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ADIYAMAN KODLUYOR 
PROJESİ 

 
 
 
 
 
 

 
“Adıyaman Kodluyor” adlı proje kapsamında öğrencilere eğitim 
verecek olan 40 bilişim ve teknoloji öğretmenine seminer verildi. 

Mevlana Ortaokulu ile Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin pilot okul- lar 
olduğu projede ikinci aşamaya geçilerek ilimizdeki bütün okullarda okullarda 
uygulanması düşünülen projeye 40 bilişim teknolojileri öğretmeni katıldı. 
Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Öğretmeni Orhan GÜNEŞ, 
projeye katılan öğretmenlere sunum eşliğinde seminer verdi. 

Seminere katılan öğretmenlerimize yönelik  Milli Eğitim Müdürümüz Mete KIZILKAYA, yaptığı konuşmasında,  
“Projenin  il  genelinde  yaygınlaştırılması  ve  Bakanlığa model olmasını planladıklarını söyledi. 
Dünyada  çok  gerisinde ka lan ülkemizin kodlama konusunda bir atlayış gerçekleştirmek 
istediklerini belirterek,“Bir ay önce pilot uygulamasına başladık.40 bilişim öğretmeniyle bir araya 
geldik.İnşallah ikinci dönemde 40 okulda öğrencilerimize kodlama ile ilgili eğitimlere başlamış olacağız. 
Hedef kitlemiz olan bin öğrencinin önümüzdeki yıl kodlamayı öğrenmiş, analiz sını- flarını geçmiş olacak ve 
oyun yazma ile ilgili program yazmaya başlayacaklar. Robotik sınıflar oluşturacağız.  Robotlar 
hareket etmeye başladığında gözlerinde mutluluk olacak. Önümüzdeki  yıl  robot  şenliği  ve  bilim  şenliği  
olacak.  Nereye   kadar   gider bilmiyoruz ama Adıyaman’ı iyi yerlere gidecek.  
     Türkiye’nin teknolojik    olarak    niye    geri    kaldığını    düşünmenin    bir    anlamı     yok.     Bir yerlerden 
başlanması lazım. Öğrencilerimiz 3-4 ay sonra oyunları yazmaya başlayacaklar. Yıl- lardır bize oynattıkları 
oyunları yazmanın ne kadar basit olduğunu anlayacaklar. Amaç ufuk- larını açmak. 
Aralarından çıkacak yetenekli çocukların ülkeye faydalı olduğunu görmek bizleri çok mutlu edecektir. Siber 
güvenlik çok önemlidir. Savaşlar artık toplu tüfekleolmuyor. Savaşlar bilgisayarlarla, tohum genetikleriyle 
oluyor. Bu projeye büyük önem veriyorum.  Hedefimizde  ulaşabildiğimiz  herkes  var.  Kodlamanın  haricinde  
animasyon merkezi kurmak istiyoruz. Teknolojinin ucu bucağı yoksa bizimde gidebileceğimiz yerin 
ucu bucağı yoktur. 
Biz ne kadar öğrencilerimizi seversek, onların önemli olduğunu hissettirebilirsek nereye kadar  
gidebileceklerini hayal bile 
edemeyiz” dedi. 
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BRANŞLAR ÖĞRETMENLERİ İÇİN 

SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ANKETİ 

Adıyaman ili Milli Eğitim Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürü Mete KIZILKAYA 
2016-2017 Eğitim Öğretim yılında branş öğretmenleri yapılan toplantılar ile sorun ve 
çözüm önerileri analizi için Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesi içerisinde 

 

-Toplu Sonuçların Listelenmesi 
-Mekan Bağımsız Erişilebilirlik 
-Şeffaf İşlenebilirlik 
-Hızlı Erişim 

 

Ihtiyaçları öngörülerek anket sayfası ARGE birimi tarafından hazırlandı. 

ADIYAMAN  REHBERLİK 
GZFT ANALİZİ 

 
Adıyaman ili Milli Eğitim Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürü Mete KIZILKAYA 

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Rehber öğretmenler ile yapılan toplantılar ile GZFT 
analizi için Adıyaman Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda bir araya geldi.Toplantıya 
ARGE birimi de katıldı. 

 

Yapılan toplantı sonucu  il  genelinde  rehber  öğretmenlerin  Güçlü,Zayıf,Fır- 
sat ve Tehdit olarak gördükleri yönler ortaya konuldu.Ayrıca ARGE birimi tarafın- 
dan   hazırlanması   planlanan   çevirim   içi   rehberlik   sistemi   için   görüşler   alındı. 
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İlimizde  Alternatif  Eğitim  Söyleşileri  kapsamında  Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunda sabah 
yapılan ilk oturumda Merkez ve Merkeze bağlı okullarımızda görevli Müdür ve Müdür yardımcılarına 
“Yönetim ve Liderlik Becerileri”, öğleden sonra olan ikinci oturumda ise Merkez ve Merkeze bağlı 
okullarımızda  görevli  öğretmenlere  yönelik  “Lider  Öğretmen”  konulu  seminer  verildi. Seminerin 
açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya, yaklaşık 
70 gündür ilimizde göreve başladığını belirterek bugün ikinci eğitim söyleşisi münasebetiyle tekrar 
beraberiz. 
Birincisinde Prof. Dr. Aytaç Açıkalın hocamızı ilimize davet ederek sizlere söyleşide bulunmuştu. Bence 
çok istifadeli bir söyleşi olmuştu. Bugün de Prof. Dr. Necati Cemaloğlu hocamız söyleşide bulunacak. 
İnşallah bu eğitim söyleşisinden de zevk alırsınız. Bizim bu eği- tim söyleşilerimiz devam edecek. Her ay 
bir eğitim söyleşisi düzenleyeceğiz. Resmi internet adresimizde Arge başlığı altında eğitim söyleşileriyle 
ilgili bir alan açtık. Bu söyleşilerle ilgili istek ve taleplerinizi bekliyoruz. Sizin buradaki istek ve talepleriniz 
bizim için çok önemli. İlk söyleşilerdeki hocalarımızı ben belirledim. Bundan sonraki söyleşilerde 
sizlerden gelen tale- plere göre bakacağız. Sizlerden gelecek talep ve istekleri değerlendireceğiz ve 
bundan sonra söyleşilerimize davete edeceğimiz hocamızı buna göre belirleyeceğiz. Şimdiden herkese iyi 
eğlenceler. Umarım istifadeli bir söyleşi olur” dedi. 
Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya, yöneticiler ve okul müdürlerinin katıldığı seminerlerde konuşan 
Prof. Dr. Necati Cemaloğlu ise, eğitim sisteminde okul müdürleri- nin yönetim ve liderlik becerilerinin 
önemine işaret etti. Seminerde hayatın kolaylaştığını ve bundan dolayı araçın amaç haline geldiğini 
belirterek, hedeften sapmamak gerektiği- 
ni kaydetti. Eğitimcilerin aydınlık bir kişiliğe sahip olması, öğrencilerin öğretmenleri ile gülmesi 
gerektiğini belirterek, bilgiyi öğrencilere aktarırken mizahı kullanmak ger- 
ektiğini dile getirdi. 

Adıyaman Eğitim Söyleşileri 
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ADIYAMAN EĞİTİM SEMİNERLERİ 
 

 

23-27 ocak 2017 tarihleri arasında Adıyaman Borsa İstanbul 
İlkokulunda öğretmenlerimize yönelik “ölçme değerlendirme uygulamaları” 

kursu düzenlendi. 
 

Bakanlığımız Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 
eğitim görevlilerince, Borsa İstanbul İlkokulunda Branş ve sınıf öğretmenlerini içine 
alan 80 Öğretmeninize Mahalli “Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Kursu” düzenlen- 
di. 

 

Öğretmenlerimize yönelik düzenlenen kurs, ölçme değerlendirme ve soru hazır- 
lama çalışmalarında öğretmenlere ölçme değerlendirme ve soru hazırlama teknikleri 
konusunda yetkinlik kazandırmak, soru oluşturma çalışmalarına kaynaklık etmek ve 
çalışmalarımızda nitelik ile verimliliği artırmak üzere sınıf ve branş öğretmenlerimizden 
oluşan 80 kişiye yönelik düzenlendi. 

 

Temel kavramlar, Ölçme, Ölçmede Birim, Değerlendirme, Ölçme Aracında 
Bulunması Gerek Özelikler, Ölçek ve Ölçek Türleri, Ölçmede Hata ve Türleri, Sınava 
Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar, Ölçülecek Özelliklerin Gruplandırılması, Sınav 
Planında Bulunması Gereken Basamaklar, Sınav Uygulamasından Önce Test Mad- 
delerinin İncelenmesi, Çoktan Seçmeli Testler, Çoktan Seçmeli Madde Yazarken Dik- 
kat Edilecek Hususlar, Bilişsel Basamakta Madde Yazımında Dikkat Edilecek Anahtar 
Soru Kökleri,PISA ve TIMMS Örnek Sorular  İncelenerek  Açık  Uçlu  Soru  Yazımı 
İçin Uygulamalar Yapılacak, Açık Uçlu Madde Yazımı, Açık Uçlu Madde Yazımı ve 
Rubrik   Hazırlama,   Holistik   ve   Analitik   Rubrik,   OISA   TIMMS   örnek   sor- 
uların    incelenmesi,    Test    ve     Madde     Analizi     ile     İstatistiksel     Tanım- 
lar    ve    İşlemler         konu    başlıklarından    oluşan    kurs    5    gün    boyunca 

verilecek. 
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AR&GE TOPLANTISI 
 

 

Adıyaman İl Milli Eğitim  Müdürü Mete KIZILKAYA başkanlığında İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü İNOVASYON Merkezinde ARGE birimi olarak il 
genelinde yapılacak  olan Adıyaman Eğitimde inovasyon ve diğer projeler için 
toplantı yapıldı. 

Toplantıya İl  Milli  Eğitim  Müdürünün  yanısıra  Gazi  İmam  Hatip  Or- 
taokulu    Müdürü    Bedir    KIZIL,    ARGE    birimi    üyeleri,    İl     Mebbis     Yöne- 
ticisi İsmail DOLAŞ ve Halide Edip Anaokulu Müdürü Cemal Önder katıldı. 

Toplantıda il genelinde yapılan eğitim projeleri değerlendirilerek açılması plan- 
lanan inovasyon merkezi hakkında iş ve işlemler görüşüldü. 

“QUANTUM MOTİVASYON” 

SEMİNERİ 
Kariyer planlamada öğrencileri motive etmek ve kari- 
yer  planlama çalışmalarına  rehber oluşturmak amacıy- la
 Kuantum Motivasyon Destekli Kariyer Planlama semineri düzenledi. 
Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi Salonunda düzen- 
lenen seminere, İl  Milli Eğitim  Müdürümüz Mete Kızılkaya, Atatürk
 Üniversitesi  Öğretim  Üyesi Doç. Dr. Halim Ulaş, okul idare- 
cileri,   öğretmenler   ve   TEOG   sınavına   girecek   olan   öğrenciler   katıldı. Yoğun ilginin 
gösterildiği seminerde konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya, öğrencilere 
sosyal aktivitelere ilgi göstermelerini özellikle spor yapmaları konusunda tavsiyelerde 
bulundu. Öğrencilerin daha başarılı bir birey olması için derslerine önem verdikleri kadar 
sportif faaliyetlere de önem vermelerini aynı zamanda interneti ve tele- fonu sağlıklı bir 
şekilde kullanılmasının gerektiğini belirterek öğrencilere başarılar diledi. 
 
Yapılan konuşmaların ardından   Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halim Ulaş 
tarafından seminer verildi. Her öğrencinin bir hedefinin olması gerektiğini belirterek 
Quantum Motivasyon Destekli Kariyer Planlama semineri verdi. 
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VELİLERİMİZ OKUYOR ÖDÜLSÜZ CEZASIZ ÇOCUK EĞİTİMİ 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ‘Velilerimiz Okuyor’ Projesinde dereceye giren veliler ve okul 
müdürlerine plaket verildi. başarılı     olan     okul     müdürlerine     ve     velilere     plaket     takdim      
edildi. Programa Milli Eğitim Müdürümüz  
Mete Kızılkaya, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim  Fakültesinden  Doç.  Dr.  A.Halim  Ulaş,  okul  
müdürleri,  
 idareciler  ve  veliler  katıldı. 
Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, okul müdürlerine 
 ve velilere tavsiyelerde bulunarak akademikbaşarının yanında sportif başarının  
da önemli olduğuna vurgu yaptı.
Programda Atatürk   Üniversitesi   Kazım    Karabekir    Eğitim    Fakültesinden Doç.   Dr.   A.Halim   
Ulaş   tarafından    velilere    çocuk    eğitiminde    nasıl    davranma- ları   gerektiği   konusunda   pratik,   
uygulanması   kolay   teknikler   ile   ilgili   bilgiler   verdi. 
 
Program sonunda ‘Velilerimiz Okuyor’ projesinde okuyan veliler ve okul müdürlerine pla- ket verildi. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Doç. Dr A.Halim Ulaş tarafından Belediye Konferans Salonunda daha çok okul önce- 
si  ve  sınıf  öğretmenlerine  hitap  eden  “Ödülsüz  Cezasız  Çocuk  Eğitimi”  semineri  verildi. 

Seminere Milli Eğitim Müdürümüz Mete  Kızılkaya, Şube 
Müdürleri, Okul Öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. 

Seminerde eğitim ortamlarında  ödül-ceza kullanımının  zararları ve  bun- 
ların yerine kullanılabilecek alternatifler hakkında bilgilendirme  yapıldı. 
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HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ 
 

Öğrenen Lider Öğretmen, 
Lise Öğretmenleri için Öğrenen Lider Öğretmen 
Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı(EYGEP) 
Akademik Liderlik 
Çözüm Odaklı İletişim 
Öğretmenin Kimyası, Dow Türkiye 
Yaradıcı Beyin, Yaratıcı Çocuk, Adel-Faber Castell 
Aflatoun-Sosyal Girişimcilik ve Finansal Okuryazarlık 

 

Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkayaiseverileneğitimlerleilgiliyapmışolduğu 
açıklamasında “hizmetiçi eğitim seminerlerimiz inşallah hız kesmeden devam edecek. Şubat 
Mart ve Nisan aylarında verilecek olan “Adıyaman Öğrenen Lider Öğretmen” semineri dışında 
yine Öğretmenler Akademisi Vakfı eğitim uzmanlarınca yukarıda belirtilen eğitim programların- 
dan en az bir kaçının daha ileriki zamanlarda verilmesi planlanmakta. Bu eğitimler hem öğret- 
menlerimiz için hemde öğrencilerimiz için çok faydalı olacağına kanaatim tam. Bu eğitimlerde 
öğretmenlerimiz hem eğitim alacaklar hemde eğlenecekler.Yani eğlenerek öğrenecekler. Yine 
bu eğitimler dışında yine alanında uzman kişiler farklı zamanlarda ilimize davet edilecek olup 

idareci, öğretmen ve öğrencilerimize yönelik seminerler vermeye devam edeceğiz” dedi. 
 

 



 

 

İNGİLİZCE, TÜRKÇE VE EDEBİYAT 

ÖĞRETMENLERİMİZLE  BİRARAYA  GELDİK 
     Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya’nın başkanlığında Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip 
Ortaokulunda Şube Müdürlerimiz ile Merkez ve Merkeze bağlı okullarımızda görev yapan 
İngilizce,Türkçe  ve Edebiyat öğretmenlerimizin katılımıyla tanışma ve bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. 
   İki oturumda gerçekleşen toplantının ilk oturumunda İngilizce öğretmenlerimizle, ikinci oturumunda 
ise Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerimizle biraraya geldik. 
Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya yapmış olduğu konuşmalarında; “18 yıldır eğitim 
camiasının içindeyim. Değişik okullarda idarecilik yaptım ve 31 Ekim’de de burada göreve başladım. 
Bu süre içerisinde gerek öğrencilerimle ilgili gerekse yöneticilik yaptığımokullarla ilgili elimden gelenin 
en iyisini yapmayaçalıştım. Bugün sizlerle toplanmamın amacı hem sizlerle tanışmak hem de sizlerden 
destek istemek. Adıyaman’ın gerçekten yaman çocukları var. Bu çocuklarımızın geleceği için 
Adıyaman’ımızın geleceği için bu çocuklarımıza sahip çıkalım. Yapmış olduğum toplantılarda burada 
görev yapan okul müdürlerimizin, yönet- icilerimizin ve öğretmenlerimizin neredeyse %90’nın 
Adıyaman’lı olduğunu tespit ettim. Bu- rada ki öğretmen arkadaşlarımızın da yaklaşık %90’nı 
Adıyaman’lıdır diye tahmin ediyorum. Demek oluyor ki bu çocuklar bizim çocuklarımız sizin 
çocuklarınız. Çocuklarımızın geleceği için Adıyaman’ın geleceği için sizlerden destek bekliyorum. 
Onlara gereken ilgiliyi alakayı göstere- lim. Onları başarılı başarısız diye ayırmayalım. Başarılı başarısız 
çocuk yoktur. Başarılı olduğu noktaların tespit edilemediği çocuk vardır bence. Belki sizin dersinizde 
başarılı olmayabilir ancak diğer derslerde veya beden, müzik ve resim gibi diğer alanlarda başarılıdır. 
Bu nedenle çocuklarımızı takip edelim ve başarılı oldukları derslerde alanlarda onları desteklemeli ve 
onun üzerine birşeyler inşa etmeye çalışalım. 
Kaybedilecek tek bir çocuğumuz bile olmamalı. Bugün başarısız dediğimiz çocuk ülkemizi müsbet veya 
menfi anlamda bir yerlere götürebilir. 15 Temmuz darbe girişiminde o tankların üstüne çıkanda önüne 
yatan da bizim çocuklarımız, o tankı tüfeği uçağı halka karşı kullanan da bizim çocuklarımız. Biz bugün 
bunlara sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkar. O nedenle tekrar tekrar söylüyorum. Onlar bizim kara 
sevdamız. Tek bir tanesini bile kaybetmeye taham- mülümüz yoktur. Ayrıca şunu da belirtmek 
istiyorum. Çocuklarımızı akademik başarının dışın- da sosyal aktivitelere etkinliklere de yönlendirelim. 
Çocuklarımızı tiyatro, müzik, şiir, resim, piyano, futbol, basketbol, voleybol ve yüzme gibi bazı sosyal 
ve kültürel aktivitelere yönlen- direlim. Onlara bu manada destek olalım. Çocuklarımız bu tür 
aktivitelere katıldıkları zaman göreceksiniz yüzleri gülen okula gelip gitmekten daha zevk alan ve 
akademik başarısının da yükseldiği bireyler olarak karşımıza çıkacaktır. Başarılı ve kendileriyle barışık 
olmaları için kültürel ve sanatsal alanlarda da kendilerini en iyi ifade ettikleri şekilde, yetenekleri 
doğrul- tusunda yönlendirmemiz, desteklememiz gerekiyor.  Yine sportif anlamda da öğrencilerimizi 
bir veya iki alanda spora yönlendirmeliyiz. Bizlerinde öğrencilerimize yeteneklerini keşfetmel- eri 
konusunda tüm imkanları sağlamamız gerekir. Şunu asla unutmayalım. Hiçbir çocuk okula gelirken 
bugün çok mutluyum şu derste şu konuyu öğreneceğim diye gelmez. Okula gelirken aklından farklı 
farklı kurgular tasarlayarak okula gelir. O nedenle çocuklarımıza sadece ders anlatmak için dersi 
anlatmayalım. Onları sevelim sevdiğimizi, önemsediğimizi hissetti- relim. Kendimizi ve dersi 
sevdiremezsek istediğimiz kadar onlara ders anlatalım. 

RESİM VE MÜZIK ÖĞRETMENLERİ 

EĞITIM SÖYLEŞİLERİNDE 
Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunda Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya’nın 

başkanlığında Merkez ve Merkeze bağlı okullarımızda görev yapan Resim ve Müzik öğretmen- 
lerimizin katılımı ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Resim 
ve Müzik öğretmenlerinin önemine değinerek yaptığı konuşmasında “öğrencilerimizin aka- 
demik başarılarının yanında resim ve müzik alanlarında da başarılı olmalarını sağlamalıyız. 
Sosyal, kültürel ve bedensel faaliyetlerle öğrencilerimiz istenilen noktaya daha kısa sürede 
getirilecektir. Bu  konuda tüm  öğretmenlerimizin daha özverili çalışmaları gerekmektedir. 
Sportif faaliyetlerin yanında öğrencilerimizin kültürel, sanatsal alanlarda da kendilerini en iyi 
ifade ettikleri şekilde, yetenekleri doğrultusunda yönlendirmemiz, desteklememiz gerekiyor. 
Sportif anlamda öğrencilerimizi bir veya iki alanda spora yönlendirmemiz, bizlerinde öğren- 
cilerimize yeteneklerini keşfetmeleri konusunda tüm imkanları sağlamamız gerekiyor. Çocuk- 
larımızın geleceği için Adıyaman’ın geleceği için sizlerden destek bekliyorum. Onlara gereken 
ilgiliyi alakayı gösterelim. Onları başarılı başarısız diye ayırmayalım. Başarılı başarısız çocuk 
yoktur. Başarılı olduğu noktaların tespit edilemediği çocuk vardır bence. Belki sizin dersinizde 
başarılı olmayabilir ancak diğer derslerde veya beden, müzik ve resim gibi diğer alanlarda 
başarılıdır. Bu nedenle çocuklarımızı takip edelim ve başarılı oldukları derslerde alanlarda 
onları desteklemeli ve onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışalım. Kaybedilecek tek bir 
çocuğumuz bile olmamalı. Bugün başarısız dediğimiz çocuk ülkemizi müsbet veya menfi an- 
lamda bir yerlere götürebilir. 15 Temmuz darbe girişiminde o tankların üstüne çıkanda önüne 
yatan da bizim çocuklarımız, o tankı tüfeği uçağı halka karşı kullanan da bizim çocuklarımız. 
Biz bugün bunlara sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkar. O nedenle tekrar tekrar söylüyo- 
rum. Onlar bizim kara sevdamız. Tek bir tanesini bile kaybetmeye tahammülümüz yoktur. 
Onları sevelim sevdiğimizi, önemsediğimizi hissettirelim. Kendimizi ve dersi sevdiremezsek 
istediğimiz kadar onlara ders anlatalım. Ancak belirli bir noktaya kadar kendimizi dinletebili- 
riz” dedi.Yapılan toplantılarda farklı branşlardan Arge Birimi nezdinde bir ekip oluşturulmaya 
çalışıldığı ve kurulan bu ekiple projeler üretileceği belirtildi. Her ders grubundan oluşturulacak 
bu ekiplerle projeler üretilecek ve o dersin daha etkili ve daha verimli bir şekilde uygulanması 
için çalışmalar yapılacağı belirtildi. Yapılan toplantılar karşılıklı fikir alış verişi ile son buldu. 
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TÜBİTAK 48. LİSE ÖĞRENCİLERİ 
ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 

BÖLGE SERGİSİ 
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge 
Sergisi  Sonuçları  açıklandı.İlimizden  17  proje  Malatya  Bölge  sergisine  davet  edilmiştir. 

 

 

 

 

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmaları sergileri 27-29 Mart 2017 tarihleri 
arasında düzenlenecek ve 30 Mart 2017 tarihinde yapılacak ödül töreni ile son bulacaktır. 

 

 

 

ÖĞRENCİ ADI SOYAD DANIŞMAN ADI SOYADI OKULU PROJENİN ADI 

HATİCE HÜSNA ALPEREN BURHAN SARIKAYA ADIYAMAN FATİH A. 

LİSESİ 

YENİ NESİL ISLAK MENDİL 

MEHMET AKİF KAYA BURHAN SARIKAYA ADIYAMAN FATİH 

A.LİSESİ 

BU FISTIKTA ÇOK İŞ VAR 

ŞEYMA ARIKBÜŞRA BAKIR HACI GÜNAKIN ADIYAMAN EBU SADIK 

A. İMAM HATİP LİSESİ 

KAHTA´NIN ALTERNATİF TURİZM 

POTANSİYELİ 

AHSEN DOLAŞ NİSA NUR 

TAŞAN 

İSMAİL DOLAŞ ADIYAMAN ESENTEPE 

A. LİSESİ 

GEÇMİŞE BAKARAK GELECEĞİMİZİ 

KURUYORUZ 

KEMAL KARAGÖZ MEHMET EKİCİ ADIYAMAN GÖLBAŞI A. 

LİSESİ 

ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLA- 

NIMINI ÖNLEYECEK SİSTEMLERİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

İBRAHİM UĞUR ÇİL 

ÇAĞDAŞ BARAN ÇELİK 

YAHYA ORAL ADIYAMAN MESLEKİ VE 

TEKNİK A. LİSESİ 

KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMİ 

AHMET TAHSİN GÜNAYDIN- 

FATMA ZEHRA GÖNÜLLÜ 

SÜREYYA ŞEYMA ACAR ADIYAMAN  ALTINŞEHİR 

A.LİSESİ 

SICAK GIDA TAŞIMACILIĞINDA ISIL 

YALITIMIN FAZ DEĞİŞTİREN MAD- 

DELERDE (FDM´LERDE) GİZLİ ISIL 

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMİYLE 

SAĞLANMASI 

MUSTAFA BURAK KUR- 

NAZERDOĞAN BARAN 

HAZAR 

RÜŞEN ŞAHİN ADIYAMAN  ALTINŞEHİR 

A. LİSESİ 

TEKNO ÇİFTÇİ SOLAR OTOMATİK 

SULAMA SİSTEMİ 

MUHAMMET VEYSEL AL- 

TUNYUSUF İSHAK ALTUĞ 

SADIK ÇETİNKAYA ADIYAMAN A. LİSESİ PARMAK İZİYLE E-SEÇİM 

FİDAN DOĞANKÜBRA NUR 

KILIÇ 

ÖZGÜR ERSEN ADIYAMAN FEN LİSESİ ÇAKIŞAN TATİLLER 

FURKAN  SELÇUKFURKAN 

YASİN ALKILINÇ 

İSMAİL ARSLAN ADIYAMAN  ALTINŞEHİR 

A. LİSESİ 

ANADOLU´DA TAZİYE GELENEĞİNİN 

TOPLUMUN SOSYAL YAPISINA ETKİSİ 

VE KATKISI (ADIYAMAN ÖRNEĞİ) 

NURULLAH  ERDOĞANMUS- 

TAFA USLU 

ZAFER BABACAN ADIYAMAN BESNİ A. 

İMAM HATİP LİSESİ 

15 TEMMUZ KALKIŞMASININ LİSE 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ- 

NİN ARAŞTIRILMASI 

AHMET  ERDALİBRAHİM 

ÖZGÜR KAYAKIRAN 

HACER SAYGI ADIYAMAN  ALTINŞEHİR 

A. LİSESİ 

ALKOL DEDEKTÖRÜ PROMİL-CAR 

MOTOR KİLİTLİ ARABA SİSTEMİ 

ÜMİT PEKER ORHAN GÜNEŞ ADIYAMAN YEŞİLYURT 

MESLEKİ VE TEKNİK A. 

LİSESİ 

CAM ELYAFI (FİBERGLAS) MALZE- 

MEDEN MÜZİK ENSTRÜMANI YAPMA 

HATİCE KÜBRA DURANFUR- 

KAN KARTAL 

HANDAN TEMEL ADIYAMAN YUNUS 

EMRE MESLEKİ VE 

TEKNİK A. LİSESİ 

SED (SIVI ELEKTROLİT DENGESİ) 

AYTEN GÜNEŞZUHAL ÇELİK MEHMET DOĞAN ADIYAMAN KAHTA 

BORSA İSTANBUL A. 

LİSESİ 

KATMANLI ROMANLARDAN HARE- 

KETLE ETKİN OKUMAYI GELİŞTİRME 

EGZERSİZLERİ: PEYAMİ SAFA´NIN 

FATİH HARBİYE ROMANI ÜZERİNDEN 

BİR ÖRNEKLEM 

FATMA BETÜL TUNCER- 

DİLAN ŞARALDI 

MESUT COŞKUN ADIYAMAN  TÜRKİYE 

ODALAR VE BORSALAR 

BİRLİĞİ KIZ ANADOLU 

İMAM HATİP LİSESİ 

KAİNATIN ÖZÜ SU İMGESİ: FUZU- 

Lİ´NİN BİR BEYTİNDE YATAY VE 

DİKEY BOYUTLARIN SEMBOLİZMİ 
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"GÜN SPORLA AYDIN" 
PROJESİ 

Adıyaman merkez,merkeze bağlı köyler,ilçeler ve ilçelere bağlı bulu- 
nan köy okullarında öğrenim gören tüm öğrencilerimiz ders başlamadan önce 
yapacakları  8-10  dakikalık  egzersiz hareketleri  ile  güne  daha  sağlıklı  başlayacaklar. 

Amaç; öğrencilerimizin her sabah fiziksel aktiviteler ile güne enerjik ve mutlu 
başlamalarını sağlamak, onları öğrenmeye hazır hale getirmek, fiziksel ve ruhsal 
gelişimlerini olumlu yönde etkilemek, sporu sevdirmek, sporun sağlığa faydalarını 
öğretmek ve toplumun fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturarak çocukların 
sağlıklı yaşamalarını sağlamak olacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projenin başlama tarihi olan 20 Mart 2017  günü, ilimizin tüm okul- 
larında  öğrenim  gören öğrenci,öğretmen,idareci  ve  çalışanları  spor  kıyafetleri 

ile  birlikte  derse  başlamadan  önce  egzersiz  yaparak  güne  daha  sağlıklı  ve  derslere 
olan motivasyonlarını artıracaktır.Bu uygulama eğitim öğretim süresince uygulanacaktır. 
İnönü İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya gelen Milli Eğitim Müdürümüz Mete 
KIZILKAYA; "tüm okullarımızda uygulanacak olan bu projede öğrencilerimizi güne daha sağlıklı 

başlamalarını sağlamak,kahvaltı alışkanlığı kazandırmak ve bu konuda toplumu fiziksel 
aktivite ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçli bir nesil yetiştirmek olacaktır" dedi. 

Özel amaçlar: 
1-Ruhsal Açıdan: 
-Öğrencilerin ruhsal açıdan eğitim öğretime başlarken motivasyonlarının arttırılması ve 
öğrenmeye hazır hale gelmeleri, 
-Öğrenci ve çalışanların morallerinin yükseltilmesi, 
-Öğrenci ve çalışanların odaklanmalarının arttırılması, 
-Öğrenci ve çalışanların İletişim becerilerinin artırılması, 
-Öğrenci ve çalışanların özgüvenlerinin arttırılması, 
-Öğrenci ve çalışanların streslerin azaltılması, 
-Sosyalleşmenin arttırılması. 
2-Fiziksel Açıdan 
-Kas kuvveti ve miktarının korunması ve arttırılması 
-Zıt yönde çalışan kaslar arasındaki dengenin sağlanması 
-Kas ve eklem kontrolünü arttırarak dengenin arttırılması 
-Kas ve eklemlerin esnekliğinin korunması ve arttırılması 
-Dayanıklılığın arttırılması 
-Reflekslerin ve reaksiyon zamanının geliştirilmesi 
-Yorgunluğun azaltılması 
-Doğru nefes alması 
-Olası yaralanma ve kazalara karşı bedensel koruma geliştirilmesi 
-Obezite ile mücadele 
3-Okullarda şiddet içeren olayların düşürülmesi 
4-Disipline yönelik problemlerin azaltılması 
5- Madde Bağımlılığına yönelimin azaltılması 
6- Toplumda spor ve egzersizin önemi hakkında farkındalık oluşturulması ve bilinçlendi- 
rilmesi 
7- Bilinçsiz yapılan spor sonucu ortaya çıkan sakatlıkların azaltılması 
8- Okullarımızda oluşturulacak sinerji ile bu projeyi toplumun tamamına yaymak 
9-Kahvaltı yapmanın önemini vurgulamak 
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BAKAN YILMAZ, İNOVASYON 

MERKEZİMİZİN AÇILIŞINI YAPTI. 
Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak 
üzere geldiği ilimizde ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından kurulan İno- 
vasyon Merkezinin açılışını yaptı. 

SPOR LİSESİNDE SPOR PROJELERİ 

TANITIM TÖRENİ DÜZENLENDİ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İnovasyon merkezini gezen Bakan Yılmaz, öğren- cilerimizin yaptıkları projeleri inceledi. Öğrencilerle sohbet 
eder- 
ek yeni buluşları hakkında bilgi aldı. İnovasyonun önemi üzerine öğren- cilerle sohbet eden Bakan İsmet 
Yılmaz, merkezde bulunan ahşap, kodlama, 
robotik, origami, stem (fen bilimi, matematik, mühendislik, teknoloji) ve elek- tronik kart programlama 
salonlarını gezdi. 
Bakan Yılmaz, burada alkollü sürücüyü tanıyarak aracı durduran sensör yapan Göl- başı Anadolu Lisesi 
öğrencisi Kemal Karagöz´le sohbet etti. Öğrencinin "Sağlam yazılım bulursak, yeni nesil araçlara iki üç ay içinde 
gerçekleştirebiliriz." demesine Bakan Yılmaz, "Öncelikle tebrik ederiz, çok güzel bir şey, inşallah trafik 
kazalarını azaltır ve proje hedefine ulaşır." karşılığını verdi. 
Bakan Yılmaz, kodlama eğitiminin önemine de vurgu yaparak, "Bu yıldan son- ra inşallah bütün 
öğrencilerimize, birinci sınıftan 12´inci sınıfa kadar kodlama eğitimi vereceğiz. O zaman herkesin bir yazılımı 
olacak, kendi ihtiyacı olan oyun- ları yazabilsin diye." şeklinde konuştu. 
İnovasyon Merkezimizdeki diğer projelerle ilgili yetkililerden bilgi alan Yılmaz, çalışmalarından dolayı 
öğrencileri tebrik etti. 
Bakan Yılmaz daha sonra Adıyaman Valiliğinde düzenlenen Milli Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya “bugün burada 

Adıyaman’ın geleceği üzerine büyük bir adım atmış oluyoruz. Zaten her şeyi sizler için 

yapıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için. Hafta sonu Bakanımız burayı ziyaret et- 

tiğinde Adıyaman’ın geleceği için çocuklarımızın geleceği için Bilimsel çalışmalar yap- 

acak İnavasyon Merkezimizin açılışını yaptı. Bugünde sportif alanda ilk projelerimizin 

açılışını gerçekleştiriyoruz. Biz başladık bu çalışmalara. Kariyer buluşmalarında ağabey- 

leriniz ablalarınız başladılar gezmeye. Türkiye’de şuanda 46 milli sporcusu olan büyük 

bir üniversiteye sahibiz. 46 Milli Sporcumuz hem Adıyaman’lı hemde komşu illerde siz- 

in gibi büyümüş olan ağabeyleriniz ablalarınız bu üniversitede okuyor. Ve sizleri ziyaret 

ediyorlar. Onlarla tanışıp milli manevi duygularını nasıl hissettiklerini madalya takarken 

orda ki akan gözyaşı damlasını sorabilirsiniz. Çünkü orda ki his kürsüdeki his bambaşka 

bir şey.Bugün burada 5 adet sağlık, oyun, spor projelerinin tanıtım ve açılışı için start 

vermiş olacağız. Gün Sporla Aydın projemizle sabahları ilkokul çocuklarına sabah 10 

dakika spor yaptırarak müzik eşliğinde derse mutlu bir şekilde girmelerini sağlıyoruz. 

Çocuklarımız ve öğretmenler çok mutlu bir şekilde derse başlıyorlar. Sağlanan mutluluk 

hormonunun öğrenmeyi hızlandırdığı çabuklaştırdığı söyleniyor. Hem obeziteye karşı 

hem de çocuklarımızda kahvaltı yapmayı sağlamak buradaki diğer amaç. Hayata Kulaç at 

projemizle merkezde bulunan 12 taşra ilkokulunda 4.sınıflarında okuyan öğrencilerim- 

ize Adıyaman Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğümüz yüzme havu- 

zlarında yüzme eğitimleri verilecek. Burada amacımız ise maddi durumu iyi olmayan 

öğrencileri yüzme havuzuyla tanıştırıp yüzme öğrenmelerini sağlamak dedi. Karyer bu- 

luşmaları, Geleneksel Çocuk Oyunları, Geleneksel Çocuk Oyunları projeleri hakkında 

da bilgi veren Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya konuşmasının devamında bizler 

gerek akademik gerekse sportif alanda daha doğrusu her alanda başarılı olmak zorun- 

dayız. Çünkü tüm ülkelerle her alanda mücadele ediyoruz. Sağlıklı bireyler yetiştirmek 

ise spor alanında ve diğer sportif faaliyetlerden geçiyor. O yüzden Adıyaman’ın ve Türki- 

ye’nin geleceği için bize destek olan tüm kurumlarımıza ve kurum amirlerimize teşekkür 

ediyorum bugün burada bizimle oldukları için. İnşallah bu projelerimiz hayırlara vesile 

olur dedi. Açılış programına Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Mete Kızılkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Adıyaman Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı, bazı kurum amirleri, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 
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TÜRKÜ TÜRKÜ TÜRKİYE’M 

E-TWINNING PROJESI 
Asırlardır türküler insanları, kültürleri birbirine bağlar, kaynaştırır. Acıları azaltır, sevinçleri 
paylaşır, çoğaltır. Kalpleri ısıtan bu miras farklı kültürlerle buluştuğunda tadı damağımızda 

kalacak bir proje ile karşımıza çıkar. 
 

 

 
 

Bu projelerden Türkü Türkü Türkiye´m projesi 81 ili kapsayacak 20 Şubat 2017 tarihinde start 

vermiş bir çalışmadır. 

Proje Müdürlüğümüz Arge personeli Soner Mutlu’nun koordinatörlüğünde Merkez Uzunpınar 

ilkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Abdurrahman ÜNAL tarafından yürütmekte- 

dir. Bu kapsamda okulumuz öğrencileri ile Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya’ya ziyarete 

bulunan Ünal, proje hakkında bilgi verdi. Projenin tamamen öğrencilerimizin öz güvenini 

destekleyen, başarma duygusunu pekiştirmeye yönelik, kendi kültürlerine karşı farkındalığı 

arttırıcı, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bir proje olduğunu söyledi. Bu proje kapsamında 

şu an itibariyle 200´e yakın üyenin olduğunu, projenin şu anki durumu göz önüne alındığında 

herkese biz biriz, beraberiz, bölünmeyiz mesajını verdiğini belirtti. Bizler bu projeyle öğrencil- 

erimizin de bu bilince varmalarını amaçlamaktayız dedi. 

MUTLU VE BAŞARILI ÇOCUK NASIL 

YETİŞTiRİLİR? 
Eğitim alanında yapmış olduğu çalışmalarla tanınan eğitimci yazar Özgür Bolat, İl Milli Eği- tim Müdürlüğümüzün 
konuğu olarak ilimizde seminer verdi. 
Türkiye Petrolleri konferans salonunda 
gerçekleşen seminere, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Milli Eği- 
tim Müdürümüz Mete Kızılkaya, okul müdürleri, idareciler, öğretmenler  ve veliler katıldı. Bolat “Mutlu ve başarılı 
çocuk nasıl yetiştirilir’ konulu semin- 
erde, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirebilmenin tüyolarını verdi. Seminere “Mut-  luluk ve başarı nedir?” sorusu ile 
başlayan Dr. Özgür Bolat, dinleyicilerin cevaplarıyla  gelişen interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Mutluluğu dış 
kaynaklarda bulanların eğer bu şekilde kendilerini mutlu edemezlerse bu eksikliklerini bağımlılıklarla doldurduklarının 
altını çizen Bolat, iç kaynaklı başarının mutluluk getirdiğini, değerlerinin farkında olan in- sanların mutlu olduğunu 
örneklerle anlattı. Günümüzde birçok insanın bireysel başarılarıyla mutlu olmaya çalıştıklarını ve bu dış kaynaklı 
mutluluğun sürmesi için sürekli başarılı ol- maları gerektiğini ifade etti. Bolat mutluluğu tarif ederken; “Bir insan ne 
zaman mutlu olur? 
Bunu sormamız gerekiyor. Mutluluğun özünde kabul görmek var. Bir insan başka bir insan tarafından kabul görünce 
mutlu oluyor. Bakıyorsunuz evli çiftler mutlu. Neden? Çünkü en az bir kişi tarafından kabul edilmişler” dedi. Kabul 
görme durumunun çocukların okul hayatın- daki etkilerini anlatan Bolat, “Bir öğrenci, öğretmeni ya da diğer 
arkadaşları tarafından kabul görmediğinde sıkıntı yaşıyor. Okula gitmek istemiyor” ifadelerini kullandı.Kendisini 
dinley- enlere başarısız olduklarında nasıl hissettiklerini sorarak cevaplar alan Bolat konuşmasının devamında, 
“Okullarda çocuklara başarılı ve başarısız olduklarında nasıl hissettiklerini sor- duğumda başarılı olursak iyi başarısız 
olursak kötü hissederim diyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Çocuklarımız duyguları bilmiyorlar. Üzüntü 
hissetmeleri gereken yerde kızgın- 
lık, kızgınlık hissetmeleri gereken yerde de üzüntü hissediyorlar” dedi.Ezber bozan farklı yaklaşımlarıyla salondaki 
dinleyicilerin ilgi odağı olan Bolat, “Kazanmaya bağlı bir 
mutluluk sürdürülebilir değildir. Onun için bir ortamda öğretmen veya aile ne kadar çok ödül kullanırsa, çocuk da o 
kadar performans odaklı olur ve kolay işleri 
seçer. Bu da gelişimi durdurur ve ilerleyemez. Onun için çocuklarımızı asla performans odaklı yetiştirmemeliyiz.” diye 
konuştu. 
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"MATEMATIK EĞITIMINDE MATERYAL 

TASARIM" SERGISI 

İlimizde, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, öğretmenler ile öğrencilerimizin 

matematik öğretiminde kullanmak üzere hazırladıkları materyaller düzenlenen sergiyle İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman  Üniversitesi  tarafından 

düzenlenen"MatematikEğitiminde Materyal  Tasarım"  sergisi,  Adıyaman  Üniversitesinde  

açıldı. Sergide, akademisyenler ve öğretmenler tarafından öğrencilere matematiği se- 

vdirmek  ve  matematik  öğrenimini  kolaylaştırmak  için  yapılan  50  materyal  

tanıtıldı. 

Bu materyallerin yaklaşık 20´si Adıyaman´daki öğretmenler, öğrenciler ve akademisyenler 

tarafından, 30´u da Türkiye´nin çeşitli üniversitelerindeki akademisyenlerden ve öğretmenle- 

rden geldi. Sergide öğrenciler ve öğretmenler tarafından soyut ve sevimsiz algılanan matem- 

atiği,  somutlaştırarak  öğretmen  ve  öğrencilerimize  kazanımlar  sağlamak  amaçlanmıştır. 

 
3-5  Mayıs  tarihleri  arasında  gerçekleştirilen  sergi  yapılan  ödül  töreni  ile  sona  erdi. 

 

 

 

SIRA PROJE ADI PROJE ÖĞRENCİLERİ SINIF DANIŞMAN ÖĞRETMEN 

1 Benden üçgen olurmu? Gülcan AYDINGÜZEL 
Mehmet KAR 

11 Gülsüm ÇEVİK 

2 Bir Fonksiyon Gezisi Aslı Hilal KILINÇ -Ümit Rahman 
DEMİR 
Berfin ALTIN-Hafsa KINALI 

9 Rırat ÖZLÜDAĞ 

3 Döndür Beni Merve Gül ATEŞ 8 Sevda KESKİN 

4 Canlı Grafikler Gazi AKGÜN -Deniz BALLIBAY 10 Yusuf ARSLAN 

5 Renkli ABAKÜS Muhammed ŞAHİN 6 Zehra DEMİR 

6 Masa Tenisi Abdullah SİTİL-Bünyamin BEKAR 10 Abuzer KAYGUSUZ 

7 Bisiklet Metre Meryem DEMİR 5 Arife Selin SARICA 

8 Düzlem ve Doğru   Halit ÇELİK 
Hüseyin YAPICI 

9 Koordinat Sisteminde Döndürme Berfin Peri PAKSOY-Umut BOZ- 
TEMİR 

8 Melike ERDOĞAN 

10 Dar,Dik ve Geniş Açılı Üçgenlerde 
Yükseklik Nerede? 

Buket TANIR-Şeyda DİNÇ 8 Melike ERDOĞAN 

11 Hareket Eden Renkli Açılar Mustafa KIZILAY-Elif Yüsra ŞAHİN 
Fatma KORKUT 

7 Fidan Yakan BOZDAĞ 

12 Çemberde Açıların dansı Zehra GENÇ-Sevgi ÖZELÇ 7 Ali Osman ÇAVUŞ 

13 Işıklı Açılar Hacer ATLI-Elif Nur AKIN 7 Zeynep ÇAVUŞ ERDEM 

14 Tam Sayı Tombalası Mustafa DAĞKAN-Başak ALPER 7 Barış ERDEM 

15 Birim ÇEMBER Beytullah GÜLER 10 Sevgi BAĞCI 
Sakine Coşkun HANOL 

16 Bir Taşla Üç Kuş Özle ORTAK-Mizgin KAYA 8 Fatıma ÇAKMAK 

17 Aynalardaki Simetri Ahmet Efe KARAKUŞ-Ömer Faruk 
ÖZLEM 
Sevim Peren ÖRÜCÜ 

7 Adem Örücü 

18 Sayı Kümesi Kutuları Cennet Sena YARAVUL 6 Abuzer ALMACI 

19 Kesirleri Öğreniyorum Elif AKGÜN-Sema AYDIN 5 Nurdal AYTEKİN 

20 Çarkı Felek Fatma KARAKUŞ-Esra DEMİR 7 Funda ÇELİKTEN 
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‘YENILiKÇİ YÖNTEMLERLE EĞITIME 
BAKIŞ´ ÇALIŞTAYI YAPILDI 

        İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Adıyaman Üniversitesi tarafından ‘Yenilikçi yöntemlerle 
     eğitime bakış’ konulu çalıştay gerçekleştirildi. 
 

Düzenlenen çalıştaya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, 
rektör yardımcıları, öğretmenler, dekanlar, STK, sendikalar, öğrenciler, veliler, kanaat önderleri, 
üniversite son sınıf öğrencileri ve engel- 
li temsilcileri katıldı.Düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Mete Kızılkaya, “Eğitim bilincinde son derece ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve bu işinde 
bilimsel bir dayanımın olması için böyle bir çalıştay düzenlemeyi üniversitem- izle beraber valiliğimiz 
koordinasyonunda karar verdik.Burada olmak bir gönül işi eğitimde bir gönül işidir. Biz gönüllülerle 
yola devam ediyoruz. Bizimle beraber olan bizimle bu yolda yürüyen insanlarla sonsuza dek beraber 
olacağız. Bu çalıştayın esas amacı Adıyaman’daki tüm eğitim sorunlarını bu işin uzmanları 
hocalarımızla beraber rahat bir ortamda konuşmak için ve bu sorunlara çözüm bulmak projeler 
üretmektir” dedi.Daha sonra konuşan ve çalıştayın hayırlara vesile olmasını dileyen Adıyaman 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, çalıştayın önemine vurgu yaparak eğitimin toplumlar 
için, il için ve ülke için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.Adıyaman Üniversitesi Rektörlük 
Salonunda gerçekleştirilen çalıştayda eğitimde daha çok başarının nasıl yakalanılabileceği 
konuşuldu.Yapılan açılış konuşmaların- dan sonra Adıyaman Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimleri 
Fakültesinde Temel Eğitim komi- syonunda Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emin KARİP, 
Ortaöğretim Komisyonun- da Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Alipaşa AYAS, Mesleki Eğitim 
Komisyonunda Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali DOMBAYCI, İmam Hatip Liseleri 
Komisyonunda Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet GÜVEN ve Hayat Boyu Öğrenme 
Komi- syonunda ise Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan BACANLI modaretörlüğünde 
komisyon oluşturuldu. Bu komisyonlarda toplumun değişik kesimlerinden kişiler seçilerek fikirlerine 
başvuruldu. Sonrasında alınan kararlar rapor haline getirilerek çalıştayın 2. gününde sunuldu ve bu 
sorunlara ait çözüm önerileri geliştirildi. Yapılan çalıştay sonrası  tüm  katılımcılara teşekkür  edilerek  
katılım  belgesi  verildi. 

 

 

 

 

 





Adıyaman  Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor RAMA-

ZAN GÜRBÜZ ve Atatürk Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı 

Başkanı Profesör Doktor YAVUZ DEMİR Adıyaman  

İNOVASYON Merkezi'ni ziyaret ettiler. Öğrencilere yönelik 

STEM eğitimine katılıp çalışmaları gözlemlediler. Daha sonra 

diğer AHŞAP, ARDUİNO ve KODLAMA atölyelerini gezip çalış-

ma şekilleri hakkında  ilgiler aldılar . 
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