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STRATEJİK PLAN
ÇALIŞMALARI

Performans Programı
2022 Performans Programı hazırlanarak Valiliğe sunulmuştur. 

Stratejik Plan İzleme Faaliyetleri
2022 yılı izleme faaliyetleri kapsamında Temmuz ayında Eğitim
Öğretim verileri, Aralık ayında da Mali veriler alınarak Valilik
Raporuna ve Faaliyet Raporuna temel oluşturacak bilgiler elde
edilmiştir.

2024-2028 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları

Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Gölbaşı'nda yapılan Stratejik
Plan Hazırlama Kursunda eğitimlere katılım sağlanmıştır. 

İlimizde 2024-2028 Stratejik Planı Strateji Geliştirme Kurulu ve
Stratejik Plan Ekibi kurulmuştur.
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Antalya Valiliği himayelerinde; “İlimiz eğitim öğretim faaliyetlerinin daha vizyoner bir yapıya
büründürülmesi, bilimsel düşünce ile iyi uygulamaların ön plana çıkarılması ve yaygınlaştırması,
başarının kalıcı ve kurumsal hale getirilmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gerekleri ve
şartlarına uygun olarak milli, manevi ve evrensel değerlerle donanmış, topluma yararlı bireyler
olarak yetiştirilmeleri” amacıyla proje uygulama esasları belirlenmiştir. Proje sürecinde kullanılmak
üzere; Bakanlığımızca  http://antalyaahenk.meb.gov.tr web sayfamız faal durumdadır.

Valimiz Sayın Ersin YAZICI ve 19 ilçe mülk-i amirlerinin gerçekleştirmiş oldukları okul ziyaretleri ve
iyi etkinlik örneklerinin yer aldığı proje kitabı hazırlanarak Eylül ayı içerisinde İlimiz tüm ilçe ve
okullarına gönderilmiştir.               

AHENK
ANTALYA'DA HEDEFLENEN EĞİTİME NİTELİK KAZANDIRMA PROJESİ
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04 Ekim 2022 tarihinde Antalya Öğretmenevinde, Valimiz Sayın Ersin YAZICI başkanlığında, Vali
Yardımcısı Yalçın SEZGİN, 19 İlçe Kaymakamı, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Gençlik ve Spor İl/
İlçe Müdürlerinin katılımıyla, "Proje Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. İlçelerde
yürütülen faaliyetler ve hedefleri hakkında Kaymakamlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri Brifing
sunumu gerçekleştirmiştir.

Vali Sayın Ersin YAZICI’nın talimatlarıyla, Ord.Prof.Dr.Ali Fuad BAŞGİL’in
“Gençlerle Başbaşa” adlı 21.000 adet okuma kitabının, İlimiz genelinde bulunan
tüm Meslek Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerine dağıtımı sağlanmıştır. 

Projeye ait 5 Faaliyet Başlıklarından biri olan Rehberlik Faaliyetleri kapsamında, Valimiz Sn. Ersin
YAZICI himayelerinde, Müdürlüğümüz koordinesinde, Kepez ilçemizdeki Meslek Lisesinde okuyan
600 öğrencimizin katılımıyla, Müfit Can SAÇINTI'nın "Başarı Aceleye Gelmez" konulu söyleşi
programı 27 Ekim 2022 tarihinde Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Projeye ait 5 Faaliyet Başlıklarından biri olan Rehberlik Faaliyetleri
kapsamında, Valimiz Sn. Ersin YAZICI himayelerinde,
Müdürlüğümüz koordinesinde, Kepez ilçemizdeki Meslek Lisesinde
okuyan 600 öğrencimizin katılımıyla, Müfit Can SAÇINTI'nın
"Başarı Aceleye Gelmez" konulu söyleşi programı 27 Ekim 2022
tarihinde Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde
gerçekleştirilmiştir.
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Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkarmak amacıyla, 29-30 Kasım 2022 tarihlerinde, Antalya
Öğretmenevinde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zeynep ŞERAN başkanlığında, iyi etkinlik
örneklerini inceleme ve değerlendirme çalışması yapılmıştır. İl genelinden 220 etkinlik gönderilmiş
olup, komisyon tarafından farkındalık yaratan 30 etkinlik seçilmiştir ve antalyaahenk.meb.gov.tr
internet adresinden paylaşımda bulunulmuştur.
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05 Aralık 2022 tarihi itibari ile Valimiz Sayın Ersin YAZICI ile birlikte yaptığımız okul ziyaretleri sayısı
58 okul olup, tüm etkinlikler toplamında bugüne kadar 41.805 öğrencimiz ve 3997 öğretmenimizle
bir araya gelinmiştir. 

Valimiz Sayın Ersin YAZICI’nın talimatlarıyla
İlimizde bulunan tüm kamu kurum
yöneticilerinin yıl içesinde gerçekleştirecek
oldukları Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde
bulunan ilkokul, ortaokul ve lise okul ziyaretleri
planlanmış olup, İlimizde bulunan tüm kamu
kurumlarına "Takvim ve Planlama"
gönderilmiştir.

Valimizin başkanlığında, Vali Yardımcısı Yalçın
SEZGİN, 19 İlçe Kaymakamı, İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürleri ile Gençlik ve Spor İl/İlçe
Müdürlerinin katılımıyla, yapılması planlanan
2022-2023 Eğitim öğretim yılı ara dönem 
 Proje Değerlendirme Toplantısı çalışmalarımız
devam etmektedir.
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Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürel Etkileşimi Çalıştayı 26.10.2022 tarihinde Falez Uygulama
Otelinde gerçekleştirilmiştir.

 Çalıştayda:

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Göç Müdürlüğünden
yöneticiler, öğretmenler, uzmanlar, yabancı uyruklu öğrenci ve velilerimizden olmak üzere toplam
70 katılımcı yer almıştır.  

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİ ÇALIŞTAYI
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Bakanlığımız himayelerinde ilimiz genelinde atıl olan köy okullarımızdan dönüştürdüğümüz 24 Köy
Yaşam Merkezimizde açılan kurslarımız ve sınıflarımızla köylerimizin yaşam alanları olma gayesini
gerçekleştirdik.

KÖY YAŞAM MERKEZLERİ
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Bakanlığımızın 81 ilde; her ilin eğitim, öğretim, akademik, sosyal, kültürel, sportif haberlerinin,
Olgunlaşma Enstitüsü bulunan illerin Olgunlaşma Enstitüsü haberlerinin yer aldığı iki ayda bir 
e-Dergi olarak yayımlanması amacıyla başlattığı bir projedir. 

Dergimizin ismi 81 Çalıkuşu Antalya’dır. 81 Çalıkuşu Antalya e-Dergimizin içeriklerinde
müdürlüğümüzce yürütülen proje ve faaliyetlere, akademik ve sportif başarılara,
öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yazılarına, fotoğraflarına, ilçelerimizden ve okullarımızdan
gelen örnek projelere, ilimizden eğitim, kültür, sanat haberlerine yer vermekteyiz. 81 ilde
yayımlanan dergi içeriklerinden örnek teşkil eden, fark yaratan projeleri ve haberleri Millî Eğitim
Bakanlığı sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmaktadır. 

81 Çalıkuşu Antalya’dan 4 içeriğimiz Millî Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesaplarında
paylaşılmıştır.

1.Sayı Yayım Tarihi 03 Ocak 2022
2.Sayı Yayım Tarihi 01 Mart 2022
3.Sayı Yayım Tarihi 02 Mayıs 2022
4.Sayı Yayım Tarihi 01 Temmuz 2022
5.Sayı Yayım Tarihi 01 Eylül 2022
6.Sayı Yayım Tarihi 01 Kasım 2022

ANTALYA
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Antalya Valimiz Sayın Ersin YAZICI ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Emre ÇALIŞKAN,
hayırseverler onuruna düzenlenen 24 Ekim 2022 tarihinde akşam yemeğinde, eğitim alanında
yaptıkları yatırımlarla Antalya'mıza değer katan Kaş, Kumluca, Demre ve Finike ilçelerimizin
saygıdeğer hayırseverleriyle bir araya geldiler.

Antalya Valimiz Sayın Ersin YAZICI ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Emre ÇALIŞKAN,
hayırseverler onuruna düzenlenen 2 Kasım 2022 tarihinde öğle yemeğinde, eğitim alanında
yaptıkları yatırımlarla Antalya'mıza değer katan Alanya ilçemizin saygıdeğer hayırseverleriyle
bir araya geldiler.

 HAYIRSEVERLERİMİZLE BULUŞUYORUZ
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VİZYONER YÖNETİM GÜÇLÜ KURUM

Vizyoner Yönetim Güçlü Kurum Projesi Antalya il genelindeki tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve
Okul Müdürlükleri nezdinde, uygulamada birlik beraberliği sağlamak, sağlam bir kurum hafızası
oluşturarak; pratik, uygulanabilir, ölçülebilir, takip edilebilir, vizyoner bir yönetim ve güçlü bir kurum
anlayış ve oluşumunu yerleştirmek ve kalıcı hale getirmek Müdürlüğümüz bünyesinde sürekli
güncellenen bir Kurum Hafızası oluşturmaktır.

Bu minvalde çıktığımız yolda ilimiz bünyesinde 2022 yılında yapılan LGS ve YKS sınavlarının okul, ilçe
ve il nezdinde istatistiklerini tutarak güçlü ve zayıf yönlerimizin farkına vardık. Bu doğrultuda
okullarımız 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı sene başı toplantılarında bir önceki senenin fotoğrafına
bakarak mevcut durumlarını iyileştirme yoluna gittiler. Bununla beraber ilimizde yapılan tüm sosyal,
kültürel ve sportif başarılar sisteme işlendiğinden, istendiğinde anında ulaşılmasının önü açıldı. Bu
proje aynı zamanda olası okul müdür değişikliklerinde, yeni ataması yapılan okul müdürümüzün
okuluyla alakalı bilgi sahibi olması hususunda bir kılavuzluk edecek rehber konumundadır. Çünkü okula
ait tüm veriler tek bir dijital havuzda tutulduğu için okul müdürü istediği bilgiye anında ulaşabilecektir. 

Bu projenin mini bir versiyonu İl Milli Eğitim
Müdürümüze “Dijital Ajanda” olarak
hazırlandı. Böylece İl Müdürümüz ziyaret
ettiği okullardaki ihtiyaç duyduğu tüm
bilgilere hızlı ve güncel olarak
ulaşabilecektir.
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ENERJİ OKUR YAZARLIĞI

Antalya Valiliği himayesinde Müdürlüğümüz ile CK Akdeniz Elektrik arasında, öğrencilerimize enerji
kullanımı ve tüketimi konularında farkındalık kazandıracak, "Enerji Okuryazarlığı Projesi"
protokolünün Kasım ayında imzalanmasının ardından pilot okullarda enerji okuryazarlığı eğitimleri
başladı. 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılını kapsayan süreçte 19 ilçeden 50 pilot okulda eğitimler devam
ediyor. İlkokul 3. ve 4. sınıf, ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine “elektriğin ne olduğu, nasıl
üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarruf yöntemleri”
hakkında uzman eğitmenler bilgilendirmeye devam etmektedir. Eğitim alan öğrencilere enerji elçisi
sertifikası verilirken yeşil enerji konusunda da toplumsal farkındalık için de ilk adım atılmaktadır.
Proje ile 5 bin öğrenci ile 5 bin aileye ulaşarak, enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanımı
konusunda destek sunulması hedeflenmektedir.
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Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde etkin
okuma kültürünün geliştirilmesi ve çocukların
kitaplara erişebilirliğini artırmak için “Çocuk ve Kitap
Buluşmaları Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. İl
Müdürümüz Sn. Dr. Emre ÇALIŞKAN kitap okumanın
hayatımızdaki yeri ve önemine değinerek bu konuda
kaydedilen ilerlemeleri dile getirdi. İlimizde
kütüphanesiz hiçbir okulun kalmadığını, özellikle kitap
okuma oranının arttığını belirtti. Sayın Valimizin bu
konudaki olumlu tutumları sayesinde kentimizde
okuma kültürünün oluşmaya başladığının altını çizdi.
Antalya Valimiz Sn. Ersin YAZICI, mülki amir olarak
eğitimin, önceliği olduğundan bahsetti. Kitap
okumanın kendi hayatının da vazgeçilmez bir parçası
olduğunu belirtti. Gençlerle her yerde, her durumda
kitap buluşmaları yapmaktan gurur duyduğunu,
okuma yararına düzenlenen bu çalıştayın da kıymetini
vurgulayarak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Çalıştayda; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Ar-Ge
biriminde görevli öğretmenler, Okul Öncesi, Sınıf,
Türkçe, Rehberlik, Özel Eğitim branş öğretmenleri,
çocuk kitabı yazarları, Aile ve Sosyal Hizmetler
Müdürlüğünde görevli çocuk gelişim uzmanları,
ilimizdeki kütüphanelerde görevli kütüphaneciler,
öğrenciler ve veliler yer almıştır.

Çalıştayda; etkin okuma kültürünün geliştirilmesi,
disiplinler arası okuma kültürünün artırılması, yaratıcı
düşünme becerilerinin geliştirilmesi, kütüphanelerin
etkin kullanılması, çocuklarda bilgiye erişim hakkı gibi
konular konuşulmuştur. Çalıştaydan çıkan sonuçlar
çerçevesinde; okuma alışkanlığının kazandırılması,
dersler arası okuma kültürünün oluşturulması, kitap
seçimini ilgi alanları doğrultusunda özgürce yaparak
gelişimlerinin sağlanması, çocukların kitaplara
erişilebilirliğinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Sonuç olarak öğrencilerin kitabın en iyi arkadaş
olduğunu fark etmeleri ve kitabı hayatlarının bir
parçası olarak benimsemeleri planlanmaktadır.

ÇOCUKLAR KİTAPLARLA BULUŞUYOR
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Antalya ilinin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin,
gönüllü, bilinçli ve düzenli kan bağışçılarından
karşılanması, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç
olduğunu hatırlatmak, kan bağışı sayesinde,
öğrencilerimizde yardımlaşma ve dayanışma
değerlerinin farkındalığının arttırılması amacıyla,
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay
Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi arasında
29.09.2022 tarihinde işbirliği protokolü
imzalanmıştır. Bu kapsamda "Okulumda Kan’panya
Var" projesi Aralık ayı tanıtım ve bilgilendirme
toplantısı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma
Zeynep ŞERAN’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu güne kadar 9 ilçemizde 25 okulumuzda 1008
kan bağışıyla, 3024 kişiye hayat ve her kan
bağışçıcı adına dikilen 1008 fidanla doğaya nefes
olduk.

OKULUMDA KAN'PANYA VAR
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Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği;
kurulduğu 1996 yılından bu yana ülkemizde Kan
Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı alanındaki eğitim ve
bilgi eksikliğini görerek bu konuda katkı sunmak
amacıyla Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay’ı ve Türk Kan
Vakfı ile birlikte Türkiye çapında kanın doğru ve
güvenli kullanımı konularını içeren çok sayıda bilimsel
etkinlik ve toplantıyı gerçekleştirmiştir. 30 Kasım - 04
Aralık 2022 tarihinde “XV. Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi”ni İlimizde gerçekleştirdi.

Kongrede, dünyadaki kan bankacılığı ve transfüzyon
tıbbındaki bilgi ve deneyimler paylaşıldı, fikir
alışverişleri gerçekleştirildi, bu alandaki yenilikler ve
gelişmeler hakkında bilgi sahibi olundu. Dünyada bu
alanda çalışan kişileri öğrencilerle buluşturularak bu
alanda çalışmak isteyen öğrenciler bilgi sahibi oldu.
Ayrıca  öğrencilerimiz kan transfüzyonun öneminin
farkına vardılar.

03.12.2022 Cumartesi tarihinde Antalya İl Milli Eğitim
Müdürlüğünden 3 öğretmen, Duraliler Ortaokulundan
10 öğrenci ve 4 öğretmenin katılımıyla, kongreye
katılan doktorlar tarafından “Geleceğin Kan Bağışçıları
Yetişiyor”  konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitim
sonunda “Katılım Sertifikası” verildi

GELECEĞİN KAN BAĞIŞÇILARI
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Valiliğimiz himayelerinde müdürlüğümüz koordinasyonunda;  19 ilçemizde bulunan 90 lisemizde
eğitim görmekte olan 9.ve 10. Sınıf öğrencilerimizin, kendilerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç
duydukları özgüveni inşa etmelerini desteklemek için ‘’ÖZGÜVEN’’ Projesi gerçekleştirilmiştir.
‘’Kendine Güven’’ eğitimlerine toplam 10800 öğrencimizin katılımı sağlanmıştır.

‘’ÖZGÜVEN’’ PROJESİ
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MASA TENİSİ TURNUVASI
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Antalya il ve ilçelerinde öğretmen ve emekli öğretmenlerin katılımıyla 21 ve 22 Kasım 2022
tarihlerinde Antalya Spor Salonunda akşam saat 18:00 ile 21:00 arasında grup elemeleri şeklinde
müsabakalar yapılmıştır.

Turnuvaya 80 erkek ve 20 kadın sporcu katılmıştır.

Dereceye giren öğretmenlerimize 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Kültür Merkezinde
düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğinde İl Müdürümüz tarafından ödülleri taktim edilmiştir.
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https://rotamizstem.blogspot.com/

Valiliğimiz himayelerinde, müdürlüğümüzce yürütülmekte olan “AHENK” projesi kapsamında
STEM Eğitimini yaygınlaştırmak, öğretmenlerimize STEM ile ilgili eğitimler vermek,
öğrencilerimize yaratıcı düşünebilme, araştırma yapma, sorgulama, üretme ve günlük hayat
problemlerini çözebilme becerisi kazandırmak, teknolojiyi verimli kullanmaları konusunda
rehberlik yapmak, okulda elde ettikleri bilgileri günlük hayatta kullanabilmelerini, ürüne
dönüştürmelerini sağlamak, amacıyla 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında pilot okullarımızda
“Rotamız STEM” projesi uygulanmıştır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında ilimizde STEM uygulamalarını yaygınlaştırmak, daha fazla
öğretmen ve öğrencilerimizin faydalanmasını sağlamak amacıyla, ilimizde görev yapan Scientix
Elçilerimizin katılımı ile müdürlüğümüz koordinesinde planlama toplantısı gerçekleştirdik.

ROTAMIZ STEM 2023





AKREDİTASYON

Okul  Eğitimi Akreditasyonu Mesleki Eğitim
Akreditasyonu

Erasmus+ Programı 2014 yılından bu yana eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki işbirliği ve
hareketlilikler için sayısız fırsat sunmuştur. Program, katılımcılara önemli beceriler ve tecrübeler
sağlamış; Avrupa çapındaki eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarının modernleştirilmesine yardım
etmiştir. Yeni Program (2021-2027) daha kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir olmayı
hedeflemektedir. Avrupa çapında eğitimde dijital geçişi desteklemek ve Avrupa Eğitim Alanı'nın
oluşturulmasına yardım etmek programın hedefleri arasındadır. Bu hedefleri gerçekleştirmek adına
Yeni Program, kurumların programa öncekinden daha kolay erişim sağlamaları yönünde tasarlandı.
İşte Erasmus akreditasyonu bu hedef için olmazsa olmazlardan biridir. Erasmus akreditasyonu, yeni
program altındaki hareketlilik faaliyetlerine erişimin yeni bir yoludur. 

Erasmus akreditasyonu, kurumların Programın Ana Eylem 1 altındaki öğrenme hareketliliği faaliyetine
katılımlarına erişim imkânı sunar. Ana Eylem 1, öğreniciler, öğretmenler, eğitmenler ve diğer eğitim
personeline profesyonel ve kişisel gelişim imkânı sağlamasıyla kurumlara destek olur Müdürlüğümüz
Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim alanında akredite bir kurumdur.

OKUL EĞİTİMİ: Erken çocukluk eğitimi ve bakımı, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim dahildir.

MESLEKİ EĞİTİM: Başlangıç ve devam eden mesleki eğitim ve öğretim ile iş temelli öğrenmenin tüm
formları dahildir.
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 Okul Eğitimi alanında 30 
 Mesleki Eğitim alanında 13

Avrupa Komisyonu, Erasmus+ ile eğitim, öğretim, gençlik ve spor programlarını desteklemek ile
beraber Yüksek Eğitim, Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, okul programlarını ve gençlik
aktivitelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması,
onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programının 2021-2027 döneminde 28,4 milyar avroluk toplam bütçesi ile tüm Avrupa’da
10 milyondan fazla kişiye yurtdışında eğitim, öğretim ve deneyim kazanma fırsatı sağlamayı
hedefliyor. Pandemi bağlamında Erasmus+ dayanıklılık çabası yüz binlerce okulu, yüksek öğretim
kurumunu, mesleki eğitim kurumlarını, öğretmenleri, gençleri, gençlik ve spor kuruluşlarını, sivil
toplumu ve diğer paydaşları harekete geçirecektir. 

Müdürlüğümüz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ''Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim'' alanında Erasmus
Akreditasyonu almaya hak kazanmıştır. 

Müdürlüğümüzün Erasmus Akreditasyonu ile okul eğitimi ve mesleki eğitim alanlarında sınır ötesi
değişim ve işbirliğine açılmak isteyen Kurum/Kuruluşlar Erasmus+ fırsatlarından daha kolay
faydalanacaktır. 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2021-2027 yılları kapsamak üzere «Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim»
alanında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Akredite Kurum" statüsündedir. Müdürlüğümüze
Erasmus+ Akreditasyonu kapsamında başvuran okul/kurumların «sınır ötesi değişim ve işbirliğine
katılımları, Erasmus+ fırsatlarından faydalanmaları ve bu sürecin sağlıklı ve sorunsuz olarak
yürütülmesi» temel hedefimizdir.
  
 2021 yılında;

okulumuz akreditasyon üyesi olmuştur. 

   Okul Eğitimi alanında Yönetici, öğretmen ve öğrencilerimiz Almanya, Romanya, Yunanistan,
Bulgaristan, Fransa gibi farklı ülkelere öğrenci grup hareketliliği, kurs, iş başı izleme faaliyetleri
kapsamında gitmişlerdir.

Program, Avrupa çapında, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin
kalitesini ve uygunluğunu artıran yeni uygulamaların hızlandırılmasına yardımcı olacağından,
gençlerimizin Erasmus+ fırsatlarından daha fazla yararlanmasını sağlamaktayız.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU

26



27



28



 Erasmus+ Programı, okul çağındaki öğrencilerin yeni dönemde
Avrupa’daki okullarda eğitim almaları ya da staj görmeleri için
faaliyetler sunmaktadır. 2021-2027 yıllarını kapsayan Erasmus+
Akreditasyonu çatısı altında sınır ötesi değişim ve işbirliğine
katılım faaliyetleri devam etmektedir. Bu faaliyetler
Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleşmektedir.
 
 Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi koordinatörlüğünde yürütülen
Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında
akreditasyon üyesi okul sayımız:

*MESLEKİ EĞİTİM: 2021 yılında 13 okul mesleki eğitim
alanında akreditasyon üyesi olmuştur.     
                    
Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu'nda gerçekleştirilen
faaliyetler;

·Kısa dönem Öğrenci Hareketliliği (10-89 Gün)

·Uzun dönem Öğrenci Hareketliliği (ErasmusPro)- (90-365 Gün)

·Yetenek yarışmalarına katılım (1-10 Gün) 

·Davetli uzman personel (2-60 gün)

·Öğretmen ve Eğitim personeline ev sahipliği (10-365 Gün)

·Hazırlık Ziyareti 

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU
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Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu Genel Hedefleri:

1- Uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda kurumumuzun uluslararası projelerde daha fazla yer
almasını sağlama.

2-Sürdürülebilir kalifiye elaman ihtiyacının giderilmesi.

3-Türkiye 2023 hedeflerine ve Avrupa 2020 strateji hedeflerini gerçekleştirmek için sürdürülebilir
büyümenin sağlanması

4-Yabancı Dil ve Mesleki yabancı dil becerilerinin öğrenilmesi, pratik olarak mesleki alanda
kullanılması

5-İstihdamın sağlanması ve işsizlik oranının azaltılması

6-Meslek geliştirme yoluyla erken okul terkinin önlenmesi.

7-Öğrenicilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve kariyer rehberliği uygulamalarını hayata
geçirmek.

Meslekî ve teknik eğitimin uluslararası standartlar ve kriterler çerçevesinde planlanması ve
uygulanması temel hedeflerimizden birisidir.

Meslekî ve teknik eğitimi yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun
yapılandırarak genç nüfusumuzun gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazanmasını sağlamak temel
hedefimizdir.
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Erasmus+ Akreditasyon; Okul Eğitimi Öğrenci ve
Personel Hareketliliği faaliyeti, kurumlara eğitim
personeli ve öğrencileri için program üyesi
ülkelere öğrenme hareketlilikleri düzenlemeleri ve
program ülkelerinden öğrenci ve öğretmen davet
etmeleri fırsatlarını sunar. 

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Erasmus+
Akreditasyon kapsamında iş başı gözlem ve grup
hareketlilikleriyle Letonya, Romanya, Yunanistan,
İspanya, İtalya’dan gelen öğrenci ve öğretmenlere
ev sahipliği yapılmıştır. 

EV SAHİPLİĞİ
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Uzman daveti ile Kurumlar, eğitim öğretimi iyileştirmek için yurt dışından öğretmen, iş insanı,
uzman, eğitmen gibi kişileri kurumlarına davet edebilmektedir. Bu yeni hareketlilik etkinliği,
kurumumuzdaki her öğretmenin doğrudan kendi memleketinde bir eğitim kursuna katılmasına izin
verdiği için özellikle yararlıdır. Uzmanlar, ev sahibi kuruluşta öğretim, eğitim ve öğrenimin
geliştirilmesine yardımcı olabilecek yurt dışından eğitimciler, öğretmenler, politika uzmanları veya
diğer nitelikli profesyonellerdir. Bu kapsamda, ilimizde 6 adet eğitim düzenlenmiştir

UZMAN DAVETİ FAALİYETİ
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OKUL EĞİTİMİ ALANINDA EĞİTİMLER:

1-İNGİLİZCE   2-OKUL ÖNCESİ  3.ALMANCA

MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA EĞİTİMLER:

1-ELEKTRİK BÖLÜMÜ   2-MUHASEBE BÖLÜMÜ  3-OTOMASYON BÖLÜMÜ 4-İNŞAAT BÖLÜMÜ   

4 EKİM cuma ,saat 14.30 Müdürlüğümüz Başöğretmen Atatürk Toplantı Salonu'nda sertifikalar 
il Milli Eğitim Müdürü tarafından verilmiştir.



Erasmus+ Programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak,
potansiyel yararlanıcıları Erasmus+'tan yararlanmaya teşvik etmek  amacıyla 2018 yılından bu yana
ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (#ERASMUSDAYS) etkinlikleri
düzenlenmekte; ülkemiz ile birlikte tüm Avrupa'da  çeşitli görünürlük, yaygınlaştırma ve
bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Erasmus Günleri'nin bu yıl 13-14-15 Ekim 2022 tarihlerinde tüm Avrupa'da yararlanıcı kurumların
gerçekleştirdiği etkinliklerle kutlanmıştır.

Erasmus Günleri etkinlikleri ile Erasmus+ Programının, Erasmus+ projelerinin ve yararlanıcı
hikayelerinin daha görünür hale gelmesi, her kesimden Erasmus+ yararlanıcısının projelerinin
sonuçlarını ve hikayelerini yerelde paylaşması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 13 Ekim 2022 tarihinde
yapılan toplantılara 2021 yılında akreditasyon üyesi okul eğitimi alanından 30, mesleki eğitim
alanından 13 okulumuzdan hareketliliklerde bulunan öğrenci ve öğretmenler katılım sağlamıştır.
Toplantıda iyi uygulama örneklerine, öğrenci ve öğretmenlerin tecrübelerinin paylaşımına yer
verilmiştir. Erasmus+ ekibi tarafından yapılan hareketliklerin değerlendirme sunumu yapılmıştır.
Toplantının sonunda sertifika töreninde katılımcılara sertifikaları verilerek toplantı tamamlanmıştır. 

2022 yılı Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyonu Üyesi Okullar; 14 Ekim 2022 tarihinde
yapılan toplantıya; 

2022 yılında akreditasyon üyeliğine kabul edilen okul eğitimi alanından 75 okul, mesleki eğitim
alanından 20 meslek lisesi öğretmenleri katılım sağlamıştır. Toplantıda 2021 yılı okul eğitimi ve
mesleki eğitim akreditasyonu proje faaliyetlerinde yürütülen iyi uygulama örneklerine, öğrenci ve
öğretmenlerin tecrübelerinin paylaşımına yer verilmiştir. Erasmus+ ekibi tarafından yapılacak olan
hareketliklerin hazırlık aşaması, hareketlilik sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar
hakkında bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Erasmus kalite standartları ve yapılması planlanan proje
faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

2022 YILI ERASMUSDAYS ETKİNLİĞİ 
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Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi koordinatörlüğünde yürütülen KA220-SCH-000032769 numaralı
"Tech to Teach" projesi kapsamında Birinci Kısa Süreli Eğitim Öğretim Etkinlikleri toplantısı 5-9
Eylül 2022 tarihleri arasında Yunanistan'ın Trikala şehrinde gerçekleştirildi.

Directorate of Secondary Education of Trikala'nın ev sahipliği yaptığı faaliyette İstanbul Valiliği
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Universidade
Lusófona, Gülveren Anadolu Lisesi, Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi ve SUGS "Zef Lush
Marku" dan katılımcılar yer aldı.

"Eğitimde Teknoloji Kullanımı" hakkında bilgi sahibi olan katılımcılar bu kapsamda Directorate of
Secondary Education of Trikala'dan eğitimcilerin, Akdeniz Üniversitesi ve Universidade
Lusófona'dan ise akademisyenlerin verdiği eğitimlerde teknoloji ve eğitimin entegrasyonu,
teknolojinin eğitimde doğru kullanımı, teknoloji temelli aktif öğrenme ve teknoloji temelli
öğrenmede ölçme ve değerlendirme gibi konularda becerilerini arttırdı. Etkinlikler kapsamında
Trikala Municipality ve Directorate of Secondary Education of Trikala yöneticileri de ziyaret
edildi.

Etkinliğin son gününde ise katılımcılar teknoloji temelli öğrenmede öğrencinin aktif katılımını
merkeze alan ders planlarını, Akdeniz Üniversitesi ve Universidade Lusófona'dan akademisyenler
eşliğinde tasarladı.

İyi uygulamaların değişimiyle tasarlanması planlanan ve teknoloji kullanırken öğrenciyi aktif
kılmayı hedefleyen içerikler, "Tech to Teach" projesiyle öğretmenlerin hızlı değişen dünyada
teknoloji ve eğitimi entegre etmelerini sağlayan, öğrencilere hem okul içinde hem de okul dışında
eğitim imkânı sunan öğretmen kılavuzları oluşturmayı hedeflemektedir

TECH TO TEACH
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Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi koordinatörlüğünde yürütülen KA220-SCH-000032769 numaralı
"Tech to Teach" projesinin İkinci Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti 5-9 Aralık 2022 tarihleri
arasında tüm ortak kurumların katılımıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.

Toplantıda “Teknoloji Temelli Aktif Öğrenme Yaklaşımı” temel alınarak eğitimde robotik ve
kodlama uygulamalarının desteklenmesi amacıyla eğitimcilere eğitim verilerek iyi uygulamaların
paylaşımı gerçekleştirildi. Toplantıda İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu,
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Universidade Lusófona, Gülveren Anadolu Lisesi, Tavşanlı
15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi ve SUGS "Zef Lush Marku" dan katılımcılar yer aldı.

Projenin bir sonraki aşaması olan Üçüncü Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti Toplantısı’nın
İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 

Temel hedefi eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin artırılması ve
dijital uygulamaların disiplinler arası yaklaşımla tüm ders içeriklerinde kullanılması olan TECH TO
TEACH Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından
desteklenmektedir. 
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Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinatörlüğünde ve Türkiye, İspanya,
İngiltere, İrlanda ortaklığıyla yürütülen
'INtegrating Special needs Individuals into Digi-
Holistic Education (Özel Gereksinimli Bireylerin
Diji-holistik odaklı Eğitime Entegrasyonu) isimli
Erasmus+ KA2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık
projesinin faaliyetleri başarıyla
sürdürülmektedir. Özel eğitim öğretmenleri,
ebeveynleri ve öğrencilerinden oluşan hedef
grup için yenilikçi uygulamalara odaklanan
projenin ikinci yönetim toplantısı 11-14 Eylül
2022 tarihleri arasında tüm ortakların
katılımıyla İspanya/Bilbao’da gerçekleşmiştir. 2
gün süren yönetim toplantısında; AIJU
Araştırma Enstitüsü'nden uzmanlar, Akdeniz,
Exeter, Dublin ve Basque üniversitelerinin ilgili
bölümlerinden akademisyenler ile Antalya İl
Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan
öğretmenler proje sürecinin kalite kontrolünü
sağlamak ve fikri çıktıların üretiminin
planlanması için görüşmeler gerçekleştirerek
projenin gelecek döngüsü adına kararlar
almıştır.

ULUSLARARASI PROJE YÖNETİM TOPLANTISI II
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Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi koordinatörlüğünde yürütülen 2019-1-TR01-KA201-076730 no’lu
Let’s STEM it! Beşinci Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri
arasında ortak kurumların katılımıyla Inspectoratul Scolar Judetean Education Department’in ev
sahipliğinde Romanya’da gerçekleştirildi. 

Proje faaliyetleri kapsamında, öğretmenlerin ve eğitimcilerin yetkinliklerini özellikle işbirlikçi
problem çözmeye dayalı STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) becerileri ve
deneyimlerini ülkeler arası bir boyutta paylaşılmaktadır. Faaliyet kapsamında STEM'e olan ilgi ve
becerileri artırmaya yönelik ders planları ortak kurumlarla gerçekleştirilmiştir.

Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi koordinatörlüğünde
yürütülen 2019-1-TR01-KA201-076730 no’lu
“Let’s STEM it!” in kapanış toplantısı 25-26
Temmuz 2022 tarihlerinde Directorate of
Secondary Education ev sahipliğinde Rodopi
Yunansitan’da gerçekleştirildi. Toplantıda tüm
proje faaliyetleri ve ürünleri değerlendirilmiştir. 

LETS STEM IT
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Müdürlüğümüzün ortağı olduğu KA220- SCH000032562 no’lu “i-SCHOOL: Increasing Students’
Awareness on Cultural Heritage through Digital Tools and NFE Methods” projesi ikinci öğrenme
öğretme ve eğitim faaliyeti 16-18 Ekim 2022 tarihinde Patrizio Paoletti Foundation ev
sahipliğinde İtalya’da geçekleştirilmiştir. Toplantıda proje süresince elde edilecek ürünlere yönelik
içerik ve tasarımlar değerlendirilmiştir. 

ISCHOOL
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İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortak olduğu KA220-SCH-000085065 numaralı "SENPower"
projesinin birinci ulus ötesi toplantısı, tüm ortakların katılımıyla 28 Eylül 2022 tarihinde
Bulgaristan'ın Sofya şehrinde gerçekleştirildi.

Prosveta-Sofia Foundation'ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, Antalya il Milli Eğitim Müdürlüğü,
Institution Poltecnico de Santarem, Natsionalna Asotsiatsia na Resursnite Uchiteli ve
Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento'den katılımcılar yer aldı.

Proje ortaklarının kurumsal kapasiteleri hakkında detayları paylaşılmasıyla başlayan toplantıda
projenin amacı, metodolojisi, uygulanacak adımlar ve proje kapsamında geliştirilecek içerikler
hakkında detaylar ev sahibi kurum tarafından aktarıldı.

İkinci ulus ötesi toplantısı Şubat ayında Antalya'da gerçekleşecek olan SENPower projesi, ilkokul
seviyesinde özel öğrenim gerektiren öğrencileri hedefine almaktadır. Bu kapsamda, özel öğrenim
gerektiren öğrenciler için matematik ve fen derslerinde web 2.0 araçlarının kullanımıyla yeni bir
metodoloji oluşturulması beklenmektedir.

SENPOWER
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Müdürlüğümüzün ortağı olduğu KA202-
079926 No’lu ADDET (Apprenticeship for the
Development of Design Thinking Strategic
partnerships in the field of Vocational Training)
projesi ikinci ulus ötesi proje toplantısı 16-19
Kasım 2022 tarihinde Cesie ev sahipliğinde
İtalya’da gerçekleştirildi. Mesleki eğitimde
öğrenciler için gerekli beceri ve yeterliliklerin
gelişimini desteklemek, eğiticileri teşvik etmek
ve proje ortağı yedi ülkedeki özel sektör ve
meslek okulları arasında öğrenme işbirliklerini
teşvik etmek için yeni bir yaklaşım geliştiren
proje ürünleri tüm ortakların katılımıyla
değerlendirilmiştir.

ADDET

Müdürlüğümüz Ar-Ge biriminin ortağı olduğu
KA220-VET000050664 no’lu “Hybrid
Education in VET” projesinin ikinci ulusötesi
proje toplantısı 9-11 Kasım 2022 tarihinde
Instituto Politecnico de Santarem ev
sahipliğinde Portekiz’de gerçekleşmiştir. Tüm
ortakların katılımıyla gerçekleşen toplantıda
devam eden faaliyetler ve proje ürünlerini
değerlendirlendirilmiştir. 

HVET
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Kod Haftası (Code Week), erken yaşlardan itibaren çocukların kodlama becerisini desteklemek için
Avrupa çapında yapılan bir harekettir.

Kodlama haftası etkinlikleri, 2018 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığımızın üyesi olduğu Avrupa Okul
Ağı (European Schoolnet) kuruluşu tarafından Avrupa Komisyonu adına yürütülmektedir. 50’den
fazla ülkede aktif olarak devam eden Kod Haftasının amacı; kodlama ve programlamaya dair
farkındalığın arttırılması, birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve kodlama kültürünün
yaygınlaştırılmasıdır. eTwinning Projeleri yürüten öğretmenler “Kod Haftası” etkinliklerine her yıl
aktif katılım göstermektedirler.

Bu kapsamda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2 yıldan beri “Antalya Kodluyor” etkinliği
düzenlemekte ve kodlama faaliyetlerinin ilimizde yaygınlaştırılmasına öncülük etmekteyiz. Bu yıl da
“Antalya Kodluyor 2022” etkinliği ile “Kod Haftası” faaliyetimizi tamamladık. 8-23 Ekim 2022 tarihleri
arasında gerçekleştirilen etkinliğe ilimizden 17831 öğrenci katılmış, raporlama sürecinden sonra
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da sertifikamız portaldan alınmıştır.
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ANTALYA KODLUYOR 2022-
ULUSLARARASI KOD HAFTASI



“8-13 Kasım 2022'de Antalya'da yapılan eTwinning
çalışmaları ulusal ve uluslararası katılımcılarla
gerçekleştirildi.”
 
eTwinning 2022 yılı çalışma planı kapsamında, İtalya ve
Fransa'dan dörder, İspanya'dan iki üyenin katılımıyla 8-12
Kasım 2022 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde
eTwinning İş Başı Eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitimle birlikte
Antalya'da 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde eTwinning İl
Koordinatörleri Çalıştayı yapıldı. Çalıştaya eTwinning
Değerlendirme Ekibi, İçerik Geliştirme Ekibi, Sosyal Medya
Ekibi ve eTwinning Öğretmen Akademisi çalışmasına destek
veren akademisyenler ve eTwinning il koordinatörleri katıldı.
İş başı eğitiminde eTwinning genel çalışmaları, bütçe
yönetimi, yeni eTwinning platformu (ESEP), sosyal medya,
meslekî gelişim ve üniversiteler arası iş birliği çalışmalarına
değinildi. Eğitimin üçüncü gününde üye ülke temsilcileriyle,
Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Meslek Lisesi, 15 Temmuz
Anaokulu ve Kamile Metin Yapar İlkokulu ziyaret edilerek
eTwinning projelerinin örnekleri ve ülkemiz adına yürütülen
diğer okul faaliyetleri yerinde incelendi. eTwinning İl
Koordinatörleri Çalıştayı'nda ise eTwinning çalışma
gruplarının meslekî gelişimlerine yönelik konular anlatıldı.
Ayrıca çağrılı konuşmacı, atölye, etkinlik, stant
uygulamalarına yer verilerek çalıştay tamamlandı.
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İL KOORDİNATÖRLERİ ÇALIŞTAYI 



İlimizde yürütülen eTwinning Projeleri kapsamında 2021 yılında ödül alan okullara ve
öğretmenlere ödülleri ilçelerimizde törenle takdim edilmiştir. Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı,
Muratpaşa, Finike, Kumluca, Elmalı, Demre, Korkuteli, Kemer, Gazipaşa, Aksu, Serik, Manavgat,
Alanya  ilçelerimiz tamamlamıştır.
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ETWİNNİNG PROJELERİ KALİTE ETİKETİ
ÖDÜL TÖRENLERİ
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eTwinning Matematik Seferberliği Çalıştayı 175 katılımcı ile Antalya’da tamamlandı. Bakanlığımızca
"Her Yerde Matematik" anlayışıyla üniversiteler ve TÜBİTAK iş birliğiyle matematik dersinin
öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi
küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan 'Matematik Seferberliği' başlatılmıştır.
Bu kapsamda matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi, dijital platform
(matematik.eba.gov.tr) gibi birçok alanda çalışmalar yapılmaktadır.
          
eTwinning faaliyeti kapsamında öğretmenlerin projelere ait bilgi ve deneyimlerinin Matematik
Seferberliği ile yapılacak yeni disiplinler arası çalışmalara katkı sağlaması amacıyla 24-26 Kasım 2022
tarihleri arasında Antalya'da "eTwinning Matematik Seferberliği Çalıştayı" düzenlenmiştir. Çalıştay
kapsamında çağrılı konuşmacı, atölye, stant uygulamaları ile matematik temalı projelere ilham verecek
etkinlikler yürütüldü. Çalıştaya 158 öğretmen 16 eğitmen toplam 175 katılımcı yer alırken 100
öğretmen ilköğretim/ortaokul, 35 sınıf, 23 okul öncesi branşında katılım sağlanmıştır. Çalıştay
sonunda eTwinning faaliyeti kapsamında 40 proje başlatılmıştır.
           
Çalıştay kapsamında Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevim Sevgi, Mersin Üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr. Mehmet GÜLBURNU, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre YILDIZ,
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf SÖZER, Eser DİLSÖZ, Pınar ÖZSOY, İbrahim Halil
DEMİRCİ, Gülsüm ATİLE, Şengül YAVUZ konuşmacı olarak katılım sağladı.
           
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına İlimizi temsil eden Gülsüm ATİLE, Şengül YAVUZ, Aysu
KAHRAMANER, Hafize DİKER, Zeliha SAPMAZ, Şule YAKUT öğretmenlerimiz çalıştaya katılım
sağlamıştır.
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MATEMATİK SEFERBERLİĞİ ÇALIŞTAYI



2022 yılı eTwinning Ulusal Kalite Etkiteleri açıklandı. İlimizden
1334 proje Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazandı.

2022'de başlatılan Avrupa Okul Eğitimi Platformu, okul eğitimi sektöründeki tüm paydaşlar - okul
personeli, araştırmacılar, politika yapıcılar ve diğer profesyoneller - için buluşma noktasıdır. 
 Platform, aynı zamanda, Avrupa'daki okullar içinoluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning'e de ev
sahipliği yapmaktadır. eTwinning'e katılarak Avrupa'daki bu büyük okul topluluğunun bir parçası
olabilir, Avrupa Okul Eğitimi Platformu'nda sunulan fırsatlara erişim imkanı elde edebilirsiniz.
eTwinning ile öğretmenler, öğrencilerine 21. yüzyıl becerilerini kazandıracak metodojileri derslerine
dahil ederek onların gerçek hayata hazırlanmalarına katkı sağlamaktadır. Bu süreçte öğrenciler
Avrupa'daki akranlarını tanıma, farklı kültürleri keşfetme ve kendi kültürlerini tanıtma fırsatını da
bulmaktadırlar.

İlimizde eTwinning İl Koordinatörlüğümüz rehberliğinde 19 ilçemizde yeni platforma geçiş süreci ile
ilgili yü yüze eğitimler başlatılmıştır. Avrupa'nın en büyük okul ağına daha fazla öğretmenimizin dahil
olabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.
     
    

"eTwinning faaliyeti içerisinde
Avrupa'da 1 milyondan fazla

öğretmen
ve 200 binden fazla okul yer

almaktadır."

"Avrupa'nın en büyük
okul ağında siz de

yerinizi alın."
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ETWİNNİNG EĞİTİMLERİ VE
YENİ PLATFORM TANITIM TOPLANTILARI

 



'Fostering STEAM Education in Schools’ (EDUSIMSTEAM) (Okullarda STEAM Eğitimin Teşvik
Edilmesi) projesi bir Erasmus+ Merkezi KA3 İleriye Yönelik İşbirliği Projesi olup Avrupa Komisyonu
tarafından seçilmiş 27 yenilikçi projeden biridir. Eğitimde yenilikçi uygulamaları, 21. Yüzyıl
becerilerini destekleyen STEAM eğitimiyle ve çok-disiplinli öğrenme alanlarıyla bütünleştirerek
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı yeni öğrenme alanları yaratmak ve bilimsel, yaratıcı,
eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerin geliştirilmesini sağlamak projenin temel hedefleri
arasındadır. Yetişen bireylerin dijital yeterliklere sahip olması ve teknolojiyi doğru kullanması
toplumda sağlıklı bireylerin yetişmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu kapsamda önce istenen
yeterliğe sahip öğretmenlere ve eğitim ortamlarına ihtiyaç vardır. Gerekli altyapının
oluşturulmasına yönelik eğitici eğitimleri proje sürecinde öğretmenlere sağlanacaktır.

Projenin en önemli çıktılarından biri Robotsan tarafından hazırlanacak olan Çevrimiçi Yenilikçi
Eğitim Platformu'dur. Gerçek yaşam problemlerine çözüm bulmak üzere farklı eğitim
kademelerine uygun olarak hazırlanan öğrenme senaryolarını içeren simülasyon ortamında
öğrenme gerçekleşecektir. Tüm ortak ülkelerin eşit oranda faydalanabilmesi ve tüm bireyler için
erişime açık olması da yenilikçi çevrimiçi eğitim platformunun en önemli özelliklerindendir.
Bununla birlikte sürdürülebilirliğin sağlanması için yazılacak olan öğrenme senaryolarının
öğrencilerin ilgisini çekecek düzeyde, oyunlaştırılmış ve gerçek hayatla ilişkilendirilmiş olmasına
önem verilecektir. Bu platform öğrencinin okul dışında zorunluluk hissetmeden gönüllü olarak
girebileceği, bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak dijital yeterliliğini artırabileceği ve öğrenirken
eğlenebileceği aktif, esnek ve yenilikçi bir öğrenme alanı olacaktır.

İlimizden gerekli eğitimleri tamamlayan ve bakanlığımız tarafından belirlenen 2 mentör
öğretmenimiz tarafından; ilimizde de pilot uygulama başlatılmış olup Simülasyonlarla
desteklenecek olan Yenilikçi Çevrimiçi Platforma katkı sağlanmaktadır.
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Müdürlüğümüz ve TÜRÇEV ile imzalanan protokol kapsamında ilimizdeki gönüllü resmi ve
özel okullarda Eko-Okullar Programı ve Okullarda Orman Programı yürütülmektedir. 

Eko Okullar Programının başvuruları 07 Ekim 2022 tarihinde tamamlanmış olup ilimizden
okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardan oluşan 131 okulumuzun başvurusu onaylanmıştır.
Okullarımız eylem planları doğrultusunda çalışmaya devam etmektedirler. Antalya Eko-Okul
sayısı bakımından Türkiye’de 2.sırada yer almaktadır.  

Okullarda Orman Programı kapsamında 88 okulumuzun başvurusu program koordinatörü
tarafından onaylanmıştır. Onaylanan okullarımız eylem planları doğrultusunda çalışmaya
başlamıştır. 
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EKO-OKULLAR VE 
OKULLARDA ORMAN PROGRAMI
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Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı; toplumda özellikle
özel gereksinimli bireyler ve bu bireylere hizmet veren kişiler arasında bilimsel uygulamaların ve
bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı, özel gereksinimli bireylerin bilimsel etkinliklere
ve topluma aktif katılımını etkileşimli uygulamalarla desteklemeyi ve yaygınlaştırmayı
amaçlamaktadır. Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme
Programı kapsamında; TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde 42 proje hibe desteği almaya hak
kazanmıştır. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminin hazırlayarak yürütücülüğünü
üstlendiği, “Ötekileşmiyorum Bilim Ve Sanatla Özgürleşiyorum” adlı proje de desteklenmeye karar
verilen projeler arasında yer almıştır.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 4008-Özel Gereksinimli
Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları kapsamında desteklenmeye uygun bulunan;
müdürlüğümüz tarafından yürütülecek ‘’Ötekileşmiyorum Bilim Ve Sanatla Özgürleşiyorum ‘’ isimli
projemizin açılış etkinliği 07.11.2022 tarihinde Vali Saim Çotur İlk/Ortaokulunda saat 14:00 da
tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

4008 TÜBİTAK PROJESİ
‘’ÖTEKİLEŞMİYORUM BİLİM VE SANATLA ÖZGÜRLEŞİYORUM‘’

Proje kapsamında;

1.    GÜN : Muratpaşa Vali Saim Çotur İlkokulu – Ortaokulu’nda tüm proje paydaşlarımız ile açılış
programı gerçekleştirilmiştir.

2.GÜN :  “Konyaaltı Sahil Etkinliği” gerçekleştirilmiştir.
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3.GÜN : Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi ve Kuş Halkalama İstasyonunda Doç. Dr. Hakan
KARAARDIÇ rehberliğinde öğrencilerimiz kuş gözlem ve halkalama eğitimi aldılar.

4.GÜN : Kepez Dokuma Parkı Araba Müzesinde “Müzede Sanat Var” etkinliği ve Kepez Orman
Kütüphanesinde “Nesi Var” Drama etkinliği gerçekleştirilmiştir.

5.GÜN : Projemizin kapanış programı gerçekleştirilmiştir.
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14.10.2022 tarihinde İl MEM Ar-Ge olarak TÜBİTAK eğitimlerimiz kapsamında, 2204 Lise ve
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına yönelik; Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa,
İbradı ve Akseki ilçelerimizde görev yapan toplam 425 öğretmenimize TÜBİTAK 2204 Proje yazma
eğitimi verildi.

PROJE EĞİTİMLERİ

17.10.2022 tarihinde 2204 Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına yönelik;
Korkuteli ve Elmalı ilçelerimizde görev yapan toplam 70 öğretmenimize, 18.10.2022 tarihinde
Kepez ilçelerimizde görev yapan toplam 130 öğretmenimize TÜBİTAK 2204 Proje yazma eğitimi
verildi. 
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TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Arası Proje Yarışmasında (TÜBİTAK 2204-B), Bölge Finali'nde
birincilik elde ederek Türkiye Finali'ne, Antalya ilimizden 12 proje katılmaya hak kazanmış; Final
Yarışmasına katılan 9 proje derece elde etmiştir. Bu sonuçla Antalya ilimiz dereceler bakımından
TÜRKİYE BİRİNCİSİ olmuştur.

TÜBİTAK (2204-B)
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA 

PROJE YARIŞMASI 
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TÜBİTAK LİSE ÖĞRENCİLERİNİ KUTUPLARA GÖNDERİYOR

Antalyalı üç lise öğrencisi, meşe palamudun dan biyoplastik üretti. Geliştirdikleri proje, TÜBİTAK Lise
Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Market poşetinden 20 kat
daha dayanıklı olan biyoplastik madde, 45 günde doğada çözünebiliyor. TÜBİTAK, ilk kez hayata
geçirdiği bir uygulama ile Antalyalı lise öğrencilerini Antarktika’ya gönderecek. Kız öğrenciler, 2023
yılında 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetine katılarak ile Beyaz Kıta’da projelerini test etme
imkanı elde edecek.

ANTALYA’NIN BAŞARISI

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB)  tarafından düzenlenen 2204-C Lise
Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nda Antalya İstek Okullarından Azra Ayşe Bıçakcı,
Hilal Başak Demirel, Zeynep İpek Yanmaz isimli lise öğrencileri ipi göğüsledi.

ÇALIŞTAYA KATILDILAR

“Kutup Okyanuslarındaki Mikroplastik Kirliliğini Önlemek İçin Yerli ve Milli Biyoplastik Ma-teryal
Üretimi” projesi ile birincilik ödülüne layık görülen öğrenciler, Karadeniz Teknik Üni-versitesi’nde
düzenlenen 6. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı' na katıldı. Beyaz Kıta için geri sayımda olan 3 öğrenci,
çalıştayda sunum yaparak projelerini tanıttılar.

TÜBİTAK (2204-C)
ANTARKTİKA’DA MİKROPLASTİKLERİ 

ARAŞTIRACAKLAR 
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PROJELERİNİ TEST EDECEKLER

Çalıştayda bir konuşma yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerin projeleriyle ilgili
saha araştırmayı yapacağını ifade ederek “Geliştirdikleri, doğada hızlıca çözünebilen biyoplastiği
yerinde test etme olanağı bulacaklar. Ayrıca, sefere katılacak bilim insanlarıyla birlikte vakit geçirerek
yapılan araştırmalar ve saha çalışmaları hakkında bilgi edinecekler. Bunun dışında, Antarktika’da farklı
ülkelerin bilim üslerini ziyaret edecek ve yabancı bilim insanlarıyla tanışma fırsatı yakalayacaklar.”
dedi. 

GEÇEN SENE BİN BAŞVURU

TÜBİTAK MAM KARE Müdürü ve Sefer Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Lise Öğrencileri Kutup
Araştırma Projeleri çağrısına Türkiye'nin dört bir yanından başvuru geldiğini belirterek “İki seneden
beri düzenlenmekte olan yarışmaya, her yıl bine yakın proje başvuruda bulundu. Kutup
araştırmalarında sosyal bilimler, yer bilimleri, canlı bilimler ve fiziki bilimler olarak dört branşımız var.”
diye konuştu.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

17 yaşındaki Demirel, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyerek “2 yıl önce söyleseniz belki buna
inanmazdım ama şu an onların da kesinlikle kendilerince bir proje üretip bunu yapabileceğini
biliyoruz.” dedi.

45 GÜNDE ÇÖZÜNÜYOR

Birincilik ödülü aldıkları projeyi anlatan Yanmaz "Hem dünyamızdaki hem de kutuplardaki kirliliği
önlemek için meşe ağacı palamudunu kullanarak biyoplastik film sentezledik. Biyoplastik herhangi bir
toksik madde içermediği için canlılara zarar vermiyor, geleneksel plastikler 450 yılda çözülürken bizim
ürettiğimiz plastikler 45 gün gibi kısa bir sürede çözünüyor.” diye konuştu.

MİKROPLASTİKLERİ İNCELEYECEKLER

Yanmaz, ürettikleri plastiklerin, market poşetlerinden 20 kat dayanıklı olduğunu ifade ederek,
“Yarışmaya girerken buralara geleceğini düşünmemiştim. Benim için asıl önemli olan şey numunemizi
Antarktika’da deneyecek olmamız, biz de oradan mikro plastik örnekleri alacağız, onları da
inceleyeceğiz.” diye konuştu. Bıçakcı da biyoplastik üretimi için mısır, buğday, pirinç gibi gıda
maddeleri kullanıldığını belirterek “Bu ürünlerin sürdürülebilirlik anlamında dünya pazarında
bulunması zor. Ama meşe palamudu böyle değil. Literatürde meşe palamudunun böyle bir projede ilk
kez kullanılmış olması açısından da özgünlük taşıyor.” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda ger-çekleştirilen
7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak öğrenciler, Antarktika seferi öncesinde eğitim alacak.
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BEYAZ KITA’YA UZANAN SÜREÇ 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB), lise öğrenimi gören öğrencileri
bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek, öğrencilerin çalışmalarını kutup araştırmalarına
yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla “2204-C Lise
Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması” düzenliyor. 

ÖDÜLLERİNİ TEKNOFEST’TE ALDILAR

2022 yılında açılan yarışmada 60 projenin sahibi 134 öğrenci final aşamasına kalmaya hak kazandı.
Yarışmanın Giresun’daki Çotanak Spor Kompleksinde düzenlenen final sergisinde öğrenciler, 4
araştırma temasında yarıştı. Yarışma sonucunda 4 birincilik, 7 ikincilik, 10 üçüncülük ve 4 teşvik
ödülü olmak üzere toplam 25 proje ödül aldı. Proje sahipleri ödüllerini 30 Ağustos – 4 Eylül 2022
tarihlerinde Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST 2022’de Cumhur-başkanı Recep Tayyip
Erdoğan’dan aldı. 

BİR İLK NİTELİĞİNDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çotanak Spor Kompleksinde düzenlenen TEK-NOFEST
Karadeniz’i ziyareti esnasında, TÜBİTAK BİDEB tarafından düzenlenen 2204–C Lise Öğrencileri
Kutup Araştırma Projeleri Yarışması kapsamındaki projeleri inceledi. Başarılı projelerden etkilenen
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nın yeni bir alan
olduğunu, bu yarışmayı özellikle önemsediklerini ifade ederek, bu öğrencilerin Kutuplar'a gitmesi
gerektiğini belirtti. Bakan Varank’ın önerisi üzerine harekete geçilerek hazırlıklara başlandı. Derece
alan projeler, alanlarında uzman jüri tarafından farklı açılardan değerlendirildi ve bu
değerlendirmeler sonucunda “Kutup Okyanuslarındaki Mikroplastik Kirliliğini Önlemek İçin Yerli ve
Milli Biyoplastik Materyal Üretimi” projesi 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılmaya hak
kazandı.

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferine ekiple birlikte gidecek öğrencilere TÜBİTAK MAM KARE
Müdürü ve Sefer Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy refakat edecek. Öğrenciler yolculuk öncesi
özel eğitimden geçirilecek. 
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TÜBİTAK- 4004
DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI 

DESTEKLEME PROGRAMI

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve
yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır
bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların
bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme
isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Bu yıl 4004-Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı kapsamında;
TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde 6000’den fazla proje başvurusu olmuş ve sadece 40 proje
hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi olarak hazırlayıp
yürütücülüğünü üstlendiğimiz, "Bilge Zeytinin Gölgesinde Matematik Sevilmez Mi?" adlı proje de
desteklenmeye karar verilen projeler arasında yer almıştır.
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PATENT EĞİTİMLERİ

İlimizin tüm ilçelerinde toplam 1280 öğretmenimize yüz yüze patent eğitimleri verilmiştir. 

Bu eğitimler kapsamında tüzel kişi yetkilisi
işlemleri, tasarım tescili başvurusu elektronik
başvuru sistemi (EPATS) üzerinden öğretmenlerle
birlikte yapılmıştır. Ayrıca tüm eğitimlerin
kılavuzları antalyaarge.meb.gov.tr adresinde
patent sayfasında yayınlanmaktadır.
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Buluş Patenti: 19 Adet 
Başvuru : 2 Tescil

Faydalı Model: 18 adet 
Başvuru: 1 Tescil

Tasarım: 68 Adet 
Başvuru: 21 Tescil

Marka: 50 Adet 
Başvuru: 28 Tescil

 
 



“Geleceğin Meslekleri Atölyesi”
 projesi 1 milyon TL bütçe“Tarım 

Eğitiminde 
Dijital Dönüşüm” 

projesi 
1 milyon 400 bin TL

 bütçe 

Ayrıca TR61 bölgesi yerel otorite olarak;
2024-2028 Bölge Planı Çalıştayı 

İş Gücü Piyasası Komisyonu Toplantısı
TR61 Bölge Planı Sosyal Kalkınma İhtisas Komisyonu Çalıştayı 

toplantılarına katılım ve katkı sağlandı.



SN Adı- Soyadı Branşı Görevlendirildiği Birim Dahili

1 Dr. Dilek ÇAPAR Sınıf Öğretmeni Projeler Ekip Koordinatörü 193

2 Sıla SEZGİN Sınıf Öğretmeni Projeler Ekibi 163

3 Engin CENGİZ İngilizce Öğretmeni Projeler Ekibi 163

4 İrem KABALAK Matematik Öğretmeni Projeler Ekibi 132

5 Figen ERTUĞRUL İngilizce Öğretmeni Projeler Ekibi 193

6 Erkan ÖZTÜRK Bilişim Öğretmeni Projeler Ekibi 132

7 Pınar BAYRAM İngilizce Öğretmeni Projeler Ekibi 163

8 Ramazan ERYILDIZ Yenilebilir Enerji Tek Öğr. Projeler Ekibi 193

9 Sedat ALTAŞ Tarih Öğretmeni Projeler Ekibi 193

10 Songül ŞEN Sınıf Öğretmeni Projeler Ekibi 163

11 Zafer ÜYE Bilişim Öğretmeni Projeler Ekibi 132

12 Sema AYKUŞ İngilizce Öğretmeni Projeler Ekibi 163

13 Arzu ÖZKAN Özel Eğitim Öğretmeni Projeler Ekibi 163

14 Gökhan YAŞAR Beden Eğitim Öğretmeni Projeler Ekibi 131

15 Arzu ÜNAL İngilizce Öğretmeni Projeler Ekibi 131

16 Canan GÜNDÜZ Beden Eğitim Öğretmeni Projeler Ekibi 131

17 Arif Emre GEZEN Türkçe Öğretmeni Projeler Ekibi 131

18 Halime CANDAN Sınıf Öğretmeni Projeler Ekibi 131

19 Tülin AS Beden Eğitim Öğretmeni Projeler Ekibi 131

20 Ünzile KÖSE Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. Projeler Ekibi 131

21 Serap TURAN Okul Öncesi Öğretmeni Projeler Ekibi 193

22 Meltem AYDOĞMUŞ Türkçe Öğretmeni Projeler Ekibi 131

İLETİŞİM
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SN Adı- Soyadı Branşı Görevlendirildiği Birim Dahili

23 Seyit Ahmet UYSAL Bilişim Öğretmeni ASKE Ekip Koordinatörü 193

24 Fehime ERGÜN Tarih Öğretmeni ASKE Ekibi 193

25 Nurcan TOK Bilişim Öğretmeni ASKE Ekibi 193

26 Şirin ÇATAL ÖCAL Türkçe Öğretmeni ASKE Ekibi 132

27 Veli KILIÇ Matematik Öğretmeni ASKE Ekibi 163

28 Mehtap ÇAĞAŞLILAR Tarih Öğretmeni ASKE Ekibi 132

29 Hanım Serap DOĞAN Şef  131

30 Erdal ER Teknisyen  131

31 Galip SUSAM Teknisyen  132

32 Mustafa KÜÇÜKKARA Teknisyen  132
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ADRES : 
SOĞUKSU MAHALLESİ, HAMİDİYE CADDESİ   NO: 59 07030
MURATPAŞA / ANTALYA

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


