi 
Tamamlanarak Kitaplaştırıldı

 Comenius Bölgesel Ortaklık Projeleri kapsamında 
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
Romanya ile yürütülen Okul Gelişiminde Kıyaslama 
(Benchmarking) Uygulamaları (Implementing 
Benchmarking In School Improvement) adlı proje ile 
Kütahya ve Romanya’nın Botoşani kentinde bulunan 
okullar çeşitli ölçütler açısından değerlendirilmiş ve 
kıyaslamaları yapılmıştır. 

 Proje süresince eğitimde benchmarking 
(kıyaslama) çalışmaları detaylı olarak araştırılmış ve 
pilot uygulamalarla yaygınlaştırılması sağlanmıştır. 
Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında 2 adet 
uluslararası katılımlı konferans gerçekleştirilmiştir. 
Bu konferanslar ile, ölçütler bazında başarılı olan 
okulların nasıl bir strateji uygulayarak başarıya 
ulaştıkları konusunda diğer okullara bilgi verilmiştir.

 Proje ile her iki ülkenin birlikte hazırladıkları 
“Okullar için Kıyaslama İpuçları (Benchmarking 
Tips for Schools)” adlı kitap ile Kütahya ve Botoşani 
kentindeki okulların kıyas alanları hakkında detaylı 
bilgi verilmiş ve iyi uygulamalar paylaşılarak diğer 
okulların paylaşımına sunulmuştur.

Proje süresince beklenen çıktılar şunlardır. 
İhtiyaç Analizi Raporu

Proje ortağı ülkelerdeki Danışman Öğretmen 
(danışman ve aday öğretmen) uygulamaları 
hakkındaki deneyimlerin ve bilgilerin tespit edilmesi 
ve değerlendirilmesi (Tamamlandı)

•	 Araştırma	Veritabanı

Proje ortağı ülkelerde alan yazında yer alan 
Danışman Öğretmen uygulamalarına ilişkin 
yapılmış olan çalışmalar ve bilimsel makalelerin yer 
aldığı bir veritabanının hazırlanması (Tamamlandı)

•	 Uygulama	Kitabı

Danışman Öğretmen eğitimi alacak olan kurum 
müdürlerine ya da deneyimli öğretmenlere 
yönelik hazırlanan rehber kitap (Tercüme devam 
etmektedir)

•	 Danışman	Öğretmen	Uygulama	Eğitimi

Proje kapsamında gönüllü deneyimli öğretmen 
ve idarecilere yönelik geliştirilen eğitim programı 
uygulanarak sertifika dağıtılacaktır.

Projeye ilişkin detaylı bilgiye http://edu-mentoring.
eu adresinden ulaşılabilmektedir.

Kitaplaştırılan Benchcshool proje çıktısı Türkçe, 
İngilizce ve Rumence olarak hazırlandı.
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 İlk defa bu yıl Tübitak tarafından 
hayata geçirilen program kapsamında, 
Tübitak Bilim Kampının misafirleri 
öğrencilerimiz oldu.

 28-30 Ağustos tarihleri arasında 
Kütahya´dan seçilen başarılı 25 öğrenci 
ve 5 öğretmen, İzmit’te bulunan Türkiye 
Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde 
TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 
Bilim Kampına katıldı.

 TÜBİTAK ve Türkiye Sanayi Sevk ve 
İdare Enstitüsü Müdürlüğü (TÜSSİDE) 
işbirliği ile 28- 30 Ağustos 2015 tarihleri 
arasında Kütahya il merkezinden 6 -7 ve 
8. sınıf öğrencilerine yönelik, öğrencilere 
bilimi sevdirmek ve onların temel bilimlere 
olan ilgisini arttırarak problemlerin 
çözümünde bilimsel yöntemlerden nasıl 
yararlanacaklarını ortaya koymaları 
amacıyla ve tüm masrafları TÜBİTAK 

tarafından karşılanan, TÜSSİDE Kocaeli/
Gebze´de yaz bilim kampı düzenlendi.

 Öğrencilere bilimi sevdirmek 
kampların ana amacıdır. Kamplarda 
öğrencilerimizin gözlem, keşif, sorgulama, 
hipotezi test etme, problemi çözme ve 
model oluşturma becerilerini geliştirmeleri 
hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin 
söz konusu becerileri kullanarak farklı 
disiplinlerin nasıl bir arada çalıştıklarını 
uygulamalarla içselleştirmeleri ve gündelik 
hayattaki sorunların bilimsel yöntemlerle 
nasıl çözümleneceğinin atölye çalışmaları 
ile farkına varmaları amaçlanmaktadır. 
Ayrıca, çocuklarımızın sadece fen bilimleri 
ile değil, beşeri bilimler ve sanat dallarıyla 
da olan bağını pekiştirmek için kamp 
boyunca atölyeler ve eğitsel etkinlikler 
düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Coşkun 
Esen, Kütahya´daki Başarılı 
Öğrencileri Tübitak Kampına 
Uğurladı.

Öğrencilerimiz TÜBİTAK’ın 
Kocaeli TÜSSİDE Kampında.
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Kamptan bazı kareler
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 
tarafından koordine edilen “Kütahya Kodluyor” 
etkinlikleri çerçevesinde Kütahya merkez ilçede 
bulunan tüm resmi okullardan birer öğretmene 
“Kodlama Saati Uygulaması Eğitimi” Ar-Ge 
biriminden Sinan Koruç ve Kütahya Bilim Sanat 
Merkezinden M. Kemal Pişkiner tarafından 
uygulamalı olarak aşağıdaki konular kapsamında 
verilmiştir.  Eğitimde öğretmenlere;

•	 Kodlama

•	 Kodlamanın	Önemi

•	 Kodlama	Saati

hakkında bilgiler sunulmuştur. Ayrıca www.kod43.
weebly.com sitesi hazırlanarak katılımcılara kaynak 
oluşturulmuştur.

Bu eğitime katılan öğretmenlerden kendi 
okullarında da “Kodlama Saati” hakkında bilgi 
vermeleri istenerek çarpan etkisiyle Kütahya merkez 
ilçede bulunan her kademe ve türdeki öğretmenlere 
ulaşılması hedeflenmiştir. 

Kodlama Saati boyunca ilimizde bulunan 
55 kurumda 93 “Kodlama Saati Etkinliği” 
düzenlenmiştir.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
“KODLAMA SAATİ” Projesi
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Neden Kodlama Saati Etkinliği
Teknoloji ile donatılmış bir dünyada yaşıyoruz. Ve 
biliyoruz ki öğrencilerimiz yetişkin hayatlarında 
hangi alanda çalışmayı seçerse seçsinler, başarılı 
olma becerileri teknolojinin nasıl çalıştığını 
anlamaya gün geçtikçe daha da çok dayanacaktır. 
Günümüz ekonomisinde, bilgisayar alanında 
mezun olan öğrenci sayısının, bu alanda gereksinim 
duyulan çalışan sayısının sadece üçte birini 
karşılayabildiğini biliyor muydunuz? 

Üstelik, bilgisayar bilimi günümüzün tüm sektörleri 
için artık bir temel halindedir. Ancak içimizden 
sadece küçük bir kitle bilgisayar bilimini öğreniyor, 
ve günümüzde 10 yıl öncesine kıyasla daha az 
öğrenci bilgisayar bilimini öğrenmeyi seçiyor.

Kodlama Saati temel 21. yüzyıl becerilerini 
öğretmeye hazır olduğumuzu belirten bir ifadedir. 

Öğrencilerimizin teknolojiyi yaratma konusunda 
ön saflarda yer aldıklarından emin olmak istiyoruz; 
sadece teknolojiyi tüketmelerini değil.

Hepimiz bugünün teknolojiyle dolu dünyasını 
yönlendirebilmeyi öğrenmenin öğrenciler için 
önemli olduğunu biliyoruz, ancak birçok öğretmen 
bilgisayar bilimi konusunda tecrübeli değil ve 
nereden başlayacaklarını bilemiyor. Bu etkinlik 
hepimizin bilgisayar bilimiyle tanışması için bir 
şans.

Araştırmalar gösteriyor ki çocuklar okuma yazma 
öğrenmeden önce programlama konseptlerini 
kavrayabiliyorlar. Üstelik, onların beyinleri 
bilgisayar dillerine karşı genç yaşta daha açık, tıpkı 
yabancı diller gibi.

•	 Kodlama Saati Etkinliğine Katılan İlmiz Kurum 
Ve Okulları

•	 30 Ağustos Ortaokulu (Kütahya)

•	 Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi 
(Kütahya)

•	 Ali Güral Lisesi (Kütahya)

•	 Ali Güral Lisesi (Kütahya)

•	 Atakent Ortaokulu (Kütahya)

•	 Atatürk İlkokulu (Kütahya)

•	 Atatürk Anadolu Lisesi (Kütahya)

•	 Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
(Kütahya)

•	 Bahçelievler İlkokulu (Kütahya)

•	 Cumhuriyet Orta Okulu(Kütahya Merkez)

•	 Cumhuriyet İlkokulu

•	 Cumhuriyet Orta Okulu (Kütahya Merkez)

•	 Cumhuriyet Orta Okulu

•	 Cumhuriyet Ortaokulu (Kütahya)

•	 Cumhuriyet Ortaokulu

•	 Cumhuriyet İlkokulu (Kütahya)

•	 Emine Arıoğul İlkokulu (Kütahya Merkez)

•	 Emine Arioğul İlkokulu (Kütahya)

•	 Evliya Çelebi Ortaokulu (Kütahya Merkez)

•	 Fevzi Çakmak İlkokulu (Kütahya Merkez)

•	 Fevzi Çakmak İlkokulu (Kütahya Merkez)

•	 Fevzi Çakmak İlkokulu (Kütahya Merkez)

•	 Fevzi Çakmak İlkokulu (Kütahya Merkez)

•	 Fevzi Çakmak Ortaokulu (Kütahya)

•	 Fevzi Çakmak İlkokulu (Kütahya Merkez)

•	 Kutahya Kopruoren Tektermık İlkokulu 
(Kütahya)

•	 Kütahya Alayunt Ortaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Cumhuriyet Ortaokulu

•	 Kütahya Cumhuriyet Okulu (Kütahya)

•	 Kütahya Hüsnü Kişioğlu Mesleki Ve Teknik 
Anadolu Lisesi (Kütahya)
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•	 Kütahya Mehmet Çini İlkokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Saka Ortaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Vakifbank İlk/Ortaokulu (Adapazarı)

•	 Kütahya Çinikent Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu (Kütahya)

•	 Kütahya Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu

•	 Kütahya Adnan Menderes (Kütahya Merkez)

•	 Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kütahya)

•	 Kütahya Atatürk İlkokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Atatürk Metem (Kütahya)

•	 Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Spor Lisesi (Kütahya)

•	 Kütahya Ağaçköy Ortaokulu (Ağaçköy Mahallesi)

•	 Kütahya Bahçelievler İlkokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Beylerbeyi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kütahya)

•	 Kütahya Bilim Ve Sanat Merkezi (Kütahya Merkez)

•	 Kütahya Cumhuriyet İlköğretim Okulu (Kütahya)

•	 Kütahya Cumhuriyet Ortakulu (Kütahya Merkez)

•	 Kütahya Cumhuriyet Ortaokulu

•	 Kütahya Cumhuriyet Orta Okulu

•	 Kütahya Cumhuriyet İlk-Ortaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Cumhuriyet İlk/Ortaokul (Kütahya)

•	 Kütahya Cumhuriyet İlkokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Cumhuriyet İlkokulu

•	 Kütahya Devlet Hatun M.T.A.L. (Kütahya)

•	 Kütahya Fatih Ortaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Fevzi Çakmak (Kütahya Merkez)

•	 Kütahya Fevzi Çakmak İlkokulu (Kütahya Merkez)

•	 Kütahya Fevzi Çakmak İlkokulu (Kütahya Merkez)

•	 Kütahya Fevzi Çakmak Orta Okulu (Kütahya Merkez)

•	 Kütahya Fevzi Çakmak Orta Okulu (Kütahya)

•	 Kütahya Germiyan Bilge Koleji (Kütahya)

•	 Kütahya Hayme Ana Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kütahya Merkez)

•	 Kütahya Hediye Güral Anaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Hediye Güral Anaokulu (Kütahya Merkez)
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•	 Kütahya Hediye Güral Anaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Hekim Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kütahya)

•	 Kütahya Hekim Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kütahya)

•	 Kütahya Hisarcık Şehitler Ortaokulu (Hisarcık)

•	 Kütahya Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Kılıçarslan Anadolu Lisesi (Kütahya)

•	 Kütahya Kırklar Kız Anadolu İhl (Kütahya)

•	 Kütahya Lisesi (Kütahya Merkez)

•	 Kütahya Lisesi (Kütahya)

•	 Kütahya Mehmetçik İlkokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Merkez Kütahya Lisesi (Kütahya Merkez)

•	 Kütahya Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Milli Egemenlik Ortaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü (Kütahya)

•	 Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi (Kütahya)

•	 Kütahya Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Rehberlik Ve Araştırma Merkezi

•	 Kütahya Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesi (Kütahya)

•	 Kütahya Simav Osmanbey Ortaokulu (Simav)

•	 Kütahya Çamlıca Ortaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Çamlıca Ortaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu (Kütahya)

•	 Kütahya Çinikent Özel Eğitim Ve Mesleki Eğitim Merkezi (Kütahya)

•	 Kütahya Ümran Aygen İlkokulu (Kütahya)

•	 Kütahya İhsaniye İlk Ve Ortaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya İsmet İnönü Ortaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya İşitme Engelliler İlköğretim Okulu (Kütahya)

•	 Kütahya Şehitler Ortaokulu (Kütahya)

•	 Kütahya,Bahattin Çini İlkokulu (Kütahya Merkez)

•	 Şehitler Ortaokulu (Kütahya)

Liste;   Https://Hourofcode.Com/Tr/Events/All/Tr Sitesinden Alınmıştır. 
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Öğrenen Lider Öğretmen 
Eğitimleri

 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile 
Öğretmen Akademisi Vakfı arasında 3 Nisan 2015 
tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 
eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin kalitesinin 
arttırılması, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin 
kişisel ve mesleki gelişimlerinin güçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır.

 Ayrıca 3 Kasım 2015 tarihinde aynı amaç 
doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Öğretmen 
Akademisi Vakfı arasında da bir protokol 
imzalanmıştır.

İmzalanan protokoller kapsamında ilimizde 
Temmuz- Ocak döneminde;

Vakıfbank ilk ve Ortaokulu, Hekim Sinan Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesi, Linyit İlk ve Ortaokulu, 
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi, Ahmet Yakupoğlu 
Güzel Sanatlar Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Ali 
Güral Lisesi, 80. Yıl Özel İdare İlk ve Ortaokulu’nda, 
Öğrenen Lider Öğretmen ve Lise Öğrenen Lider 
Öğretmen eğitimleri yapılmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürümüz  Sayın Coşkun ESEN, Öğretmen Akademisi Vakfı 
Mali İşler ve Kaynakları Geliştirme Direktörü Esra ONAT AKBAŞ ile  işbirliği 
protokolü imzaladılar.
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Öğretmenler Arası Şiir Okuma Yarışması 
Finali Yapıldı.

 Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 
düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü 
kapsamında İl genelinde Öğretmenler Arası Şiir 
Okuma Yarışması Finali  20 Kasım 2015 tarihinde 
Kültür Sarayı’nda yapıldı. 

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 
düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü 
kapsamında İl genelinde Öğretmenler Arası Şiir 
Okuma Yarışması Finali  20 Kasım 2015 tarihinde 
Kültür Sarayı’nda yapıldı.

 Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu 
yarışma finalinde dereceye giren 4 öğretmenimiz 
belirlenmiştir.

 1. Şükrü Açıkgöz (Çinikent Özel Eğitim ve Mesleki 
Eğitim Merkezi)

2. Sevgi Altundilek (Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi)

3. Nuray Doğan (Kütahya Lisesi)

Mansiyon. Ömer Naim Odabaşı (Kılıçarslan 
Anadolu Lisesi)

Programa; Şube Müdürü Ali Küçükçakır, okul 
müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz  Sayın Ali Küçükçakır, Jüri Üyeleri ve yarışmaya katılan öğretmenlerimiz.
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“Eğitimde Yönetici Performansı-III” 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun ESEN açılış konuşmasını yaparken.

 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü “Eğitimde 
Yönetici Performansı” sloganıyla, Okul Müdürlerine 
Yönetici Formasyonu Kazandırma Kursları düzenledi. 
Kurslar 3 aşamalı olarak gerçekleştirildi. Birinci 
aşama kurs programı 26-29 Ocak 2015, İkinci aşama 
kurs programı 15-17 Haziran 2015, Üçüncü aşama 
kurs programı 7-8-9 Eylül 2015 tarihleri arasında 
düzenlendi. Kurslarda eğitmen olarak Hacettepe, 
Eskişehir Osmangazi, Ankara ve Yıldırım Beyazıt 
Üniversitelerinin öğretim üyelerinin yanı sıra, 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinden Maarif 
Müfettişleri, Rehberlik ve Bilgi İşlem uzmanları görev 
aldılar.

 Eğitimlerin açılış töreni 26 Ocak 2015 Pazartesi günü 
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde, 
Prof. Dr. Selahattin Turan’ın konferansıyla başladı.

 Kapanış programında konuşma yapan Milli Eğitim 
Müdürümüz Sn.Coşkun Esen, “Yöneticilik Formasyon 
Kursları’nın okul idarecilerine mesleki vizyon 
geliştirme, eğitim sahasındaki değişim ve gelişimi takip 
edebilme amacına yönelik kurslar olduğunu” ifade 
etti.  “Yeni görevlendirilen ve halen okul müdürlüğü 

SE
Mİ

NE
R-

KO
NF

ER
AN

S

Eğitimde Yönetici Performansı’nın  üçüncü ve son eğitimi 7-9 Eylül 2015 
tarihleri arasında düzenlendi. 
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Kursumuzun yazılı sınavından bir görünüm.

Kurum ve okul müdürlerimiz eğitim esnasında.

görevlerini sürdüren yöneticilerin yürüttükleri 
görevlerde başarılı olmaları, değişim ve gelişmeleri 
takip edebilmeleri, kişisel ve mesleki gelişimlerini 
sürdürebilmeleri için hizmetiçi eğitimlerin 
önemli olduğunu, bu bakımdan milli eğitim 
müdürlüğümüzün personelin hizmetiçi eğitim 
çalışmalarının düzenlenmesine büyük ehemmiyet 
verdiğini, bu kursların da bu amaca hizmet etmek 
amacıyla düzenlendiğini” söyledi.   

 “Eğitimde Yöneticilik Performansı”, “Yönetici 
Performansı” kurslarında okul müdürlerimize 
“Okul yöneticiliği, proje geliştirme, öğretim liderliği, 
yönetsel ve mesleki etik,  okul kültürü ve örgütsel 
davranış, eğitimde kalite yönetimi konularında 
eğitimler verildi.
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Eğitimci-Yazar Kadir Keskin 
Öğrencilerle Buluştu.

Eğitimci yazar Kadir KESKİN, İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun ESEN’e 
yazdığı kitabı hediye etti.

 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
okullarda elli yıla yakın bir eğitimcilik 
hayatı bulunan Kadir Keskin, bu güne kadar 
liselerde, üniversitelerde ve cezaevlerinde 
193 eğitim semineri ve konferans vermiştir, 
halen eğitim seminerleri ve konferanslar 
vermeye devam etmektedir. Yayınlanmış 
altı adet eseri bulunmaktadır.

 Kadir Keskin, “Başarılı ve Başarısız 
Öğrencilerin İtirafları” konulu konferansta,  
öğrencilere; okul yaşamında ve hayatta 
başarılı olmanın sırlarını aktardı.” 
İçinizdeki devi bir an önce uyandırın” 
tavsiyesinde bulundu.

 Keskin, satırbaşlarıyla öğrencilere 
şunları söyledi: “Gençler! Öğrencinin 
eğitim sürecini etkileyen en önemli faktör 
duyguların öne çıktığı bu dönemdir. 
Gözünüzü kör eden heyecanlar, aşklar size 
lazım değil, size lazım olan eğitim, bilgi ve 
ilim. Bu engellere takılmayın, takılırsanız 
hayatınıza en büyük kötülüğü yapmış 

olursunuz.”

 Programı hem sunumuyla, hem 
getirdiği hediyelerle, hem anlattığı 
eğitici fıkralarıyla renklendiren 
Keskin, öğrencilerin kendisini dikkatle 
dinlemelerini sağladı.

 Program esnasında yaptığı sunumda, 
medyada yer alan haber başlıklarını, 
insanları hapishaneye götüren hataları, 
öğrencilerin düştüğü yanlış durumları 
temel alan örnekleri göstererek konuyu 
pekiştiren eğitimci yazar, kendisinin de 
öğretmenlik yaptığı zamanlarda başından 
geçen olayları anlatmayı da ihmal etmedi. 
Ara ara anlattığı konulardan, fıkralardan 
sorular sorarak, doğru cevabı veren 
öğrencilere hediyeler dağıttı.

SE
Mİ

NE
R-

KO
NF

ER
AN

S

Eğitimci Yazar Kadir Keskin Kütahya Merkezindeki 9 lise ve Tavşanlı, 
Altıntaş, Gediz ve Emet ilçelerindeki liselerde öğrenim gören öğrenciler 
ile buluştu. Seri konferanslarda yaklaşık 5000 öğrenciye ulaşıldı.
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İl Milli Eğitim  Müdürümüz Sayın Coşkun ESEN, Nafi Güral Fen 
Lisesi’nde yapılan “Tübitak Söyleşilerine” katıldı.

 Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 27 Kasım 
2015 tarihinde iki önemli akademisyeni Kütahya’mızda 
ağırladık.  Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan İmam Hatip Lisesi’nde, 
Tıp Fakültesi Tıbbî Mikrobiyoloji  ABD öğretim üyesi 
Prof. Ahmet Zeki Şengil ise Nafi Güral Fen Lisesi’nde 
öğrencilerle buluştu. İki değerli akademisyene Tübitak 
Genel Sekreteri Arif Koyuncu ve Bilim ve Toplum Daire 
Başkanı Ahmet Uludağ eşlik etti.

 Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil; Nozokomial 
infeksiyonlar, hepaptitis serolojisi, paramagnetic 
substanslar ve immun modulasyon, resistan tuberkuloz 
ve immunite, nanopartiküller ve antimikrobiyal aktivite 
üzerine araştırmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. Hüseyin 
Arslan ise; Haberleşme Sistemleri, Telsiz Haberleşme ve 
Uygulamaları, Akıllı Radyolar ve SDR, Sinyal İşleme ve 
Uygulamaları, Akıllı Elektrik Şebekeleri, Akıllı Evler, 
İnsansız Hava Araçları (Kontrol ve Haberleşme), In 
Vivo Haberleşme, Biomedikal Sinyal İşleme, Kanal  

“TÜBİTAK Bilim Söyleşileri” Kapsamında “Geleceğin Bilim Dünyasında Gençliğin Yeri” Konulu 
Söyleşiler, Kütahya İmam Hatip Lisesi ve Nafi Güral Fen Lisesi’nde gerçekleştirildi.

“TÜBİTAK Bilim Söyleşileri” 
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 Modellenmesi, Haberleşme Sistemlerinin Test ve 
Ölçülmesi üzerine çalışıyor.

 Bu söyleşiler ile; öğrencilerin hayatın kendilerine 
sunduğu seçeneklerin farkına varmalarına 
yardımcı olmak ve konuşmacı olarak katılacak 
bilim insanlarının aktaracakları deneyimler, hayat 
öyküleri, meslekleri ve araştırma konuları hakkında 
paylaşacakları bilgiler ile genç insanların hayatına 
doğrudan dokunmak amaçlanıyor.

 Prof. Dr. Hüseyin Arslan “Öğrencilerimizin 
bilime ve teknolojiye olan ilgisini, sevgisini ve 
farkındalığını artırmak, onları Türkiye’nin bilim ve 
teknolojide dünyayı yakalaması yönünde çalışmaya 
teşvik etmek” gayesiyle burada bulunduklarını 
söyledi. Her öğrencinin potansiyel sahibi olduğunu, 
ancak çalışmadan başarıyı yakalamanın mümkün 
olmadığını belirtti.

 Prof. Ahmet Zeki Şengil de “Türkiye’nin büyük 
bir genç insan potansiyeline sahip olduğunu, 
gençliğin bu ülkenin umudu olduğunu” dile getirdi. 
Yılmadan, ümitsizliğe kapılmadan çalışırlarsa 
başarısızlık gibi seçeneğin söz konusu olmadığını 
söyledi.

 Öğrenciler, iki değerli akademisyeni ilgi ve 
heyecanla dinlediler.

Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan Tübitak Söyleşileri’nden kareler...
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Tübitak söyleşilerinden bazı kareler



38

Uluslararası sınavlarda Türkiye’nin yeri 
ve bu sınavlarda Kütahya ve civar illerin 
kıyaslamasını içeren Bölgesel Sınav Sonuç 
Raporu.

4+4+4’ün masaya yatırıldığı Eğitimde Yeni 
Arayışlar Çalıştayı Sonuç Raporu.

Branş öğretmenlerinin yıl sonu seminer 
döneminde bir hafta süren çalıştayda ele alınan 
sorunlar ve çözüm önerilerini içeren raporu.

Müdürlüğümüzün editörlüğü ve tasarımı Ar-Ge tarafından yapılan Bilim, Sanat, Kültür 
ve Haber dergilerinin 1. ,2. ,3. sayıları

Basılı Yayınlarımız
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Eğitimde  Farklı Etkinlikler Dönüşüm Projesi rehber kitapçığı 
basılarak, uygulanmak üzere okullarımıza gönderildi.

Benchcshool proje çıktısı Türkçe, İngilizce ve Rumence olarak basıldı.

2015-2019 Stratejik Planımız basıma hazır 
hale getirilerek WEB sayfamızda yayımlandı.

Dergimizin 4. sayısı 
http://kutahya.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_01/08110703_dergi_4.pdf

http://kutahya.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_01/08110703_dergi_4.pdf


Tel : (274) 223 62 41 (4 Hat)   Dahili: 159-160
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