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	 21.	 yüzyıl	 bilgi	 toplumunda	
yönetim	 alanında	 yaşanan	 değişimler,	
kamu	 kaynaklarının	 etkili,	 ekonomik 
ve	 verimli	 bir	 şekilde	 kullanıldığı,	 
hesap	verebilir	ve	saydam	bir	yönetim	
anlayışını	 gündeme	 getirmiştir.	
Cumhurbaşkanlığı		Hükümet		Sistemi		ve		
Milli		Eğitim		Bakanlığı’nın		ilk	100	gün-
lük	eylem	planında	yer	alan	2019-2023	
stratejik	 plan	 çalışmaları	 kapsamında	
Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 tarafından	
yayımlanan	 2018/16	 Sayılı	 Genelge	
ve	Stratejik	 Plan	Hazırlık	 Programı	 ile	
stratejik	 plan	 çalışmalarının	 başladığı	
duyurulmuştur.

	 Antalya	 İl	 Milli	 Eğitim	
Müdürlüğü	 2019-2023	 Stratejik	 Plan	
çalışmalarında,	 5018	 sayılı	 kamu	Mali	
Yönetimi	 Ve	 Kontrol	 Kanunu,	 Kamu	
İdareleri	 İçin	 Stratejik	 Planlama	
Kılavuzu,	 Kamu	 İdarelerinde	 Strate-
jik	 Planlamaya	 İlişkin	 Usul	 ve	 Esaslar	
Hakkında	Yönetmelik,	MEB	2019-2023	
Stratejik	 Plan	 Hazırlama	 Programı	 ve	
2018/16	sayılı	Genelge	esas	alınmıştır.	

Tüm	 mevzuat	 Müdürlüğümüz	 AR-GE	 birimi	 ASKE	 ekibinde	 yer	 alan	 stratejik	 plan	 hazırlama	 
koordinasyon	ekibi	tarafından	analiz	edilerek	çalışmaların	yasal	çerçevesi	çizilmiştir.

	 Stratejik	Planımız	incelenmek	üzere	bakanlığa	gönderidiğinde	;

	 “Ülkemizin	 en	 büyük	 illerinden	 biri	 olan	 Antalya’nın	 2019-2023	 döneminde	 temel	 politika	 
belgesi	niteliğinde	olması	beklenen	Antalya	İl	MEM	2019-2023	SP	ve	eylem	planı	taslağını	incelemiş	
bulunmaktayım.	Uzun	kapsamlı	ve	yorucu	bir	çalışmanın	ürünü	olduğu	anlaşılan	plan	taslağındaki	
emeklerinizin	 yüksek	 niteliği	metnin	 her	 bölümünden	 anlaşılmaktadır.	 Bakanlık	 planına	 uygunluk	
ve	 stratejik	 planlamanın	 teknik	 koşullarının	 yerine	 getirilmesi	 bakımından	 dokümanların	 oldukça	
iyi	hazırlanmış	olduğu	görülmektedir.	Geleceğe	bakış	kısmındaki	bir	 çok	başlıkta	bakanlık	politika	 
belgeleri	 ile	 uyumlu	 önemli	 eylemlere,	 performans	 göstergelerine	 ve	 stratejilere	 yer	 verilmiştir. 
Belgenin	düzenli	ve	disiplinli	yapısını	amaç-hedef-strateji-faaliyet	zincirinin	sağlamlığını	da	belirtmek	
isterim.	“	açıklamalar	doğrultusunda	planımızın	inceleme	süreci	tamamlanmış	olup	12	Aralık	2019	
tarihinde	yürürlüğe	girmiştir.

STRATEJİK	PLANIMIZ	YAYIMLANDI
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	 Dünyada	 son	 yıllarda	 yaşanan	
hızlı	 gelişmeler,	 teknolojik	 yenilikler,	
ülkelerin	 tüm	 birimleriyle	 planlı	 ve	
programa	 dayalı	 şekilde	 çalışmalarını	 
zorunlu	hale	getirmiştir.	Bu	çalışmaların	
değerlendirilmesi,	 ulaşılan	 başarı	
performanslarının	 ölçülebilir	 olması	
stratejik	 planlamanın	 önemini	
artırmaktadır.	 Planlama	 için	 yeterli	 
zaman	ayırmayan	ülkeler	plansızlıktan	
doğan	 sorunların	 çözümü	 için	
çok	 daha	 fazla	 zaman	 harcamak	 
zorunda	 kalmaktadırlar.	 Kurumların	
gelişmelerinin	 önündeki	 en	 büyük	 
engel	plansızlıktır.	

	 Bu	nedenle	“stratejik	planlama”	
kurumlar	 için	 çok	 önemli	 bir	 unsur	 
haline	gelmiştir.	Bir	kurum;	neden	var	
olduğunu,	 neyi,	 ne	 zaman,	 nasıl	 ve	
hangi	kaynakla	yapacağını,	neticesinde 
ne	 elde	 edeceğini	 bilerek	 hareket	 
etmek	zorundadır.	

	 Günümüzde	 kurumların	 etkin	 şekilde	 yapılanmaları	 ve	 performansa	 odaklanarak	 eğitime	
erişimin	artırılması,	eğitimde	kalite	ve	kapasitenin	geliştirilmesi,	insan	kaynaklarının	etkin	yönetimi	
amacıyla	araştırma,	bilimsellik,	alt	yapı	hizmetlerini	en	verimli	şekilde	sunmaları	 için	veriye	dayalı	
bir	 yönetim	 alnlayışı	 esas	 alınmalıdır.	 	 Alınan	 verilerin	 güvenilirliği,	 hesaplama	 kuralı	 ve	 oldukça	
önemlidir.	Bu	kılavuz	müdürlüğümüz	2019-2023	stratejik	planındaki	amaç,	hedeflerin	gerçekleşmesi	
için	 eylemleri	 ve	 bu	 eylemleri	 ölçmemiz	 için	 ortaya	 konan	 performans	 göstergelerin	 kapsamını	 
belirtmektedir.	 Amaç	 ve	 hedeflerin	 hangi	 ölçüde	 gerçekleşip	 gerçekleşmediği	 hususunda	 	 her	 yıl	
Antalya	Valiliğine	müdürlüğümüzce	hazırlanan	Değerlendirme	Raporu	gönderilir.

VALİLİK	DEĞERLENDİRME	RAPORUMUZ	ve	2019	YILI	 
PERFORMANS	PROGRAMIMIZ	HAZIRLAMIŞTIR



8

İZLEME	ve	DEĞERLENDİRME	MODÜLÜ

	 Stratejik	 planlarda	 yer	 alan	 amaç	 ve	 hedeflere	 ulaşma	 durumlarının	 tespiti	 ve	 bu	 yolla	 
stratejik	planlardaki	amaç	ve	hedeflerin	gerçekleştirilebilmesi	için	gerekli	tedbirlerin	alınması	izleme	
ve	 değerlendirme	 ile	mümkün	 olmaktadır.	 İzleme,	 stratejik	 plan	 uygulamasının	 sistematik	 olarak	 
takip	 edilmesi	 ve	 raporlanmasıdır.	 Değerlendirme	 ise,	 uygulama	 sonuçlarının	 amaç	 ve	 hedeflere	
kıyasla	ölçülmesi	ve	söz	konusu	amaç	ve	hedeflerin	tutarlılık	ve	uygunluğunun	analizidir.	

	 Müdürlüğümüz	 2019-2023	 Stratejik	 Planı’nın	 izlenmesi	 ve	 değerlendirilmesi	 uygulamaları,	
MEB	2015-2019	Stratejik	Planı	 İzleme	ve	Değerlendirme	Modelinin	geliştirilmiş	sürümü	olan	MEB	
2019-2023	 Stratejik	 Planı	 İzleme	 ve	 Değerlendirme	 Modeli	 çerçevesinde	 yürütülecektir.	 İzleme	
ve	 değerlendirme	 sürecine	 yön	 verecek	 temel	 ilkeleri	 “Katılımcılık,	 Saydamlık,	 Hesap	 verebilirlik,	 
Bilimsellik,	Tutarlılık	ve	Nesnellik”	olarak	ifade	edilebilir.	

	 Müdürlüğümüz	 il	 ve	 ilçelerinin	verileri	 takip	edebilmek	 için	5	yıl	 boyunca	kullanılacak	olan		
İzleme	ve	Değerlendirme	Modülünü	geliştirmiştir.	Bu	modülle	aşağıdaki	hedeflere	ulaşılacaktır.

1.	Performans	göstergeleri	ve	stratejiler	bazında	gerçekleşme	durumlarının	belirlenmesi,
2.	Performans	göstergelerinin	gerçekleşme	durumlarının	hedeflerle	kıyaslanması,
3.	Stratejiler	kapsamında	yürütülen	faaliyetlerin	Bakanlık	faaliyet	alanlarına	dağılımının	belirlenmesi,
4.	Sonuçların	raporlanması	ve	paydaşlarla	paylaşımı,
5.	Hedeflerden	sapmaların	nedenlerinin	araştırılması,
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1 İLKÖĞRETİM	VE	LİSE	BAŞARI	ARTIRMA	PROJESİ

*	 Antalya	ilinin,	eğitim	vizyonunu	geliştirmek,	mevcut	eğitim	başarılarını	üst	seviyelere	taşımak,	
eğitimin	niteliğini	artırmak	amacıyla	Müdürlüğümüz	ve	Akdeniz	Üniversitesi	İşbirliğinde,	İlimiz	eğitim	
başarısının	kalıcı	ve	kurumsal	hale	getirilmesi	bakımından,	2007-	2008	eğitim	öğretim	yılı	itibariyle,	
kısa	adı	“İLBAP”	olan	“İlköğretim	ve	Lise	Başarı	Artırma	Projesi”	il	genelinde	yürürlüğe	konulmuştur.

*	 İLBAP,	T.C.	Türk	Patent	Enstitüsü	tarafından,	2008-64333	Marka	No’lu	Tescil	Belgesi	ile	10	yıl		
tescillenmiş	olup,	Tescil	süresi	2018	yılında	2.	kez	yenilenerek	10	yıl	daha	uzatılmıştır.

*	 İLBAP	Projesi	kapsamında;

	 -	 Zümre	Çalışmaları
	 -	 Örnek	Yıllık	Plan	Uygulamaları
	 -	 Ölçme	değerlendirme	çalışmaları
	 -	 Kitap	Okuma	Faaliyetleri
	 -	 Performans	Takip	Sınavları
	 -	 İzleme,	rehberlik	ve	değerlendirme
	 -	 Motivasyon	ve	değerlendirme	önem	arzeden	çalışmalarımızdandır.
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2 DEĞERLER	EĞİTİMİ

	 “80	ayrı	 il,	60	farklı	ülkeden	(8352	Öğrenci)	olmak	üzere,	İlimizde	öğrenim	gören	466.507	
öğrencimizin;		Birlikte	ve	uyumlu	yaşama	şartlarını	bilen,	farklılıklara	saygı	duyan,	milli	ve	manevi, 
insani,	ahlâki,	kültürel	ve	evrensel	değerlere	bağlı,	bayrak,	vatan,	millet	ve	 insan	sevgisiyle	dolu,	 
çevresindeki	 ve	 dünyadaki	 gelişmeleri	 yakından	 takip	 eden,	 vizyonlu,	 engin	 dünya	 görüşüne	 
sahip,	eğitimli,	sosyal	ve	mutlu	bireyler	olarak	yetiştirmek	ve	Antalya’da	arzulanan	Kent Kültürü’nü”	 
oluşturmak	amacıyla	Valiliğimiz	koordinesinde,	Müdürlüğümüz	ve	Akdeniz	Üniversitesi	 işbirliğinde,	
2011	yılı	Ocak	ayı	itibariyle,	İlimizde	Değerler	Eğitimi	çalışmaları	başlatılmıştır.

	 2012	yılı	itibariyle	Türk	Patent	Enstitüsünce	tescillenmiştir.

	 Değerler	eğitimi	kapsamında	2019/2020	Eğitim	Öğretim	yılında	1280	öğretmenimiz	gönüllü	
olarak	okul	koordinatörü	olmuştur.
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3 8.	ULUSAL	GENÇ	ÇINARLAR	KISA	FILM	YARISMASI

	 Değerler	 Eğitimi	 faaliyetlerine	 yeni	 bir	 vizyon	 kazandırmak,	 değişen	 ve	 gelişen	 şartlara	
göre	 daha	 etkin	 ve	 yararlı	 bir	 çalışma	 sistemi	 oluşturmak,	 milli,	 manevi,	 kültürel,	 tarihi	 ve	 
evrensel	değerler	ile	çevreye	karşı	duyarlı	bireyler	yetiştirmek	ve	tüm	paydaşlarda	Değerler	Eğitimi	 
bilincinin	 geliştirilmesi,	 iyi	 etkinlik	 örneklerinin	 ve	 yeni	 kabiliyetlerin	 gün	 yüzüne	 çıkartılması	
amacıyla;	Valiliğimiz	koordinesinde,	Müdürlüğümüz	ve	Akdeniz	Üniversitesi	işbirliğinde,	il	genelinde	 
yürütülmektedir;	2012	yılından	bu	güne	devam	edenve	geçtiğimiz	yıl	ULUSAL	seviyeye	taşınan		Genç	
Çınarlar	Kısa	Film	Yarışması	düzenlenmektedir.

	 İl	genelinde	yürütülen	çalışmalar	sürecinde	farkındalığı	olan	etkinliklerin	ve	yetenekli	gençlerin 
	gün	yüzüne	çıkarılmaları	ve	onlara	yeni	fırsatlar	yaratılması,	kendi	hazırladıkları	eserlerin	yürütülen 
faaliyetleri	 desteklemesini	 sağlamak,	 daha	 fazla	 ve	 daha	 vizyoner	 Görsel	 Materyallerin	 eğitim	
programlarına	dâhil	edilmesi	temel	hedeflerdendir.

	 Bu	yıl	Haziran	ayında	8.si	düzenlenecek	olan	Ulusal	Genç	Çınarlar	Liselerarası	Kısa	Film	
Yarışması	tanıtım	toplantıların	hazırlık	süreci	kapsamında	19	ilçede	900	öğrenci	ve	öğretmenlerimize	
bilgilendirme	yapıldı.
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4 HAYIRDA	YARIŞANLAR	PROJESİ	

Türkiye’nin	Dünyaya	açılan	penceresi	konumunda	olan	Antalya	İlinin,	vizyon	bir	Turizm	Kenti	olmasının	
yanı	sıra,	aynı	zamanda	bir	Tarım	Kenti	hüviyetinde	olması,	yoğun	bir	göç	dalgasına	maruz	kalmasına	
neden	olmaktadır.	Bu	nedenle	her	yıl	öğrenci	mevcudu	10-15.000	civarında	bir	artış	göstermektedir.	
Buna	bağlı	olarak	her	yıl	artan	derslik	ihtiyacının	karşılanmasında	hayırseverlerimizin	eğitim	alanında	
yapılan	yatırımlara	destek	vermeleri	büyük	önem	arz	etmektedir.

Hayırseverlerimizin	 bu	 hassasiyeti	 fark	 etmeleri,	 eğitimin	 öneminin	 anlatılması,	 geleceğimiz	 olan	
çocuklarımızın	 ve	 gençlerimizin	 yarınlara	 hazırlanmasında	 vizyon	 eğitim	 kuramlarını	 ihtiyacımız	
olduğu	bilincinin	yerleştirilmesi	ve	eyleme	dönüştürülmesi	bakımından,	Hayırda	Yarışanlar	Projemiz	
2008	yılı	itibari	ile	devreye	konulmuştur.

Eğitim	gönüllüsü	hayırseverlerimizin	eğitim	alanında	verdikleri	desteklere	bir	Ahde-Vefa	örneği	olarak,	
sürekli	hatırlanmaları,	kamuoyunda	arzulanan	bilincin	oluşturulması,	daha	fazla	itibar	görmelerinin	
sürekli	hale	getirilmesi,	diğer	hayırseverlere	de	örnek	olması	bakımından,	AR	GE	birimince	kendileri	
ziyaret	edilerek	röportaj	yapılmakta,	görüş	ve	önerileri	alınarak,	bu	anın	resimlenmesi	ve	‘Hayırda	
Yarışanlar’	adlı	almanakta	toplanması	uygulamasına	ilk	defa	2011	yılında	başlanılmıştır.	Yedinci	cilt	
andaç	için	çalışmalar	devam	etmektedir.

Hazırlanan	andaçlar	başta	hayırseverlerimiz	olmak	üzere,	bakanlığımız	ve	yerel	protokol	ve	okullar
ile	81	ilin	Valilik	ve	Milli	Eğitim	Müdürlüklerine	gönderilmektedir.

Proje	kapsamında;	bugüne	kadar	218	okulda	3.476	Derslik,	2.658	öğrenci	kapasiteli	14	pansiyon	ve	
3	spor	salonu	hayırseverlerimizin	desteği	ile	ilimize	kazandırılmıştır.	Son	15	yıldaki	derslik	sayısındaki	
artış	oranı	%87	olup	tamamlanan	7.275	dersliğin	%48’i	hayırsever	katkılarıyla	gerçekleşmiştir.
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SAYDAM	HAYAT

	 Küresel	 Isınmaya	 bağlı	 olarak,	 ilerleyen	 yıllarda,	 su	 kaynaklarının	 daha	 da	 azalarak,	 
bölgeyi	ve	insanlığı	ciddi	manada,	olumsuz	yönde	etkiyecek	olması,	Çocuklarımız	ve	gençlerimiz	başta	 
olmak	üzere;	yönetici,	öğretmen,	velilerimiz	ve	eğitimin	tüm	paydaşlarında	Su	Tasarrufu	konusunda	 
arzulanan	bilinci	oluşturmak.

	 İl	genelinde	bulunan	her	derece	ve	türdeki	resmi	–	özel	tüm	okullarımızda	görevli	yönetici, 
öğretmenler	 ile	 velileri,	 işbirliği	 protokolüne	 imza	 koyan	 proje	 ortakları	 ile	 bağlı	 birimleri	 ve	 bu	 
birimlerde	görevli	yöneticiler	ve	personeli	kapsar.

	 Müdürlüğümüz	koordinesinde		yürütülen,	‘Saydam	Hayat’	projesi	kapsamında;	Pilot	uygu-
lama	çalışması	Antalya	ili	5	merkez	ilçemizde	(Kepez,	Muratpaşa,	Konyaaltı,Döşemealtı,Aksu)	15	Pilot	
okulda,	6.	sınıf	düzeyinde	öğrencilerle	2018-2019	Eğitim	Öğretim	yılında	yapılmış	olup	2019-2020	
Eğitim	–	Öğretim	yılında	5	Merkez	ilçede	100	okulumuzda	yürütülmektedir.		

	 Kısa	 vadeli	 hedefler:	 Antalya’da	 öğrenci,	 öğretmen	 ve	 okul	 yöneticilerinde	 su	 tasarrufu	 
bilincinin	oluşturulması,	Antalya	yöresine	özgü	mevcut	tatlı	su	kaynakları	ve	bu	kaynakların	kullanımı,	
varsa	su	israfı	üzerinde	diğer	kurumlarla	işbirliğine	giderek	gerekli	tedbir	ve	önlemlerin	alınması.

	 Orta	 vadeli	 hedefler:	Antalya’da	evlerde	 kullanılan	 tatlı	 suyun	gereksiz	 kullanımının	önüne	
geçmek,	 ailede	 ebevynler	 ile	 çocukların	 katılımıyla	 su	 tasarrufu	 sağlayıcı	 tedbirlerin	 alınması	 ve	 
Devlet	yatırımlarının	gerçekleşmesine	destek	vermek.

	 Antalya,	Isparta,	Burdur	illeri	dâhil	olmak	üzere,	tüm	Göller	Bölgesinde,	yatırım	özellikli	olarak	
alınacak	tedbirleri	belirlemek,	diğer	paydaş	kurumlar	 işbirliğinde	 işyerleri	ve	konutlarda	kullanılan	
atık	suyun	geri	dönüşümünü	sağlayıcı	yatırım	programlarını	desteklemek	ve	takip	etmek,		boşa	akan,		
denizlere	karışan	tatlı	suyun	mevcut	göl	alanlarının	beslenmesi	ve	arazi	yapısı	uygun	bölgelerde	yeni	
suni	göletler	ve	sulak	alanların	oluşturulması	bakımından;		“Yüksek	rakımdan	alçak	rakıma	doğru	
kapalı	 sistem	 içerisinde	 suyun	 oluşturulacak	 yeni	 alanlara	 tahliye/deşarjını	 sağlayan	 yatırımların	
gerçekleştirilmesini	desteklemek	ve	takipçisi	olmak”
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ERASMUS+	OKUL	EĞİTİMİ	STRATEJİK	ORTAKLIK			(ROMANYA) 
‘’	ÇOCUK	İSTİSMARINI	ÖNLEMEYE	YÖNELİK	ATILACAK	AKILLI	ADIMLAR’’

	 Projemizin	Avrupa	hareketlilik	faaliyeti	5	personelin	katılımıyla	Romanya’nın	Valcea	şehrinde	
yol	hariç	5	günlük	14-18	Ekim	2019	5	katılımcı	ile	gerçekleşmiştir.	

	 ‘’Çocuk	 	 İstismarını	 Önlemeye	 Yönelik	 Atılacak	 Akıllı	 Adımlar’’	 projemiz,	 öncelikle	 cinsel	
istismar	 konusunda	 yerel	 rehber	 öğretmenlerimize	 kapsamlı	 bir	 eğitim	 vermek	 suretiyle	 Rodos,	
Antalya	ve	Rezekne	şehirlerinde	çocuk	cinsel	 istismarı	 vakalarının	azalmasına	katkıda	bulunmayı	
amaçlamaktadır.

	 Projemiz	ile	rehber	öğretmenler,	Halk	Eğitim	Merkezleri	ve	okullar	için	bir	okul	eğitim	modülü		
oluşturulacaktır.	Modül	 çeşitli	uzmanlık	alanlarından	proje	yurtdışı	ortakları	 ile	 iş	birliği	 içerisinde	
geliştirilecektir.	Bunun	yanı	sıra,	Letonya’dan	5	,	Romanya’dan	5	katılımcı	rehber	öğretmen	Antalya’da	
eğitici	eğitimi	programına	katılacaktır	ve	daha	sonra	bu	öğretmenler	Valcea,	Antalya	ve	Rezekne	
şehirlerinde	 	 100	 ve	 daha	 fazla	 rehber	 öğretmenin	 katılacağı	 yerel	 eğitim	 programını	 organize	 
edeceklerdir.	 Bu	 eğitim	 programları	 boyunca	 rehber	 öğretmenler	 tanı,	 yasal	 prosedür,	 iletişim	
teknikleri,	önlem	metodolojileri	gibi	cinsel	çocuk	 istismarının	pek	çok	yönlerini	 tanıyacaklardır	ve	
modülün	bir	bileşeni	olan	sınıf	içi	aktivitelerinin	uygulayıcısı	olarak	nitelendirileceklerdir.
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	 Projemizin	Avrupa	hareketlilik	faaliyeti	6	personelin	katılımıyla	Leonya’nın	Rezekne	şehrinde	
yol	hariç	5	günlük	16-22	Kaım	2019	tarihinde	6	katılımcı	ile	gerçekleşmiştir.	

	 ‘’Çocuk	 	 İstismarını	Önlemeye	Yönelik	Atılacak	Akıllı	Adımlar’’	projemiz,	öncelikle	cinsel	 is-
tismar	 konusunda	 yerel	 rehber	 öğretmenlerimize	 kapsamlı	 bir	 eğitim	 vermek	 suretiyle	 Rodos,	
Antalya	 ve	Rezekne	 şehirlerinde	 çocuk	 cinsel	 istismarı	 vakalarının	 azalmasına	 katkıda	bulunmayı	
amaçlamaktadır.

	 Projemiz	ile	rehber	öğretmenler,	Halk	Eğitim	Merkezleri	ve	okullar	için	bir	okul	eğitim	modülü		
oluşturulacaktır.	Modül	 çeşitli	 uzmanlık	 alanlarından	proje	 yurtdışı	 ortakları	 ile	 iş	 birliği	 içerisinde	
geliştirilecektir.	Bunun	yanı	sıra,	Letonya’dan	5	,	Romanya’dan	5	katılımcı	rehber	öğretmen	Antalya’da	
eğitici	eğitimi	programına	katılacaktır	ve	daha	sonra	bu	öğretmenler	Valcea,	Antalya	ve	Rezekne	
şehirlerinde		100	ve	daha	fazla	rehber	öğretmenin	katılacağı	yerel	eğitim	programını	organize	ede-
ceklerdir.	Bu	eğitim	programları	boyunca	rehber	öğretmenler	tanı,	yasal	prosedür,	iletişim	teknikleri,	
önlem	metodolojileri	gibi	cinsel	çocuk	istismarının	pek	çok	yönlerini	tanıyacaklardır	ve	modülün	bir	
bileşeni	olan	sınıf	içi	aktivitelerinin	uygulayıcısı	olarak	nitelendirileceklerdir.

ERASMUS+	OKUL	EĞİTİMİ	STRATEJİK	ORTAKLIK			(LETONYA) 
‘’	ÇOCUK	İSTİSMARINI	ÖNLEMEYE	YÖNELİK	ATILACAK	AKILLI	ADIMLAR’’
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	 Projemizin	Avrupa	hareketlilik	faaliyeti	5	personelin	katılımıyla	Romanya’nın	Valcea	şehrinde	
yol	hariç	5	günlük	14-18	Ekim	2019	5	katılımcı	ile	gerçekleşmiştir.	

	 ‘’Çocuk	 	 İstismarını	 Önlemeye	 Yönelik	 Atılacak	 Akıllı	 Adımlar’’	 projemiz,	 öncelikle	 cinsel	
istismar	 konusunda	 yerel	 rehber	 öğretmenlerimize	 kapsamlı	 bir	 eğitim	 vermek	 suretiyle	 Rodos,	
Antalya	ve	Rezekne	şehirlerinde	çocuk	cinsel	 istismarı	 vakalarının	azalmasına	katkıda	bulunmayı	
amaçlamaktadır.

	 Projemiz	ile	rehber	öğretmenler,	Halk	Eğitim	Merkezleri	ve	okullar	için	bir	okul	eğitim	modülü		
oluşturulacaktır.	Modül	 çeşitli	uzmanlık	alanlarından	proje	yurtdışı	ortakları	 ile	 iş	birliği	 içerisinde	
geliştirilecektir.	Bunun	yanı	sıra,	Letonya’dan	5	,	Romanya’dan	5	katılımcı	rehber	öğretmen	Antalya’da	
eğitici	eğitimi	programına	katılacaktır	ve	daha	sonra	bu	öğretmenler	Valcea,	Antalya	ve	Rezekne	
şehirlerinde	 	 100	 ve	 daha	 fazla	 rehber	 öğretmenin	 katılacağı	 yerel	 eğitim	 programını	 organize	 
edeceklerdir.	 Bu	 eğitim	 programları	 boyunca	 rehber	 öğretmenler	 tanı,	 yasal	 prosedür,	 iletişim	
teknikleri,	önlem	metodolojileri	gibi	cinsel	çocuk	 istismarının	pek	çok	yönlerini	 tanıyacaklardır	ve	
modülün	bir	bileşeni	olan	sınıf	içi	aktivitelerinin	uygulayıcısı	olarak	nitelendirileceklerdir.
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	 Çağımızın	dijital	gereksinimleri	doğrultusunda,	öğrencilerin	bu	dünyaya	hazırlanması,	özellikle	
bilişim	sektöründeki	gelişmeler	açısından	çok	önemli	ve	hatta	bu	alanda	yaratıcılıklarını	artıracak	bir	
eğitim	almaları	gerekliliği	artık	neredeyse	tartışılmaz.	Dolayısıyla,	21.	yüzyılda	ülkeler	olarak	gelişime	
ayak	uydurabilmek,	dahası	 liderlik	 edebilmek	adına	bu	alandaki	becerilerin	 yeni	nesile	 en	doğru	
şekilde	aktarılması	da	oldukça	önemli	bir	konu	haline	gelmiş	durumda.	Bu	şartların	sağlanabilmesi	
için	geliştirilen	en	önemli	eğitim	sistemlerinden	biri	de	STEM.	Müdürlüğümüzün	koordinatör	olduğu	
,toplamda	11	kurumdan	oluşan	projemizde	,Estonya,Letonya	ve	Romanya’dan	Eğitim	müdürlükleri,	
3	Üniversite,3	Okul	ile	toplamda	6	farklı	ülkeden	11	kurum	katılımcı	omuştur.

	 Projemizi	 temel	 amaçlarının	 ilki,	 bu	 alanlarda	 üretici	 olarak	 profesyonel	 yaşama	 adım	 
atmak	isteyen	üniversitelilerin	sayısını	artırmak;	diğeri	ise	öğrencilerin	fen,	teknoloji,	mühendislik	ve	
matematik	gibi	disiplinlerdeki	temel	bilgi	düzeylerini	artırarak,	günlük	yaşamlarında	yaratıcı	çözümler	
uygulamalarını	sağlamak.	Özet	olarak	projemiz,	öğrencilere	erken	yaşta	eleştirel	düşünme,	yaratıcılık	
ve	 problem	 çözme	 yetileri	 aktararak,	 toplumun	 üretkenlik	 ve	 sorumluluk	 becerilerini	 artırmayı	 
hedefliyor.	5-6	Aralık	2019	tarihinde	müdürlüğümüzden		4	katılımcı	ile	Letonya	Riga’da	açışıl	toplantıızı	
gerçekleştirmiş	bulunmaktayız.

ERASMUS+	KA201	STRATEJİK	ORTAKLIK	LET’S	STEM	IT
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 ŞEHRİMİZ	ANTALYA

	 Öğrencilerimizde	 kentli	 olma	 bilincini	 geliştirirken,	 Antalya’ya	 özgü	 tarihi,	 doğayı,	 kültürü	
tanıyan	 ve	 Antalya’da	 yaşama	 gurur	 ve	 sevgisini	 kazanmış	 bireyler	 yetiştirmek,	 öğrencilerimize	
şehirle	ilgili	teorik	bilgilerin	yanında	yaşantısal	temel	beceriler	kazandırmak	ve	öğrencilerin	bu	bilgi	ve	
değerleri	bir	yaşam	biçimi	ve	kültür	hâline	getirmelerini	sağlamak	amacıyla	Şehrimiz	Antalya	Seçmeli	
Dersi	Eğitim	Materyali	hazırlanmıştır.

	 Şehrimiz	Antalya	Seçmeli	Dersi,	2018-	2019	Eğitim	-	Öğretim	yılında	ilimizde	19	ilçemizde	122	
ortaokulumuzda	yaklaşık	4000	öğrencimizle	pilot	uygulamaya	başlamıştır.	Öğrencilerimize	ve	derse	
girecek	öğretmenlerimize	Şehrimiz	Antalya	Seçmeli	Dersi	Eğitim	Materyali	dağıtılmıştır.

	 Okullarımızdan	 gelen	 talepler	 ve	 mevcut	 uygulamalara	 bağlı	 olarak	 “Şehrimiz	 Antalya”	
kitabımız	 müdürlüğümüzce	 oluşturulan	 komisyonca,	 öğretim	 yılı	 boyunca	 yürütülen	 çalışmalar	 
sonucunda	yeniden	revize	edilmiştir.
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eTwinning	ÇALIŞMALARI

	 İlimizde	 2019-2020	 eğitim-öğretim	 yılında	 Arge	 birimince	 yürütülen	 eTwinning	 faaliyetleri	
sonunda	 19	 ilçede	 toplam	 1895	 öğretmenimize	 bilgilendirme	 toplantısı	 düzenlenmiş,	 35	 okul	 
ziyareti	gerçekleştirilip,	521	öğretmenimize	seminer	verilmiş,	Arge	ofisine	gelen	120	öğretmenimize	
yüz	yüze	görüşmelerle	rehberlik	edilmiş,	3	adet	hizmetiçi	eğitim	kursu	ve	pek	çok	çevrimiçi	eğitim	 
faaliyeti	açılmıştır.	Tüm	bu	çalışmalar	sonunda	2017	yılında	Antalya	İli	33’ü	Avrupa	Birliği	Üyesi	olmak	
kaydıyla	toplam	42	ülkede	eTwinning	Portalını	en	aktif	kullanan	6.	il	olmuştur.	

eTwinning	Okulları	

	 eTwinning’de	yürütülen	başarılı	projeleri	desteklemek,	okulun	Avrupa	çapında	görünürlüğünü	
artırmak,	dijital	uygulamaları	yaygınlaştırmak	ve	güvenli	internet	kullanımını	sağlamak	adına	bu	yıl	
başlatılan	ve	Brüksel’de	bulunan	Merkezi	Destek	Servisi	tarafından	belirlenen	2002	okulla	eTwinning	
Okulu	başvurusu	şansı	 tanınmıştır.	 İlimizden	 	16	okulumuz	eTwinning	Okulu	olarak	seçilmişlerdir.	 
Ulusal	Destek	Servisi	tarafından	her	yılsonunda	başarılı	projeler	“Avrupa	ve	Ulusal	Kalite	Etiketleri”	
ile	ödüllendirilmektedir.	2019	yılında	8000’de	fazla	başvuru	yapılmıştır.
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 SEN	NE	İSTERSİN

	 Müdürlüğümüz	 ve	 Akdeniz	 Üniversitesi	 arasında	 23/09/2019	 tarihinde	 imzalanan	
Eğitim	 İşbirliği	 Protokolüne	 istinaden,	 Üniversite	 Tanıtım	 Günleri	 kapsamında	 gerçekleştirilen		 
‘’Sen	 Ne	 İstersin’’	 projesi	 7	 Kasım	 2019	 tarihinde	 Antalya’da	 öğrenim	 gören	 liseli	 öğrencilerin	
katılımıyla	başlamıştır.	Akdeniz	Üniversitene	bağlı	13	Fakültenin	dahil	olduğu	projenin	ilk	döneminde	
3000	Lise	öğrencisi	uygulamalı	eğitimlere	katılmıştır.
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 YEMEKTE	DENGE	EĞİTİMİ																			

	 Anasınıfı	 .1.	2.,3.,	ve	4.sınıf	öğrencilerinin	fizyolojik	ve	psikolojik	açıdan	kaliteli	ve	uzun	bir	
yaşam	sürdürmeleri	için	yeterli	ve	dengeli	beslenme	alışkanlığı	kazanmalarına	katkı	sunmak	amacıyla	
Bakanlığımız	ile	Sabri	Ülker	Gıda	Araştırmaları	Enstitüsü	Vakfı	işbirliğinde	“Yemekte	Denge”	projesi	
yürütülmektedir.	Bahse	konu	proje	İlimizde	10(on)	ilkokulda	uygulanmakta	anasınıfı.	1.2.3	ve	4.	Sınıf	
öğrencilerini,	öğretmenlerini,	yöneticilerini	ve	velilerini	kapsamaktadır.	

	 2019-2020	Eğitim	Öğretim	yılında	pilot	okul	sayısı	10’a	düşürülmüş,	SÜGAV	tarafından	gönder-
ilen	yeni	eğitim	materyalleri	okullarımıza	dağıtılıp	tanıtımları	yapılmıştır.	Okullarımızın	bilgilendirme,	
izleme	ve	değerlendirilmesi	AR-GE’	de	görevli	il	koordinatörlerimiz	tarafından	yapılacaktır.	
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 YETENEĞİM	KEŞFEDİLİYOR	PROJESİ

				Valiliğimiz	koordinesinde,	Müdürlüğümüz	işbirliğinde	yürütülen,	‘Yeteneğim	Keşfediliyor’	projesi	
kapsamında;

*	 Yeteneğim	Keşfediliyor	Projesi	pilot	uygulama	çalışması	Antalya	ili	3	merkez	ilçemizde	(Kepez,	
Muratpaşa,	Konyaaltı),	30	Pilot	okulda,	5.	ve	9.	sınıf	düzeyinde	öğrencilerle	gerçekleştirilmektedir.	
*	 Öğrencilerin	Müzik,	Görsel	Sanatlar,	Edebiyat,	Bilişim,	Spor	yeteneklerinin	belirlenmesi	 için	
alanlarında	uzman	öğretmenlerden	oluşan	Yetenek	Tarama	Ekipleriyle	çalışmalar	yapılmıştır.	
*	 Öğrencilerin	 farklı	 alanlarda	 ilgi	 ve	 yeteneklerini	 belirleyebilmek	 amacıyla;	 Çoklu	 Zekâ	 
Envanteri	uygulanmıştır.	
*	 Bu	taramalarda	toplam	711	öğrenci	belirlenmiştir.
*	 5	branşta	Yetenekli	öğrenciler	ve	ilgili	öğretmenlerle	2019/2020	Eğitim	Öğretim	Yılı	sene	başı	
‘’Tanışma	Buluşmaları’’	Düzenlenmiştir.
*	 Okul	dışı	saatlerde,	Atölye	Çalışmaları	Yürütülmeye	Başlanmıştır.
*	 Edebiyat	 Alanında	 35	Öğrencimiz	 Akdeniz	 Üniversitesi	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesinde	 gönüllü,	
alanlarında	uzman	öğretmenlerimiz	rehberliğinde	atölye	çalışmalarını	yürütmektedir.
*	 Bilişim	 Alanında	 35	Öğrencimiz	 Şehit	 Serkan	 Çölkesen	Mesleki	 ve	 Anadolu	 Lisesi	 gönüllü,	
alanlarında	uzman	öğretmenlerimiz	rehberliğinde	atölye	çalışmalarını	yürütmektedir.
*	 Bilişim	Alanında		https://yetenegimikesfediyorum.blogspot.com	bloğu	kurulmuştur.
*	 Müzik,	Resim	ve	Spor	alanlarında	çalışmalar	devam	etmektedir.
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“MÜZİK	İLK	-	OKULDA	BAŞLAR!’’	PROJESİ

Müdürlüğümüz	koordinesinde,	Antalya	Filarmoni	Derneği	işbirliğinde	yürütülen,
 
“Müzik	 İlk-Okulda	 Başlar”	 projesi	 kapsamında;	 Müzik	 alanında	 yetenekli	 öğrencilerimizin	 erken	
yaşta	belirlenmesi	ve	bu	alanda	seçilen	öğrencilerimizin	desteklenmesi	için	çocuk	korosu	kurulması	
amaçlanmıştır.

*	 “Müzik	 İlk-Okulda	 Başlar”	 Projesi	 pilot	 uygulama	 çalışması	 Antalya	 ili	 3	merkez	 ilçemizde	
(Kepez,	 Muratpaşa,	 Konyaaltı),	 6	 Pilot	 ilkokulumuzda,	 1.2.3.4.	 sınıflar	 düzeyinde	 öğrencilerle	
gerçekleştirilmektedir.	

*	 Pilot	ilkokullarımız:
1.	 Dr.	Cahit	Ünver	İlkokulu
2.	 Gazi	Mustafa	Kemal	İlkokulu
3.	 Şerife	Tufan	İlkokulu
4.	 Ersoy	İlkokulu
5.	 İrfan	İlk	İlkokulu
6.	 Ahmet	Bileydi	İlkokulu

*	 Öğrencilerin	Müzik	yeteneklerinin	belirlenmesi	için	alanlarında	uzman	öğretmenlerden	oluşan	
Yetenek	Tarama	Ekipleriyle	tarama	çalışmaları	yapılmaktadır.	
*	 Taramalara	4907	Öğrencinin	katılması	planlanmıştır
*	 Şu	ana	kadar	3758	Öğrenci	taranmıştır
*	 Yetenekli	1173	Öğrenci	belirlenmiştir.
*	 Pilot	Okullarımızdaki	Müzik	alanında	yetenekli	öğrencilerimizle	okul	dışı	saatlerde
Taramalardan	sonra		‘’Çocuk	Korosu	‘’	kurulması	için	atölye	çalışmaları	yürütülmesi	planlanmıştır.
*	 05.01.2020	Tarihinde	AKM	Perge	Salonunda	“Müzik	İlk-Okulda	Başlar!	“	Projesi	Tanıtım	ve	
Bilgilendirme	Toplantısı	yapılması	planlanmıştır.
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ÇOGEP	HAYALLERİNİN	PEŞİNDEN	KOŞ

	 Çocuk	ve	gençlerin	kişisel	ve	sosyal	gelişimlerinin	sağlanması,	toplumsal	açıdan	korunmalarına	
ilişkin	tedbirlerin	yaşama	geçirilmesi,	bu	kapsamda	kendilerine	sosyal	ve	eğitim	desteği	sağlanarak	
topluma	 faydalı	 bireyler	 olarak	 yetişmelerine	 katkıda	 bulunulması,	 kente	 göçle	 gelmiş,	 uyum	
sağlayamamış	veya	diğer	dezavantajlı	toplum	kesimlerinin	şehir	yaşamına	dahil	edilmesi	ve	güvenli	
yaşama	 dolaylı	 olarak	 olumsuz	 yönde	 etki	 eden	 yoksunlukların	 azaltılmasını	 amaçlayan	 “Güvenli	
Hayat	 ve	 Güvenli	 Gelecek	 İçin	 Çocuk	 ve	 Gençler	 Sosyal	 Koruma	 ve	 Destek	 Programı”	 (ÇOGEP)	
kapsamında,	“Kurumlararası	İşbirliği	ve	Koordinasyon	Protokolü”	02/02/2012	tarihinde	imzalanmıştır.

	 PROJENİN,	ÇOGEP’İN	AMACI	VE	ÖNCELİKLERİ		İLE		İLGİSİ:		Proje		yapılacak	olan	faaliyetler	
göz	önüne	alındığında	 çocuk	 ve	gençlerimizin	 kişisel	 gelişimlerine	 katkı	 sağlayarak,	 suçlardan	 ve	
kötü	 alışkanlıklardan	 korunmalarına	 ilişkin	 bazı	 tedbirler	 hayata	 geçirilmesi	 sağlanacaktır.	 Düzen-
lenecek	sosyal-kültürel	etkinlikler	 ile	gençlerimizin	bedensel,	 ruhsal	ve	kültürel	gelişimlerine	katkı	
sağlanacak,	birlik	beraberlik	duyguları	geliştirilecektir.	Okullarımızın	daha		güvenli		ortamlar		olması		
için	 	 öğretmenlere	 ve	 ailelere	 yönelik	 yapılacak	 çalışmalarla	 okul	 güvenliği	 ile	 ilgili	 toplumsal	
farkındalığın	ve	duyarlılığın		gelişmesi	sağlanacaktır.

	 Proje	 kapsamında;	 04.12.2019	 tarihinde	 Erasta	 Alışveriş	 Merkezindeki	 Afsin	 Sinemasında	
Döşemealtı	Kovanlık	İlkokulundan	40	öğrenci	ve	2	öğretmen,	05.12.2019	tarihinde	Kepez	Kızıllı	Or-
taokulundan	40	öğrenci	ve	2	öğretmenin	katılımıyla	sinema	etkinliği	gerçekleştirilmiştir.
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ÇOGEP	GELECEK	SİZİNLE	GÜLECEK	ROJESİ 
OKUL	KONFERASLARI

	 Öğrencilerimizin	 günlük	 ve	 gelecek	
yaşantılarında,	 doğru	 karar	 verebilme	 becerisini	
geliştirmek,	Bayrak,	Vatan,	Millet	sevgisi	ile	Milli	Birlik	
ve	Beraberlik	duygularının	gelişmesine	katkı	sağlamak,	
aidiyet	 duygularını	 pekiştirmek,	 öğrencilerimize	
proje	 süresince	 yardımcı	 olmak	 ve	 destek	 faali-
yetleri	 oluşturmak	 amacıyla;	 Müdürlüğümüz	 ile	
Antalya	 İl	 Emniyet	 Müdürlüğü	 arasında	 yapılan	
“Gelecek	 Sizinle	 Gülecek	 Projesi	 Kurumlararası	
İşbirliği	 ve	 Koordinasyon	 Protokolü”	 kapsamında	 
konferanslar	 düzenlenmiş	 takip	 ve	 koordinasy-
onu	 il	 ar-ge	 birimince	 sağlanan	 konferanslara	 
2018-2019	eğitim	öğretim	yılı	boyunca	devam	edilmiş	
hiçbir	 sıkıntı	yaşanmamış	öğrenci,	öğretmen	ve	okul	 
idarelerinden	olumlu	dönüşler	alınmıştır.

	 Sene	sonuna	kadar	5	merkez	ve	14	çevre	ilçede		
tüm	liselere	gidilerek	9.	Sınıfta	okuyan	tüm	öğrencilere	
konferans	verilecektir.
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DENİZLER	YAŞASIN	(TURMEPA)

	 Antalya	 İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü	 ile	 Deniz	 Temiz	 Derneği/TURMEPA	 arasında	 imzalanan	
“Denizler	Yaşasın”	Protokolü	ile	2018-2019	Eğitim-Öğretim	döneminde	Antalya’nın	5	ilçesinde(Aksu,	
Döşemealtı,	Kepez,	Konyaaltı,	Kepez)	toplam	4797	öğrenciye,	2019-2020	eğitim-öğretim	döneminde	
ise	Antalya’nın	3	ilçesinde(Kepez,	Konyaaltı,	Kepez)	toplam	4326	öğrenciye	Eğitim	verilmiştir.

	 Protokol	Çerçevesinde	verilen	Eğitimlerde;	İlkokul	2.3.4	ve	Ortaokul	5.6.7.	sınıf	seviyesindeki	
öğrencilere,	 bütün	 canlı	 varlıklara	 ve	 doğal	 çevreye	 karşı	 saygılı	 olma	 ve	 bilimin	 değerini	 takdir	
etme	bilinci	kazandırmak,	İnsan	ve	deniz	arasındaki	ilişkiyi	fark	ettirerek	değerli	doğal	kaynaklarımızı	
korumak,	 Etkinlikler	 aracılığıyla,	 öğrencilerin	 çeşitli	 derslerdeki	 temel	 yeterliliklerini	 artırmalarına	
yardımcı	olmak,	Öğretmenlerimize	ve	öğrencilerimize	eğitim	amacıyla	yararlanabilecekleri	kaynaklar	
sağlamak,	Deniz	Ekosistemini	Koruma	Ve	Farkındalığı	Artırmak	hedeflenmektedir.

Pr
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1 
TÜBİTAK	BİLİM	SÖYLEŞİLERİ

TÜBİTAK	 Türkiye	 genelinde	 Üniversitelerden	 Akademisyenleri	 Ortaöğretim	 öğrencileri	 ile“BİLİM	
SÖYLEŞİLERİ	 “	 kapsamında	 buluşturuyor.Antalya	 okullarımızdan	 başvurunun	 yüksek	 olduğu	
buluşmalardan	bir	tanesi	de	Antalya	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	bünyesinde	“Astrofizik”	başlığı	altında	
Doç.Dr.Timur	Şahin	tarafından	gerçekleştirildi.

TÜBİTAK	Bilim	Söyleşileri,	 bilim	 insanlarını	 öğrencilerle	buluşturarak	 toplumda	bilim	 farkındalığını	
ve	popüler	bilim	okuryazarlığını	artırmayı	hedefleyen	etkinliklerdir.	Bu	etkinlikler	çerçevesinde	temel	
bilimler,	sosyal	bilimler,	teknoloji,	mühendislik,	sanat	ve	tasarım	konularında	farkındalık	oluşturmak;	
hedef	kitlenin	bilimsel	konuları,	kavramları	ve	süreçleri	alanında	uzman	bir	konuşmacının	deneyim-
lerinden	yola	çıkarak	anlamasına	imkân	sağlamak	amaçlanmaktadır.
 
TÜBİTAK	Bilim	Söyleşileri’nde,

•	Konuşmacı	kariyerini,	araştırma	konularını,	alanındaki	yenilikleri	ve	tartışmaları	ilgi	uyandıracak	bir	
biçimde	1-1,5	saatlik	sürede	etkileşimli	olarak	dinleyicilere	aktarır.
•	Konuşmacı	yaptığı	çalışmalar	ve	araştırmaların	içeriğinden	bahsedip,	alanındaki	ilgi	çekici	konulara	
ve	tartışmalara	dikkat	çekerek	dinleyicilerin	konuya	ilgi	göstermesini	sağlamaya	çalışır.
•	Konuşmacının	öncelikle	kendi	deneyimlerinden	yola	çıkarak	bilimsel	bir	kariyerin	nasıl	şekilleneceği	
konusunda	dinleyenlere	rol	model	oluşturması	beklenmektedir.	
•	İçerik	ve	yöntem	belirlenirken	hedef	kitlenin	seviyesinin	dikkate	alınması	gerekmektedir.	
•	Dinleyenlere	olabildiğince	 fazla	bilgi	aktarılması	değil,	onların	basit	bilimsel	olguları	 fark	etmesi	
sağlanarak	merak	duygularının,	araştırma,	 sorgulama	ve	öğrenme	 isteklerinin	 tetiklenmesi	hede-
flenmektedir.



30

2 
LİSELERARASI		MATEMATİK	YARIŞMASI

	 Antalya	 İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü	 ile	 Akdeniz	 Üniversitesi	 Fen	 Fakültesi	 İşbirliğinde	 
“Antalya	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	Liselerarası		Matematik	Yarışması”			yapılacaktır.

Yarışmanın	amacı:
 
-	Temel	Bilimlerde	çalışmalar	yapmaya	özendirmek,
-	Çalışmalarını	yönlendirmek	ve	ödüllendirmek
-	Bu	alanlarda	gelişmelerini	destekleyerek	katkı	sağlamak
-	Matematik	alanında	Ulusal	Bilim	Olimpiyatlarına	hazırlamak	ve	deneyim	kazandırmaktır.
 
 
Bu	kapsamda	

	 19	 ilçemizden	 lise	 düzeyinde	 öğrenim	 gören	 öğrencilere	 ve	 ilgili	 öğretmenlere	 tübitak	 
matematik	olimpiyatlarına	hazırlık	eğitimleri	düzenlenmiştir.
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3 
4.	LİSE	ÖĞRENCİLERİ	BİLİM	PROJELERİ	YARIŞMASI

	 Müdürlüğümüz	 ile	Akdeniz	Üniversitesi	 Fen	Fakültesi	 ve	Edebiyat	 Fakültesi	 işbirliğinde	her	
yıl	geleneksel	olarak	düzenlenen	“Lise	Öğrencileri	Bilim	Projeleri	Yarışması”nın	bu	yıl	dördüncüsü	 
düzenlenmektedir.

	 İlimiz	 eğitim	 faaliyetlerinin	 daha	 vizyoner	 bir	 yapıya	 kavuşturulması,	 çocuklarımıza	 ve	 
gençlerimize	 bilimin	 sevdirilmesi,	 bilimsel	 düşüncenin	 öneminin	 kavratılması	 	 bakımından,	
Müdürlüğümüz	ile	Akdeniz	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	ve	Edebiyat	Fakültesi	işbirliğinde,	

*	 Matematik,	
*	 Fizik,	
*	 Kimya,	
*	 Biyoloji	
*	 Teknolojik	Tasarım	

alanlarını	kapsayan	ve	2019-2020	Eğitim	Öğretim	yılınada	4.sü	düzenlenecek	olan	“Lise	Öğrencileri	
Bilim	Projeleri	Yarışması”na	bu	yıl	itibariyle;

*									Tarih,	
*									Coğrafya,	
*									Sosyoloji,	
*									Psikoloji,	
*									Türk	Dili	ve	Edebiyatı	,	
*									Değerler	Eğitimi,
*									Yazılım	

alanları	da		eklenmiştir

	 Yarışmaya	Antalya	kapsamında	tüm	Lise	ve	Dengi	okulların	çağrılmıştır.	Yarışma	takviminin	
oluşturularak	yayımlanmıştır.	
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ÖZEL	ÇOCUKLARIMIZA	ÖZEL	FESTİVAL	(ENFEST)

	 Antalya	Valiliğimiz	koordinesinde	Antalya	Büyükşehir	Belediyemiz,	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüz	
ve	Gençlik	Hizmetleri	ve	Spor	İl	Müdürlüğümüz	iş	birliğinde	15	Mayıs	2019	tarihinde	7.’si	düzenlenen	
‘’Özel	Çocuklar	Bilim,	Sanat	ve	Spor	Festivali		(ENFEST)	yapıldı.

	 Festivalde,	 toplumda	empati	duygusunun	geliştirilmesi,	 engelliler	 ile	 farkındalık	 yaratılması	
ve	 engellilerin	 gündelik	 yaşamalarına	 renk	 katılarak	 sosyal	 uyum	 becerilerinin	 geliştirilmesi	
amaçlanmaktadır.

	 Şenlikte	özel	eğitim	okullarında	ve	özel	eğitim	sınıflarında	eğitimlerine	devam	eden	engelli	
öğrencilerin	katılımı	ile	bir	dizi	sanatsal	ve	sportif	etkinlikler	gerçekleştirilmiştir.

1 
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MOLA	EVLERİ

	 Özel	 gereksinimli	 çocuk	 sahibi	 ailelere;	 bir	mola	 verdirerek	 ihtiyaç	 duydukları	 özel	 zamanı	
sağlamak,	 Kamu	 kuruluşlarındaki	 işlerini	 ve	 diğer	 günlük	 işlerini	 gerçekleştirebilmelerine	 imkan	 
vermek,	 Ebeveynlerin	 daha	mutlu	 ve	 verimli	 anne	 –	 babalar	 olabilmelerine	 destek	 sağlamak	 ve	
Özel	 gereksinimli	 çocuklarımızın	Mola	 Evleri’nde	 geçirecekleri	 süre	 içerisinde	 gerekli	 bakımlarının	
sağlanması	ve	kaliteli	vakit	geçirerek	sosyo-kültürel	yaşama	dahil	olmaları	amaçlanmaktadır.

Bu	amaçla;

	 Antalya	Valiliği	ile	Antalya	Büyükşehir	Belediyesi		arasında	imzalanan	protokol	ile	Muratpaşa,	
Kepez	ve	Konyaaltı	ilçelerinde	pilot	okul	olarak	belirlenen	okulların	bahçesinde	‘ÖZEL	GEREKSİNİMLİ	
ÇOCUKLAR	İÇİN	OKUL	ÖNCESİ	(ANASINIFI)	VE	EĞİTİME	DESTEK		ODALARI/MOLA	EVLERİ	projesi	
hayata	geçirilmiş	ve	Antalya	Büyükşehir	Belediyesi	tarafından	okulların	bahçesine	prefabrik	üç	bina	
inşa	edilmiştir.	Bunlar;	Muratpaşa	İlçesi’nde;	Falez	Mesleki	ve	Teknik	Anadolu	Lisesi	bahçesi,	Kepez	
İlçesi’nde;	 Demirgül	 İlkokulu/Orta	 Okulu	 bahçesi,	 Konyaaltı	 İlçesi’nde;	 Abdurrahman–Neriman	 
Bileydi	İlkokul	/	Orta	Okulu	bahçesindedir.

	 Mola	Evleri’nden;	Hafif	ve	Orta-Ağır	düzeyde	(%80’e	kadar	engel	oranına	sahip)	okul	çağı	
yaş	grubundaki	(3-	23	yaş	arası)	özel	gereksinimli	bireyler	öncellikli	yararlanabilmektedir.	%80	‘nin	
üzerinde	engel	oranına	sahip	ancak	yatağa	bağımlı	olmayan,	tüm	engel	grupları	da	Acil	Mola	Evi	
Hizmetine	 	 ihtiyaç	duyması	halinde	kısmi	zamanlı	destek	hizmeti	alabilmektedir.	Mola	Evleri’nden	
hizmet	alacak	özel	bireyler	kısmi	veya		günübirlik	olmak	üzere	haftada	2	kez	(	4+4	)	8	saat;	ayda	
toplam	32	saat	hizmet	alabilmektedir.

2 



35

SURİYELİ	ÇOCUKLARIN	TÜRK	EĞİTİM	SİSTEMİNE	
ENTEGRASYONUNUN	DESTEKLENMESİ	(PİKTES)

	 Ülkemizdeki	 Geçici	 Koruma	 Altındaki	 Suriyeli	 vatandaşların	 Türkiye’deki	 eğitime	 erişim	
sağlamalarına	katkıda	bulunmayı	hedefleyen	projemiz	2019-2020	Eğitim-Öğretim	yılı	itibari	ile	tüm	
yabancı	uyruklu	öğrencileri	kapsamakta	olup	öğrencilerin	Türk	Eğitim	sistemine	entegre		olmalarına	
yönelik	çalışmaları	ile	faaliyetlerini	sürdürmektedir.	

	 İlimizde	 5966	 Suriyeli	 olmak	 üzere	 toplam	 14324	 yabancı	 uyruklu	 öğrenci	 bulunmaktadır.	
Öğrencilerimizin	918	tanesinin	taşıması	IOM	tarafından	ücretsiz	olarak	sağlanmaktadır.	Uygulanan	
TYS	(Türkçe	Yeterlilik	Sınavı)	sonrası	dil	seviyeleri	düşük	olan	öğrencilerimizin	1329	tanesi	Uyum	
sınıflarımızda	 Türkçe	 eğitimi	 almaktadır.	 Destekleme	 Eğitimimiz	 sayesinde	 akademik	 olarak	 zayıf	
olan	derslerinde	başarı	sağlamayı	hedeflemekteyiz.	Okul	çağı	dışında	kalan	öğrencilerimizin	ise	hem	
okullaşmalarını	 sağlamak	 hem	 de	meslek	 edindirmek	 amacıyla	mesleki	 eğitime	 yönlendirilmeleri	
sağlanmaktadır.	Proje	koordinatörlüğünün	gönderdiği	5000	adet	Hayatboyu	Türkçe	Kitabı	ve	5000	
adet	Salih	Hikaye	Seti	dağıtımı	yapılmış	ve	dilimizi	öğrenmelerine	katkıda	bulunulmuştur.
Proje	kapsamında	çalışan	56	Türkçe	Öğreticisi,	6	Rehberlik	Danışmanı	ve	97	Gönüllü	Eğitici	işbirliği	ile	
akademik	çalışmaların	yanı	sıra	öğrencilerimizin	sosyal	uyumu	ve	vatandaşlarımızın	farkındalıklarını	
arttırıcı	faaliyetlerimiz	ile	alan	taramalarımız,	okullaştırma		çalışmalarımız	da	devam	etmektedir.

3 
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Seminer, Konferans,  
Panel ve Benzeri 

Çalışmalar
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SINAİ	MÜLKİYET	FARKINDALIK	SEMİNERİ		                     

	 Bakanlığımız	 Öğretmen	 Yetiştirme	 ve	 Geliştirme	 Genel	 Müdürlüğünün	 03.12.2019	 tarih	
ve	 24008395	 sayılı	 yazısına	 istinaden	 Müdürlüğümüz	 Başöğretmen	 Atatürk	 Toplantı	 Salonunda	 
18-19	Aralık	2019	tarihlerinde	İki	(2)	grup	halinde	Eğitimciler	Pınar	Meral	ÇELİKİN	ve	Sıla	SEZGİN	
tarafından	Mesleki	ve	Teknik	Eğitim	Genel	Müdürlüğüne	bağlı	Okul	ve	Kurumlarında	görev	yapan	
Okul	Müdürü,	Müdür	Yardımcısı	ve	Alan	Şeflerine	Sınai	Mülkiyet	Farkındalık	Semineri	verilmiştir.

	 Seminere	85	okul	müdürü,	9	müdür	yardımcısı	ve	76	alan	şefi	toplam	170	kişi	katılmıştır.

1 
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2 
KÖK	HÜCRE	FARKINDALIK	SEMİNERLERİ

	 İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüz	bünyesinde	13	okul,	109	öğretmen	ve	3250	öğrenciye	kök	hücre	
farkındalık	semineri	verildi.	Seminerde	TÜRKÖK,	T.C.	Sağlık	Bakanlığı’nın,	Hematopoetik	kök	hücre	
nakli	tedavisi	olması	gereken	hastalar	için	oluşturduğu	Türkiye	Kök	Hücre	Koordinasyon	Merkezi’nin	
adıdır.	Bu	merkez	tarafından	yürütülecek	olan	TÜRKÖK	Projesi	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	ve	Türk	Kızılayı	
işbirliğinde	gerçekleştirilmektedir.

	 TÜRKÖK	Projesi,Türkiye’de	hematopoetik	kök	hücre	nakli	tedavisi	olması	gereken	hastalar	(lö-
semi,	immün	yetmezliği	olan,	çeşitli	kanser	hastaları,	kemik	iliği	çalışmayan	veya	yeterli	çalışmayan	
hastalar,	talasemi	hastaları,…	vb.),	için	bir	Kemik	İliği	Bankası	oluşturulması	ve	bu	bankaya	gönül-
lü	 olarak	 kemik	 iliği	 veya	periferik	 kök	hücre	bağışlamak	 isteyen	bağışçı	 adaylarının	bulunmasını	
amaçlamaktadır.

	 TÜRKÖK	Projesi	kapsamında	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	ile	Türk	Kızılayı	arasında	işbirliği	protokolü	
Kasım	2013	 tarihinde	 imzalanmıştır.	 Projenin	 ilk	 adımı	 olarak	 “Uygun	Gönüllü	Vericilerin	Belirlen-
mesi	ve	Örneklerin	Alınması	Protokolü”	imzalandı.Bu	protokol	ile	Türk	Kızılayı	‘’Kök	Hücre	Bağışçısı	
Kazanımı’’	görevini	üstlenmiştir.

	 Türk	 KIZILAYI,Kan	 Hizmetleri	 bünyesinde	 Kök	 Hücre	 Koordinasyon	 merkezi	 ve	 13	 Bölge	
Kan	Merkezinde	Gönüllü	Verici	Merkezleri	oluşturuldu.	Türkiye	genelinde	kurulan	13	bağış	merkezi	
aracılığı	ile	artık	kök	hücre	bağışı	yapmak	isteyen	vatandaşlarımız	bağışta	bulunabilecekler.
 
	 Bölgemizde,	Batı	Akdeniz	Bölge	Kan	Merkezine	bağlı	Antalya	Kök	Hücre	Gönüllü	Verici	Merkezi	
olarak,	Antalya,	Isparta,	Burdur	illerinde	kök	hücre	bağışı	kazanımına	yönelik	faaliyet	göstermektedir.	
Bölgemizde	ilk	örnek	numune	alımlarına	Ağusto-2014	tarihinde	başlamış	olup,	özellikle	düzenli	kan	
bağışçılarımıza	yönelik	çalışmalarımızı	yürüttük	ve	yürütmekteyiz.
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(DÖGEP)	EKİM	AYI	ETKİNLİĞİ	“DEĞERLER	EĞİTİMİ”

DİN	KÜLTÜRÜ	VE	AHLAK	BİLGİSİ	
ÖĞRETMENLERİ	GELİŞİM	PLANI	(DÖGEP)	
EKİM	AYI	ETKİNLİĞİ	“DEĞERLER	EĞİTİMİ”

İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	ArGe	birimince	koordine	
edilen,	Muratpaşa	ilçesine	bağlı	resmi/özel	ilkokul,	
ortaokul	 ve	 ortaöğretim	 kurumlarında	 görev	 ya-
pan	 Din	 Kültürü	 ve	 Ahlak	 Bilgisi	 öğretmenlerine	
yönelik,	 Din	 Kültürü	 Ve	 Ahlak	 Bilgisi	 Derslerinde	
Ders	 Dışı	 Etkinliklerde	Değerler	 Eğitiminin	Önemi	
konulu	seminer	Şehit	Muhammet	Oğuz	Kılınç	An-
adolu	 İmam	 Hatip	 Lisesi	 Konferans	 salonunda,	
İl	 Milli	 Eğitim	 Müdür	 Yardımcımız	 Sayın	 Mehmet	
KARAKAŞ’ın	 katılımıyla	 gerçekleştirildi.	 İl	 Milli	
Eğitim	Müdür	Yardımcımız	Sayın	Mehmet	KARAKAŞ	
Din	 Kültürü	 ve	 Ahlak	 Bilgisi	 derslerinde	 Değerler	
Eğitiminin	 önemine	 dikkat	 çekerek,	 uygulamalara	
yönelik	bilgilendirmelerde	bulundu.

3 
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4 
10.	ETWINNING	YILLIK	KONFERANSI	

								Ülkemizde	Yenilik	ve	Eğitim	Teknolojileri	Genel	Müdürlüğü	bünyesinde	kurulan,	Ulusal	Destek	
Servisi’nce	 (UDS)	 yürütülen	 eTwinning	 faaliyetleri	 kapsamında	 19-21	 Aralık	 tarihleri	 arasında,	
BELEK	 Maritime	 Pine	 Beach	 Otel’de	 10.eTwinning	 Ulusal	 Konferansı	 düzenlenmiştir.	 Bahse	 konu	 
Konferans,	Milli	Eğitim	Bakanımız	Sayın	Prof.	Dr.	Ziya	SELÇUK,	Milli	Eğitim	Bakan	Danışmanları	Asuman	
SELÇUK,	Dr.	Türker	TOKER,	YEGİTEK	Genel	Müdürdü	Sayın	Anıl	YILMAZ,	Öğretmen	Yetiştirme	ve	
Geliştirme	Genel	Müdürü	Sayın	Doç.	Dr.	Adnan	BOYACI,	YEGİTEK	Daire	Başkanları	Sayın	Mustafa	
Hakan	BÜCÜK,	Asaf	Mustafa	KARAPINAR,	Antalya	Valisi	Sayın	Münir	Karaloğlu,	Antalya	İl	Milli	Eğitim	
Müdürü	Sayın	Yüksel	Arslan	ve	akademisyenlerimizin	katılımıyla	gerçekleşmiştir.

	 Konferansa,	2019	yılında	Türkiye	genelinden	eTwinning	Kalite	Etiketi	almaya	hak	kazanan	en	
başarılı	200	öğretmen	davet	edilmiş	olup	ilimizden	5	öğretmenimiz	ve	Antalya	eTwinning	İl	Koordi-
natörü	Zuhal	ÖZBAY,	UDS	tarafından	söz	konusu	konferansa	davet	almıştır.
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HİZMETİÇİ	EĞİTİMLER

	 Antalya	 İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü	 Ar-Ge	
Birimince,	 ilimizde	 görev	 yapan	 öğretmenlerimize	 
yönelik	 AB	 Proje	Hazırlama	Teknikleri	 ve	 Eğitimde	 
Yeni	 Yaklaşımlar	 Mahalli	 Hizmetiçi	 eğitimleri	 
verilmiştir.	 Bu	 eğitimlerde	 Erasmus+	 fırsatları,	
eTwinning	Portalı,	Scientix,	FCL	(Geleceğin	Öğrenme	
Ortamları),	proje	hazırlama	döngüsü,	senaryo	tabanlı	
öğretim	yöntemleri,	web	tabanlı	eğitsel	araçlar	gibi	
yenilikçi	 öğrenme	 yöntemleri	 öğretmenlerimizle	
buluşturulmuştur.	 Öğretmenlerimize	 uygulamalı	
olarak	verilen	eğitmlerden	sonra	öğretmenlerimizden	
olumlu	 dönütler	 alınmıştırtır.	 Sunulan	 hizmetiçi	
eğitimlerle	 ilimzde	 görev	 yapan	 öğretmenlerimizin	
Bakanlığımız	 23	 Vizyon	 belgesinde	 yer	 bulan	
öğretmen	 yeretlilikleriyle	 donatılması	 sağlanmış,	
ilimzde	 yürtütülecek	 projerin	 daha	 etkili	 ve	 içerik	
yönünden	daha	zengin	olması	sağlanmıştır.	Haziran-
Aralık	 ayları	 arasında	 gerçekleştirilen	 eğitmlere	 28	
okulumuzdan	382	öğretmenimiz	katulaşılmıştır.

5 
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6 
ERASMUS+	ve	eTwinning	İLÇE	BİLGİLENDİRME	TOPLANTILARI

	 Erasmus+	 Avrupa	 Birliği	 Komisyonunca	 desteklenen,	 öğretemnelrimize	 ve	 öğrencilerimize	
yurt	dışında	eğtim	ve	 işbirliği	 fırsatları	 sunan	eğitim,	gençlik	 ve	 spor	alanındak	2014-2020	yılları	
arasında	yüürtülen	bir	hibe	programıdır.	eTwinning	Milli	Eğitim	Bakanlığına	bağlı	YEGİTEK	bünyesinde	 
faaliyet	gösteren	Ulusal	Destek	Servisis	tarafından	yürütülen,	öğretmenlerimizin	mesleki	becerilerini	üst	 
seviyeye	 çıkartmayı	 amaclayan,	 öğretmenlerimizde	 ve	 öğrencilerimizde	 21.	 yüzyıl	 becelerini	
geliştirmeyi	 ,	 ulusal	 ve	 uluslararası	 ortamlarda	 işbirliğini	 sağlayan,	 güvenli	 internet	 kazanımlarını	 
sunan	 bir	 portaldır.	 bir	 projedir.bir	 	 İlimizde	 görev	 yapan	 öğretmenlerimizin	 Erasmus+	 2020	
çağrı	 yılı	 hibe	 programı	 	 fırsatlarından	 yararlanmaları,	 eTwinning	 Portalı	 hakkında	 bilgilendirme	 
ilimizde	yürütülen	projelere	rehberlik	sağlamak	amacıyla		5-6	ve	7	Kasım	tarihlerinde	Antalya	İl	Milli	
Eğitim	Müdürlüğü	Ar-Ge	birimi	tarafından	toplantılar	gerçekleştirilmiştir.	Bilgilendirme	toplantılarına	
Antalya’nın	19	ilçesinden	1285	öğretmenimiz	katılımıştır.
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ERASMUSDAYS

	 İlki	 2017	 yılında	 düzenlenen	 ve	 ülkemizde	
de	2018	yılı	 içerisinde	200’ü	aşkın	 farklı	 etkinlikle	
kutlanan	 “ERASMUSDAYS”	 Avrupa	 festivalinin	
üçüncüsü	10-11-12	Ekim	2019	tarihlerinde	Avrupa	
çapında	eş	zamanlı	etkinliklerle	gerçekleştirilmiştir.	
Antalya	İl	Milli	Müdürlüğü	koordinesinde	150	oku-
lun	katılımıyla	Akdeniz	Üniversite	Hukuk	Fakültes-
inde	gerçekleştirilen	ErasmusDays;	sergi,	sunum	ve	
etkinliklerle	coşkuyla	kutlanmıştır.

7 



44

Diğer Bilgiler 

(PROJE TESCİL BELGELERİMİZ)

Bölüm 7 
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İletişim Bilgileri

Bölüm	8 
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Adres :		 Soğuksu	Mahallesi,	Hamidiye	Caddesi	No:	59				07030	Muratpaşa	/	Antalya

Tel :	 (0242)	238	60	00		 	(131	/	163	/	193)
	 	 (0242)	238	38	17

ANTALYA	İL	MİLLİ	ĞİTİM	MÜDÜRLÜĞÜ

AR-GE	BİRİMİ	EKİP	ÜYELERİ

Adı SOYADI Unvanı Dahili e-posta Ekip Görevi

1 Ferit ÇİMEN Matematik öğretmeni 193 projeler07@meb.gov.tr ASKE Ekip  
Sorumlusu

2 Fehime ERGÜN Tarih Öğretmeni 193 projeler07@meb.gov.tr ASKE Ekip Üyesi

3 Zuhal ÖZBAY İngilizce Öğretmeni 193 projeler07@meb.gov.tr ASKE Ekip Üyesi

4 Serap TUĞRUL Okul Öncesi Öğretmeni 193 projeler07@meb.gov.tr ASKE Ekip Üyesi

5 Nesrin HÜLÜR Fizik Öğretmeni 193 projeler07@meb.gov.tr ASKE Ekip Üyesi

6 Özlem GÜNGÖREN İngilizce Öğretmeni 193
projeler07@meb.gov.tr

ASKE Ekip Üyesi

7 Ünzile KÖSE Edebiyat Öğretmeni 193 projeler07@meb.gov.tr ASKE Ekip Üyesi

8 Fatma SARIKAYA Rehber Öğretmen 193 projeler07@meb.gov.tr ASKE Ekip Üyesi

9 Seyit Ahmet UYSAL Bilişim Teknolojileri  
Öğretmeni

193
projeler07@meb.gov.tr

ASKE Ekip Üyesi

10 Pelin BÜYÜKSAVCI Rehber Öğretmen 193
projeler07@meb.gov.tr

ASKE Ekip Üyesi

11 Ercan AKKAN Sınıf Öğretmeni 193
projeler07@meb.gov.tr

ASKE Ekip Üyesi

12 Hakan KUMRU Sosyal Bilgiler 193 projeler07@meb.gov.tr ASKE Ekip Üyesi

13 Dilek ÇAPAR Sınıf Öğretmeni 163 projeler07@meb.gov.tr PE Ekip  
Sorumlusu

14 P. Meral ÇELİKİN Edebiyat Öğretmeni 163 projeler07@meb.gov.tr PE Ekip Üyesi

15 Engin CENGİZ İngilizce Öğretmeni 163 projeler07@meb.gov.tr PE Ekip Üyesi

16 Meltem AYDOĞMUŞ Türkçe Öğretmeni 163 projeler07@meb.gov.tr PE Ekip Üyesi

17 Halime CANDAN
Sınıf Öğretmeni

163 projeler07@meb.gov.tr PE Ekip Üyesi

18 Hüseyin GÖKALP Bilişim Teknolojileri Öğ-
retmeni 163

projeler07@meb.gov.tr
PE Ekip Üyesi
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Adı SOYADI Unvanı Gsm e-posta Ekip Görevi

19 Pınar YILMAZ ingilizce Öğretmeni 163
projeler07@meb.gov.tr

PE Ekip Üyesi

20 Sema AYKUŞ ingilizce Öğretmeni 163
projeler07@meb.gov.tr

PE Ekip Üyesi

21 Sıla SEZGİN Sınıf Öğretmeni 163 projeler07@meb.gov.tr PE Ekip Üyesi

22 Emre DAYIOĞLU Müzik Öğrtemeni 163 projeler07@meb.gov.tr PE Ekip Üyesi

23 Fikriye ÖZYÖRÜK İnşaat Tek./Yapı Tasarım 163 projeler07@meb.gov.tr PE Ekip Üyesi

24 İrem KABALAK Matematik öğretmeni 163 projeler07@meb.gov.tr PE Ekip Üyesi

25 Veli KILIÇ Matematik öğretmeni 163 projeler07@meb.gov.tr PE Ekip Üyesi

26 H. serap DOĞAN Şef 131 projeler07@meb.gov.tr

27 Cihan AKSOY Memur 131 projeler07@meb.gov.tr

28 Ahmet ATICI Memur 131 projeler07@meb.gov.tr


