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GÜLAĞAÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ “EĞİTİMİ İSTİŞARE KAMPI” 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

(20-21 Ocak 2018 Narlıgöl Termal Otel) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gülağaç İlçemizin mevcut eğitim durumunu, yol haritamızı istişare etme adına ikincisini düzenlediğimiz 

“Eğitimi İstişare Kampı ”samimi bir ortamda gerçekleşti. Tamamen gönüllülük esasıyla katılım sağlandığı kampımıza 

32 idareci ve 3 MEM çalışanı katılmıştır. Kamp sonunda çalışma huzuru ve verimi adına samimiyetle paylaşımlarla 

başarı yakalanacağına inancımız bir kat daha artmıştır. Gördük ki resmi ortamlar sınırlı sayıda iletişim ve verimle 

sonuçlanmakta. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına katkılarını esirgemeyen Gülağaç Kaymakamı Sayın Kadir 

ULUSOY’a, Gülağaç Belediye Başkanımız Sayın Faruk TEYMEN’e, Demirci Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin 

US’a, Gülpınar Belediye Başkanımız Sayın Mustafa BAYMIŞLIOĞLU’na, Saratlı Belediye Başkanımız Sayın Nedim 

UĞUZ’a teşekkür ederiz. 

Yoğun programları nedeniyle katılamayan, selamlarını ileten İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hacı Ömer 

KARTAL’a,Müdür Yardımcılarımız Muhittin ÖZTÜRK, Hayrullah ALABOYUN’a, Şube Müdürlerimize teşekkür 

ederiz. 

Katılım ve fikirleriyle katkı sağlayan EĞİTİM-BİR-SEN(MEMUR-SEN)Başkanı Murat GÜNAYDIN ve 

Yönetimine, İlimizden gelen misafir Okul Müdürlerimize teşekkür ederiz. 

              Eğitim Bir Sen İlçe Temsilciliği Başkan ve Yönetimine, Türk Eğitim Sen İlçe Temsilciliği Başkan ve 

Yönetimine, Eğitim Sen İl ve İlçe Temsilciliği Başkan ve Yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Emeğin mimarları Çiğ Köfte Ekibine, Koordinasyon-Organizasyon Ekibimize, emek veren MEM 

Çalışanlarımıza, fikirleri ve raporlarıyla katkı sağlayan katılımcılarımıza teşekkür ederiz. 

Bir kere daha gördük ki gök kubbede hoş bir sada bırakabilmenin yolu biraraya gelmekten, istişare etmekten 

geçmektedir. Biliyoruz ki ortak hareket edilmeyen, mutabakat sağlanamayan hiçbir konu çözüme kavuşamamaktadır. 

Bu itibarla eğitimimizin sorunlarına çözüm kazandırma adına “Eğitimi İstişare Kampının” geleneksellik kazanması 

adına; daha geniş katılımlar sağlanması adına Eğitim Öğretim Yılı başlarında Öğretmenlerimizin de katılımlarını 

sağlama kararını almış bulunmaktayız. 

 Bu itibarla samimiyeti, paylaşımları, farklı fikirleri biraraya getirmek niyetiyle düzenlediğimiz Kampımızın 

hayırlar getirmesini diler, tüm eğitim paydaşlarımızdan katkı bekleriz. Saygılarımızla. 

               Mustafa SONGÜR 

                                                                           Gülağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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PROGRAM 

20 OCAK 2018 CUMARTESİ 

Nar Gölü Yürüyüşü 17:30-18:00 

Akşam Yemeği  18:00-20:00 

Açılış-Tanışma-Mevcut Durum Sunuları  20:00-21:00 

Serbest Zaman(Çiğköfte paylaşımı,çeşitli ikramlar ve eğlence) 21:00’dan itibaren 

21 OCAK 2018  PAZAR 

Sabah Kahvaltısı 08:00-10:00 

 
1.OTURUM 
İlçemiz mevcut durum eğitiminin değerlendirilmesi (İstatistiki Verilerin Paylaşımı, 
Akademik Başarı Durumunun Değerlendirilmesi, Yenilenen Sınav Sistemleri .) 
 

10:00-10:50 

 
2.OTURUM 
Birinci “Eğitimi İstişare Kampı (28-29 Ocak 2017)Sonuç Bildirgesinin 
Değerlendirilmesi, Sonuç Bildirgesinin Revize Edilmesi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
“Memnuniyet Anketinin Değerlendirilmesi. 
 

11:00-12:00 

Öğle Yemeği 13:00-15:00 

 
3.OTURUM 
Grup Çalışmalarının Tamamlanıp Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması. 
 

15:00-16:00 

Hediye Takdimi-Kapanış 16:00-16:30 

Otelden Ayrılış Saat 16:30’dan itibaren 
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GÜLAĞAÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ “MEMNUNİYET 

ANKETİ” DEĞERLENDİRMESİ 

Anketimize 269 idareci ve öğretmen katılmıştır. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir yıl boyunca yaptığımız faaliyetler ve çalışmalarla 

ilgili paydaşlarımız olan İdareci ve Öğretmenlerimize “Memnuniyet Anketi” düzenledik. 

Anketimizde çalışmalarımızı içeren 20 soru ve 21.soru görüş ve önerilerini içeren açık uçlu bir 

soru olmak üzere toplamda 21 soru yönelttik. Gelen cevapların ışığında “Eğitimi İstişare 

Kampında” çalışmalarımızı revize ettik. Bundan sonraki süreçlerde de paydaşlarımızın görüş ve 

önerilerini dikkate alarak çalışmalarımıza işlerlik kazandırmaya çalışacağız. 

Anketimiz sonuçları ve ikinci “Eğitimi İstişare Kampı” kararları gereği “Sonuç 

Bildirgesi” revize edilmiştir. 
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1. Mevcut sistemde test tekniklerinin öğretilmesi pekiştirilmesi. 

2. Akademik başarının sürekli olarak takip edilebilmesi. 

3. Akademik başarı seviyemizi her yıl en az 10 puan seviyesinde artırmak, ortaöğretime ve yüksek öğretime 

yerleştirme oranlarımızı % 5 artırılması. 

4. Deneme sınavlarının Yönerge kapsamında Okul, İlçe, bazlı yapılıp değerlendirilmesi. 

5. İlçe genelinde tüm okullarımızın her sınıf düzeyinde bilgi yarışması düzenlenmesi ve düzenlenecek yarışmanın 

kriterinin farklılaştırılması. İlçe yarışmalarından önce okullar düzeyinde yarışmaların yapılması. (Tüm Öğrencilerin 

soruları bireysel olarak cevaplanması, puanlamanın grup olarak yapılması, güncel konuların da yarışmaya dâhil 

edilmesi) 

6. Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma yarışmalarının İlçe düzeyinde yapılması. İlçe yarışmalarından önce 

okullar düzeyinde yarışmaların yapılması. 

7. İlçe genelinde soru havuzlarının oluşturulması, yarışmalardaki soruların havuzdan oluşturulması. Yarışmaların 

İlkokullar, Ortaokullar, Liseler kategorisinde ayrı günlerde yapılması, Yarışmalarda komisyonların günlük toplanıp 

soruları hazırlaması.  

8. Öğrenci veli ziyaretlerinin belirli bir takvim dâhilinde planlanarak her okul düzeyinde yapılması. Ziyareterin 

dezavantajlı öğrencilerin önceliğinde planlanması. 

9. Öğretmenlerimizin çoğunun taşınması nedeniyle veli iletişimini güçlendirecek öğle aralarında ev ziyaretleri, 

hastalık, düğün, cenaze vb. özel günlerde ziyaretlerin tüm okullarımızda planlanarak uygulanması. 

10. “Değerler Eğitimi” çalışmalarının milli, manevi değerlerimizle yoğrulmuş düzenli planlar dâhilinde yürütülmesi 

ve takip edilmesi. Konuyla ilgili yıl sonu çalışma raporlarının müdürlüğümüze teslim edilmesi. 

11. Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek okul ziyaretlerinin planlanması ve okullarımızca çalışmaların(Öğretmenler 

Kurulu, Şube-Zümre Toplantıları kararları vb.)hazır tutulması. Toplantılarda(Okul Müdürleri, Bölge, Kurul vb.)alınan 

kararların uygulanma takibinin yapılması. Müdürlüğümüzce düzenlenip okul ve kurumlarımıza gönderilen Denetim 

Formlarının değerlendirmelerin objektifliği adına doldurularak hazır tutulması, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 

muhafaza edilmesi.  

12. TÜBİTAK Bilim Fuarları sportif ve sosyal etkinliklerinin yapılması; bu kapsamda planlamaların Okul İdarelerince 

aksaklıklara sebep olmayacak şekilde planlamaların yapılması. 

13. Oluşturulan Proje Ekibinin çalışmaları için etkin iletişim sağlanması. 

14.AHİKA, SODES, AB, ERASMUS, TÜBİTAK Projelerine ağırlık verilmesi. Bu konuda eğitimler düzenlenmesi. 

15. Dezavantajlı, kırılgan öğrencilerin takibi için Rehber Öğretmenlerce tespit çalışmaları yapılması, bu öğrencilerin 

ihtiyaçları için İlçe genelinde “İyilik Çarşıları” oluşturulması. İlk “İyilik Çarşısının” Gülpınar Çok Programlı Anadolu 

Lisesinde oluşturulması. 

16. Zararlı alışkanlıklardan korunma amacıyla Rehber Öğretmenlerce veli,  öğrencilere yönelik çalışmalar yapması 

İlçe genelinde takibi ve alınacak tedbirlerin uygulanması için Komisyon oluşturulması. 

17..Mevcut sınavlarda okuma, okuduğunu anlama becerilerinin önem kazanması nedeniyle; okuma alışkanlığı 

kazandırma faaliyetlerine ağırlık verilmesi, okuma planlarının hazırlanıp uygulamaların raporlaştırılması, raporların 

yıl sonlarında müdürlüğümüze ulaştırılması 

“EĞİTİMİ İSTİŞARE KAMPI” SORUNLAR-ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ- HEDEFLER VE YOL HARİTASI 

(REVİZE EDİLMİTİR) 
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SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLERİN PLANLANMASI KURULMASI İSTENİLEN KURUL VE 

KOMİSYONLAR 

*Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin bütünlük sağlanması adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Form gönderilerek okul 

ve kurumlarımızın bu doğrultuda planlamalarını yapması. 

*Yarışmaların okullar ve İlçe geneli düzeyinde yılsonlarında (Mayıs aylarında) düzenlenmesi. 

* Akademik, sosyal faaliyetler ve projeler komisyonunun kurulması. Değişimlere karşı Komisyonların revize edilip 

takibinin yapılması. 

EĞİTİMİ İSTİŞARE KAMP-ÇALIŞTAY TOPLANTILARI HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

*İstişare toplantısının geleneksel hale getirilmesi. 

*İstişare toplantılarının Öğretmenleri ve diğer personelleri de kapsayacak şekilde Eğitim Öğretim Yılı başlarında 

düzenlenmesi. 

*İstişare toplantı gündeminin okul paydaş görüşleri alınarak planlanması. 

*İstişare toplantılarında öğretmen görüşlerine de yer verilmesi. 

 

SONUÇ VE KANAATİMİZ; 

     

 Gülağaç İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yukarıda belirmemeye çalıştığımız yol 

haritasıyla eğitimin planlı, güven esaslı kontrollerle daha kalıcı başarılar sağlayacağı 

kanaatindeyiz. Bu doğrultuda uzun vadeli planlarımızın hazırlanması amacıyla tüm 

paydaşlarımızla işbirliği içinde olma azmindeyiz. Olumlu ve güzel olan uygulamaların 

yaygınlaştırılması; olumsuzlukların farkına varılıp çözüm önerileriyle belirli bir plan ve ekip 

çalışmasıyla üzerine gidilmesi başarıyı sağlayacaktır. Buna olan inancımızın gereği olarak mevcut 

durum analizlerimizle sorunlar ve çözüm önerilerini önemsiyoruz. Tüm okullarımız ve 

paydaşlarımızla koordineli çalışmalar planlamaktayız. Çalışanın ödüllendirildiği, ekip 

çalışmalarının öne çıkarıldığı bir takip mekanizması kurma azmindeyiz. Çalışmayanın 

ötekileştirmeden ekip ruhunun içine alınacağı cezayı bir yöntem değil bir teşvik unsuru haline 

getirme; bunun yanında emeğin ve güzel örneklerin hakkını verme adına olabildiğince objektif, 

kriterlerin paydaşlarımızın görüşleriyle oluştuğu bir sistem kurma gayretimiz olacaktır. Bu 

gayretimizin ekip ruhunu geliştireceği, performansın artacağı beklentisindeyiz. Biz biliyoruz ki 

başarı, ancak inanmış bireylerin planlı bir ekip çalışmasına dahil olmasıyla gerçekleşecektir. 

Tamamen çalışma gayretini teşvik etme amacıyla planlanıp uyguladığımız “Yılın İdarecisi, 

Öğretmeni, Personeli Seçimleri” görüş ve öneriler “Memnuniyet Anketi” doğrultusunda kişilerin 

değil Okul ve Kurumların değerlendirilmesinin daha verimli olacağı fikri benimsenmiştir. Bu 

itibarla Okul ve Kurumlarımızın çalışmalarını değerlendirme, takip etme adına “Denetim Formu” 

geliştirmiş ve Okul ve Kurumlarımıza göndermiş bulunmaktayız. Çalışmaların olabildiğince 

objektif değerlendirilmesini, performans kriterleri doğrultusunda değerlendirmeler yapmayı 

önemsemekteyiz. Bu seçimleri yaparken ötekileştirmeden eğitimde güzel yaklaşımları çoğaltma, 

farkındalık oluşturma temel felsefemiz olacaktır. Yapacağımız bütün takip ve 

değerlendirmelerimiz sadece başarıyı bir üst seviyeye taşıma gayretinde olduğumuz için olacaktır. 

Bütün bu gayretlerimizle eğitim çalışanlarımızın yardımını, anlayışını, özverisini yanımızda 

görmek bizleri daha güçlü ve başarılı kılacaktır. Başarı sahiplenilirken tüm Gülağaç Eğitimi ve 

Ekibi adına olacaktır. Bu duygularla yapılan tüm gayret ve emeklerin gönüllerde yer etmesi, hayırlı 

hizmetlere vesile olması temennisiyle saygı ve selamlarımızı sunarız. 
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