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1 
BEN SEVGİ FİDANIYIM

 Dünyamızda ve ülkemizde doğal bitki örtüsünün korunmasına öğrenciler vasıtasıyla ön ayak 
olmak, kendileri de küçük  birer  fidan  olan  çocuklarımıza doğa ve ağaç sevgisi aşılamak, gelişim 
süreçlerinin farkına varmalarını sağlamak ve öğrencilerin sorumluluk kazanmalarına yardımcı olmak 
amacıyla oluşturulmuştur. Projeye katılan okullarımızda toplamda öğrencilerimiz tarafından 22.587  
adet ağaç fidanı dikilmiş, ağaçların bakım ve sulama işlemleri öğrenciler tarafından yapılmıştır.

2 

BENİMLE OYNAR MISIN?

 Ailenin etkinlik ortamına birebir ve aktif katılmasını sağlayarak okul öncesi kurumlarına olan 
bakış açısını olumlu hale getirerek zaman geçirmeyi, etkili zaman geçirme şeklinde değiştirerek 
yapılabilecekler hakkında alternatifler geliştirmek, oyunun çocuk gelişimi açısından önemini  
vurgulamak ve çocuklarda özgüven geliştirmek için yapılan bu projeye okullarımızda toplam 6.463 
veli katıldı.
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3 
PAYLAŞMAK GÜZELDİR

 İnsanların evlerinde yer kaplayan ve kullanmadıkları fazla eşya ve giysileri gönüllü öğrenciler 
yoluyla toplayarak öğretmenlerin denetiminde ihtiyaç sahiplerine dağıtmak ve öğrencilerde sosyal 
yardımlaşma bilincinin oluşması amacıyla yapılan bu projeyle 21.948 öğrenciye ulaşıldı.

4 

BİLDİKLERİNİ SEN ÖĞRET

 Öğretilen bilgilerin öğrenci tarafından özümsenip aynı yaş gruplarıyla paylaşılması, öğrencilerin
motivasyonlarının artırılıp özgüvenlerinin yükseltilmesi, çevre okullar arasında eğitim müfredatında 
birliğin sağlanması için yapılan bu projeye katılan okullarda öğrenciler farklı sınıflarda toplam 8.568 
sunum yapmıştır.
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Stratejik Plan 
Çalışmaları
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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 
günlük 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 
Stratejik 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.

 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz stratejik plan koordinasyon ekibi tarafından ilk adım olarak 
katılımcılık hedef alınmış olup, 2015-2019 stratejik plan hazırlık çalışmalarında edinilen tecrübeler 
ışığında çalışmalara başlanılmıştır. Müdürlüğümüze ait tüm birimlerin etkin katılımı amaçlandığından,
her bölümümüzden şeflerin katılımı ile Stratejik Plan Ekibi oluşturulmuş ayrıca müdürlüğümüz  
yöneticilerinin katılımı ile de Stratejik Plan Üst Kurulu oluşturulmuştur.

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi üyelerinin il düzeyinde stratejik 
planlama çalışmalarının koordinasyonunu en iyi şekilde yürütebilmelerini sağlamak, görüş ve  
önerilerini almak üzere sorumlu yönetici İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet GÜRCAN başkanlığında 
03.10.2018 tarihinde bir toplantı düzenlenmiş, yapılacak işlemler takvime bağlanmıştır.

 Tüm ilçe müdürlüklerimizde ve okul/kurumlarımızda stratejik plan üst kurulu ve stratejik plan 
ekibi oluşturulması sağlanmıştır. 2019-2023 stratejik plan çalışmalarının, önceki döneme göre daha 
kısa zamanda tamamlanacak olması ve müdürlüğümüze bağlı 19 ilçe müdürlüğümüzün olması göz 
önünde bulundurulduğunda eğitim ve bilgilendirme sürecinin uzun zaman alacağı düşünülerek ilçe  
müdürlüklerimiz düzeyinde çalışmaları organize edecek stratejik plan hazırlama ilçe koordinatörleri 
görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır. İlçe koordinatörlerimiz vasıtası ile tüm okul ve kurumlarımızda  
stratejik plan ekibinde görevli personelimize ilk aşamada temel eğitim, ikinci aşamada ise  
uygulama eğitimi verilmiştir. Eğitimler tüm ilçelere ve özel okullarımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
AR-GE Stratejik Plan ekibimizce verilmiş olup, sürecin her safhasında stratejik plan ekibimiz  
tarafından kılavuzluk yapılmıştır.
 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Stratejik Plan Ekibimizce tüm birimlerimizin katılımı sağlanarak 
mevcut durum analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mevzuat analizi, paydaş analizi tüm bölüm 
şeflerimizin katılımı ile Müdürlüğümüz Başöğretmen Atatürk toplantı salonunda yapılmış olup,  
yöneticilerimize yönelik yapılan paydaş anketi, sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı tarafından 
mülakat yöntemi ile yapılmıştır. Ayrıca paydaş anketlerimiz ile müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve 
kurumlarımızda çalışanlardan görüş ve öneriler alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız Strateji Geliştirme 
Başkanlığı tarafından gönderilen üst politika belgeleri ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi tüm ASKE 
ekibimizce incelenmiştir.

 Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Stratejik Plan Üst Kurulu nezdinde bir stratejik plan 
hazırlık toplantısı düzenlenerek, yapılan mevcut durum analizi çalışmaları ve ortaya konulan tespitler, 
sorunlar ve tasarım çalışmaları hakkında üst kurulumuza sunum yapılmıştır. Müdürlüğümüz, Stratejik
 

GİRİŞ ve STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
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Plan Üst Kurulunun görüş ve önerileri ile bakanlığımızca gönderilen usul ve esaslar ve 2023 Eğitim 
Vizyon belgesi dikkate alınarak geleceğe bakış çalışmaları tamamlanmıştır. Tamamlanan geleceğe 
bakış kısmından sonra incelenmek üzere bakanlığa gönderilen stratejik planımıza yönelik olarak ;

 “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 
cumhurbaşkanlığı strateji geliştirme başkanlığınca bakanlığımızın planına yönelik verilecek onay 
sürecinden itibaren planımız yürürlüğe girecektir.

Antalya İl MEM  
2019-2023          

Stratejik Planı

MEB Stratejik Planı

MEB 2023 Vizyon Belgesi  
ve Üst Politik Belgeleri

SP Çalıştayları ve  
Koordinasyon Ekip Çalışmaları İlçe MEM Stratejik Planları

İl MEM Durum Analiz Raporu

Merkez birim Önerileri

Şekil 1: Antalya İl MEM Stratejik Planlama Çalışma Modeli
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Yerel Projeler 
ve  

AB Projeleri

Bölüm 4 
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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 önem arzeden çalışmalarımızdandır.
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2 ZÜMRE ÇALIŞMALARI                       

 İl genelinde eğitim öğretim faaliyetlerin-
in daha organize ve vizyoner bir yapıya bürün-
mesi ve devamlılığının sağlanması, Öğretim 
programlarındaki değişiklikler ve yeniklerin 
uygulanmasında birlik beraberliğin tesisi, yıllık 
planların örnek hazırlanarak okul ortamlarına 
gönderilmesi, başarısızlık görülen konularda 
izlenecek yol haritalarının belirlenmesi, yeni 
öğretim yöntem ve tekniklerinin tanıtımı, 
zümreler arası işbirliği bilincinin geliştirilmesi, 
öğretmenlerimizin değişen ve gelişen şartlara 
göre kendilerini yenilemeleri ve geliştirmelerine 
yardımcı olunmasını sağlamaktır.

 Zümre  çalışmaları;  okul  öncesi ve il-
kokullar ile ortaokullar ve lise dengi tüm okullar  
düzeyinde ve tüm branşlarda ayrı ayrı olmak 
üzere türlerine göre ve gönüllülük esasında 
okullardan seçilen öğretmenlerimizce yürütül-
mektedir. Komisyonlarda mümkün olduğunca 
Akdeniz Üniversitesi bünyesinden öğretim 
üyeleri ve maarif müfettişlerinden de üyeler 
bulundurulmaktadır.
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3 DEĞERLER EĞİTİMİ

 “80 ayrı il, 64 farklı ülkeden olmak üzere, İlimizde öğrenim gören 451.656 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.

 Proje Kapsamında bu yıl 7.sini düzenlediğimiz Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması Ulusal boyuta 
taşınmıştır.
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4 7. 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 eden Geleneksel  Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması ULUSAL seviyeye 
taşınmıştır.

 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.

 Değerler Eğitimi Faaliyetlerimizin ruhuna ve uygulamaları ile bağdaşır kişilik özelliklerine  
sahip, öğrencilerimize rol model olabilecek nitelikte, duayen sinema sanatçıları ödül törenimize ONUR 
KONUĞU olarak davet edilmektedir. Bu yılki Onur Konuğumuz Türk Sinemasının Usta Oyuncusu 
Hülya KOÇYİĞİT olmuştur.

 Bu yılki yarışmaya ülke genelinde 20 ilin katılımıyla toplam145 (Yüz Kırk Beş) film katılmış 
olup, 12 (On İki) Film ödül almaya hak kazanmıştır. 
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5 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. Bugüne  
kadar 6 cildi basılan HAYIRDA  YARIŞANLAR  Andacımızın 7.sinin hazırlıklarına başlanmıştır.

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. Kend-
ilerine çok şey borçluyuz ve  müteşekkiriz.
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6 

“ERASMUS+ OKUL EGITIMI PERSONEL HAREKETLILIGI”
DEGERLER EGITIMININ AVRUPA BOYUTUNDA INCELENMESI                                          

 Erasmus+ Projemiz ile Degerler 
egitimi konusunda Konsorsuyum üyesi 
ögretmenlerimiz adalet, dürüstlük, empati, 
dogruluk, sorumluluk, minnettarlık, sabır, 
merhamet, cesaret,  liderlik, paylasımcı, va-
tansever bagımsız ve özgür düsünebilme gibi 
vazgeçilmez etik degerlerle ilgili Avrupa boy-
utunda egitim alarak degerlendirme fırsatı 
bulmuslardır. 

 ‘’Degerler Egitiminin Avrupa Boyutun-
da Incelenmesi’’ isimli projemiz ana hatlarıyla 
degerler Egitimi konusunda okul öncesi 
ögretmenlerinin Ispanya’da bulunan kurs 
saglayıcısıyla fi kir alısverisinde bulunmalarını 
ve sonrasında bu egitimin uygulanması ele 
alınmaktadır. Projemiz ile 3-7 Aralık 2018 
tarihinde Antalya Il Milli Egitim Müdürlügü 
Liderliginde Halde Edip Adıvar Anaokulu ve 
Dilsat Refi zade Anaokulundan 22 katılımcı ile 
Yurtdısı hareketliligi yapılmıstır. Projemiz Yerel 
ve uluslararası düzeyde ögretmenler arasında 
deneyimlerin  paylasılmasına, çocukların aktif 
katılımına, velilerin bir çok yerel bazlı etkin-
liklerde yer almasına, okulöncesinde Degerler 
egitimine odaklanmaktadır. Projemizin uzun 
vadeli potansiyel faydası ‘’Degerler Egiti-
minin’’ önemi ve anaokullarında daha etkili 
ve yogun bir sekilde uygulanması gerekliligi 
hakkında farkındalık yaratmaktır.
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ERASMUS+ OKUL EGITIMI STRATEJIK ORTAKLIK ÇOCUK  
ISTISMARINI ÖNLEMEYE YÖNELIK ATILACAK AKILLI ADIMLAR

‘ ’Çocuk Istismarını Önlemeye Yönelik Atılacak 
Akıllı Adımlar’’ projemiz, öncelikle cinsel istismar ko-
nusunda yerel rehber ögretmenlerimize kapsamlı bir 
egitim vermek suretiyle Rodos, Antalya
ve Rezekne sehirlerinde çocuk cinsel istismarı vakalarının 
azalmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 Projemiz ile rehber ögretmenler, Halk Egitim 
Merkezleri ve okullar için bir okul egitim modülü 
olusturulacaktır. Modül çesitli uzmanlık alanlarından 
proje yurtdısı ortakları ile is birligi içerisinde 
gelistirilecektir. Bunun yanı sıra, Letonya’dan 
5, Yunanistan’dan 5 katılımcı rehber ögretmen 
Antalya’da egitici egitimi programına katılacaktır ve 
daha sonra bu ögretmenler Rodos, Antalya ve Reze-
kne sehirlerinde 100 ve daha fazla rehber ögret-
menin katılacagı yerel egitim programını organize 
edeceklerdir. 

 Egitim programları boyunca rehber ögretmenler 
tanı, yasal prosedür, iletisim teknikleri, önlem  
metodolojileri gibi cinsel çocuk istismarının pek çok  
yönlerini tanıyacaklardır ve modülün bir bileseni olan 
sınıf içi aktivitelerinin uygulayıcısı olarak nitelendiri-
leceklerdir.
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8 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 elli(50) ilkokulda uygulanmakta anasınıfı. 1., 2., 
3., ve 4. Sınıf öğrencilerini, öğretmenlerini, yöneticilerini ve  velilerini kapsamaktadır.

 Proje kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı sene başı toplantısı ve 15/16/17 –EKİM- 2018 
tarihleri arasında ‘OKUL TABANLI  SAĞLIKLI BESLENME EĞİTİMİ’ hizmet içi eğitim çalışması Falez 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Md. Yardımcımız Sayın Mehmet Karakaş Ar-Ge de görevli il 
koordinatörlerimiz ile beş merkez ilçede bulunan 50 pilot okulumuzun proje sorumlularının katıldığı il 
toplantımızda yapılmıştır. Eğitim sonunda okullara yeni eğitim materyalleri dağıtılıp tanıtımı yapılmıştır.

 Sene içinde okullarımız ziyaret edilip, rehberlik yapıldı. Öğretmenlerimizin projeye sahip 
çıktıkları gözlemlendi. Materyallerin kullanıldığı, duvar panolarının hazırlandığı görüldü.

 Öğrencilerde yemekte denge konusunda olumlu davranışlar gözlemlendiği, velilerimizden 
memnuniyet dönüşleri alındığı öğretmenlerimiz tarafından iletildi. Okullarımızda sağlıklı yaşam için 
yemekte dengenin önemi çeşitli etkinliklerle yaparak ve yaşayarak öğretildi.

 Akdeniz Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümü ve SÜGAV Vakfı işbirliğiyle yapılan ‘Yemekte 
Denge Araştırması Antalya’da belirlenen 10 okulumuzda sorunsuz tamamlandı. Yılsonu değerlendirme 
toplantısı İstanbul’da yapıldı.
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 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.

 Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, ASAT, Akdeniz Üniveritesi, TEMA ve DSİ 13.Bölge Müdürlüğü 
işbirliğinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında 15 Pilot Okulumuzda yürütülmüştür.

 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.

 Uzun vadeli hedefler: Antalya, Isparta, Burdur illeri dahil olmak üzere tüm Göller  
Bölgesinde müşterek tedbirler almak, Mevcut su kaynaklarının zenginleştirilmesi, yeni su kaynaklarının 
oluşturulması, Diğer paydaş kurumların da işbirliği ile evlerde ortaya çıkan atık suyun geri dönüşümünü 
sağlamak.
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 YETENEĞİM KEŞFEDİLİYOR PROJESİ

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine destek 
olmak, ayrıca yetenekleri ile öne çıkan çocuklarımıza ve gençlerimize yetenekleri doğrultusunda 
ürünler çıkarmaları için olanaklar sunmaktır.

Projenin Özel Amaçları ise;

1. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfederek uygun alanlara yönlendirmek.
2. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini destekleyerek başarı, aidiyet duygusu ve benlik algısını 
artırmak.
3. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmaları sağlanarak, okullarda disiplin ve 
devamsızlık sorunlarının azaltılmasına destek olmak.
4. Öğrencilere yetenekleri doğrultusunda eğitim vererek yeteneklerini ilerletme fırsatı  sunmak.
5. Öğrencilerin ilerideki yaşamlarında daha verimli ve üretken olmalarını sağlamak.
6. Öğrencilerin sanat ve spor sever bireyler olmalarını sağlayarak, yaşamlarıyla tümleştirmelerine 
(entegre etmelerine) yardımcı olmak.
7. Öğrencilerin farklı alanlarda enerjilerini sarf etmelerini sağlayarak adölesan (ergenlik) dönem-
lerini sağlıklı geçirmelerini sağlamak.
8. Üst öğrenim kurumlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gideceği okul alternatiflerini 
artırmaktır.

Yeteneğim Keşfediliyor Projesi pilot uygulama çalışması Antalya ilindeki 3 ilçede (Kepez, Muratpaşa, 
Konyaaltı), 30 Pilot okulda, 5. ve 9. sınıf düzeyinde öğrencilerle 2017-2018 / 2018-2019  
Eğitim-Öğretim  dönemlerinde gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerin farklı alanlarda ilgi ve yeteneklerini belirleyebilmek amacıyla; okullarda uygulanabilirliği 
yüksek olan, kısa sürede çok sayıda öğrenciye uygulanabilen, geçerlilik ve güvenirlilik çalışması 
yapılmış Çoklu Zekâ Envanteri uygulanmıştır. Öğrencilerin 6 farklı alanda (Müzik, Görsel Sanatlar, 
Edebiyat, Drama, Bilişim, Spor) yeteneklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılmıştır. Müzik,  
Görsel Sanatlar, Edebiyat, Drama, Bilişim, Spor alanlarında her ekipte 3 üye olacak şekilde alanlarında  
uzman öğretmenlerden Yetenek Tarama Ekipleri oluşturulmuştur.
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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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TRA-BİS ANTALYA TRAFİĞİNDE BİSİKLETİMLEYİM      

Antalya trafiğinde, daha fazla Bilinçli Bisiklet Sürücüsü çocuğumuzun yer almasına imkân tanımak 
ve bu vesileyle vatandaşlarımızda ‘Trafikte Saygı, Sevgi ve Hoşgörü Kültürü’nün yaygınlaşmasına, 
çocuklarımızda ve ailelerinde arzulanan Trafik Bilincini ve Kültürünü oluşturarak bilinçli yaya ve 
sürücü olmanın önemi konusunda farkındalığın oluşmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla 
yaklaşık 12.000 öğrencimize hem teorik hem uygulamalı ‘Güvenli Sürüş Eğitimi’’ verilmektedir.

Yapılan Çalışmaların Kısa Özeti:

• Müdürlüğümüz tarafından Muratpaşa ve Konyaaltı İlçelerinde 9 pilot ilkokul ve bu okullara 
lokasyon olarak yakın 36 okul eşleştirildi.
• Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, belirlenen 9 pilot okulumuzun 
bahçesine Trafik Eğitim Pist’leri çizildi.
• Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından belirlenen okulların; müdür ve Koordinatör 
öğretmenlerine yönelik ‘’Projenin Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’’ düzenlenmiştir. 9 (Dokuz) Pilot 
İlkokul ile Partner 30 (Otuz) İlkokulda Eğitim Gören; 2. 3. ve 4.Sınıf Öğrencilerine;
• Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından: Projenin Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmaları 
Yapılmaya başlandı.
• 15.10.2018 tarihi itibariyle müdürlüğümüzce hazırlanan takvim doğrultusunda; Antalya İl 
Emniyet Müdürlüğü Tarafından: Trafik Kuralları, Bilinçli Sürücü ve Yaya Olma Konularında Teorik 
Eğitimler, Antalya Sürücü Kursları Derneği Tarafından: İlk Yardım Temel Eğitimi Konularında Teorik 
Eğitimler verilmeye başlandı.
• Okullarda Teorik Eğitim alan öğrencilere Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü 
tarafından belirlenen pilot okulların bahçelerine çizilen Trafik Pistlerinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü 
ve Sürücü Kursları Derneği tarafından uygulamalı ‘Güvenli Bisiklet Sürüş Eğitimi’ verildi.
• Teorik ve uygulamalı eğitimlerimiz ile öğrencilerimizde edinilmesi beklenen kazanımlar ile 
ilgili ”Antalya Trafiğinde Bisikletimleyim’’ konulu resim yarışması düzenlenerek AKM Perge Salonunda 
yapılan törenle hak sahiplerine ödülleri verildi.
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EĞİTİME DESTEK ANTALYA’YA İYİ GELECEK

 Antalya il genelinde; Resmi İlkokul,  
Ortaokul ve Liselerimizde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimizin, eğitim öğretim faaliyetleri çerçeves-
indeki ihtiyaçlarının karşılanması, motivasyonlarının 
ve eğitim başarılarının artırılması amacıyla, Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Müdürlüğümüz 
işbirliğinde planlan “EĞİTİME DESTEK ANTALYA’YA 
İYİ GELECEK” projesi, hazırlanan protokole dayalı 
olarak, 2015- 2016 eğitim-öğretim yılından itibaren  
yürütülmektedir.

 İlimiz genelinde bulunan resmi İlkokul,  
Ortaokul ve Liselerimizde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimiz;

1. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 2.508 
öğrencimize 5 ay 50(elli) TL’lik nakdi yardım yapılmıştır.
2. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren eğitim 
desteği alacak öğrenci sayısı 5.000’e    
çıkarılmış olup öğrenci başına 8 ay 100(yüz)’er TL nakdi 
destek sağlanmıştır.
3. 2017-2018 öğretim yılı 2. dönemi itibariyle eğitim 
desteği alacak öğrenci sayısı 9.000’ e    
çıkarılmıştır.
4. 2018-2019 öğretim yılında da 9.000 öğrencimize 
nakdi destek sağlanmıştır.
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BAŞARILI ÖĞRENCİYE TATİL İYİ GELECEK

 Antalya il genelinde; Ortaokul ve Liselerimizde öğrenim gören tüm öğrencilerimizi motive 
etmek, başarısını artırmak ve başarıya teşvik etmek amacıyla, Ortaokul 8. Sınıf ve Lise 12. 
Sınıflarda, birinci dönem itibariyle okul birincisi olan öğrencileri, aileleri ile birlikte, İlimiz sınırları  
içerisinde bulunan otellerde tatil yapmak suretiyle ödüllendirmek amacıyla, Antalya Büyükşehir  
Belediye Başkanlığı, Müdürlüğümüz, Akdeniz Turistik Oteller ve  İşletmeciler  Birliği  (AKTOB)  ve 
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) işbirliğinde planlan “BAŞARILI ÖĞRENCİYE TATİL İYİ 
GELECEK” projesi, hazırlanan protokole dayalı olarak, 2014- 2015 eğitim-öğretim yılından itibaren 
yürütülmektedir.

Bu amaçla;

 İlimiz genelinde bulunan tüm ortaokul ve liselerimizde öğrenim gören öğrenciler.

1. 2014-2015 yılında: 719 öğrenci, 
2.   2015-2016  yılında 707,
3.  2016-2017 yılında 711,
4. 2017-2018 yılında 768 öğrenci ve aileleri ile birlikte, İlimiz sınırları içerisnde bulunan Otellerde tatil 
yapmak suretiyle ödüllendirilmiştir.

 Ayrıca  2018-2019  yılında  okul  birincisi olma başarısı gösteren 711 öğrencimize, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet  hediye  edilmiş  olup,  kendilerine ve ailelerine Yemek ve 
Konser Programı düzenlenmiştir.
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ÇOGEP GELECEK GÜVENLİ OKUL İLE GELECEK

 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 10 İlkokul, 10 Ortaokul ve 10 Lise düzeyin deki okuyan öğrencilere  
yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler ve eğitici seminerler verilecektir. Bu kapsamda 13.10.2018 110 
lise öğrencisi Manavgat Köprülü kanyona götürülerek rafting yapıldı.

 19/20/21/10/2018 tarihinde 80 öğrenci ve 10 görevli ile Çanakkale gezisi yapıldı. 
09/10/11/11/2018 tarihinde 40 öğrenci ve 5 görevli ile Şanlıurfa gezisi yapıldı.

 2018/2019 eğitim öğretim yılı içerisinde proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve Lise öğrencilerine 
yönelik yat gezisi, Piknik, Gezi, Kültürel(Sinema-Tiyatro) gibi  etkinlikler düzenlendi.

 İşitme Engelli öğrencilere yönelik 02.10.2018 tarihinde yemek etkinliği ve Yunus Balığı  
gösterisine götürülerek güzel bir geçirmeleri sağlandı.

 İşitme engelli öğrencilere yönelik Fotoğrafçılık kursu düzenlendi.
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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.

 5 merkez ve 14 çevre ilçede toplam 193 lise ve 
dengi okulda 26.715 9. Sınıf öğrencisi ve 908 öğretmene 
konferans verilerek tutanak altına alınmıştır.
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Dünya Havacı KADINLAR Haftası KOORDİNASYONU

 Dünyanın ilk kadın pilotunun lisans aldığı 
8 Mart 1910 tarihini kapsayan hafta içinde,  
merkezi Kanada’da bulunan “Dünya Havacı Kadınlar 
Enstitüsü - Institute for Woman of Aviation Worldwide 
(IWOAW)” koordinesinde; Kadınların havacılık sek-
töründeki meslekler ve fırsatlar hakkında farkındalığının 
artırılması amacıyla havacılık sektörü ve endüstrisinde 
faaliyette bulunan çeşitli kamu kurum ve kuruluşları 
ile özel şirketler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlen-
mektedir.

 Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve THK 
Antalya Şubesi arasında yapılan protokolle her 
yıl Mart ayının ilk haftası Dünya Kadın Havacılar 
Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu yıl havacılık 
kulübü bulunan 16 okuldan 325 kız öğrenci ile  
etkinlikler yapılmış olup, havacılıkla ilişkili endüstri  
tesisleri, okul ziyaretleri, havacı kadın rol modelleriyle 
tanışma, uçuş becerilerini deneyimleme, mevcut hava 
araçlarını inceleme fırsatları sunulmuştur. Etkinlikler 
sonucunda “Antalya İli Uluslararası Sivil Havacılık  
Platformunda, Türkiye’de En  Fazla Etkinlik 
gerçekleştirme sıralamasında Dünya Birinciliği” kazan-
ma başarısını göstermiştir.
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eTwinning ÇALIŞMALARI

 eTwinning faaliyeti yürüten 4200 proje arasından Avrupa Kalite Belgesi almaya hak  
kazanan ve Türkiye genelinde yapılan sıralamadailk 300 öğretmenimizin katılımya mesleki gelişim,  
eTwinning Faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen 9. eTwinning Ulusal Konferansına  
ilimizden 6 öğretmen ve eTwinning İl Koordinatörümüz katılmıştır. 

 Bu konferansta Zuhal ÖZBAY, Türkiye genelinden seçilen 4 koordinatörle birlikte “En Başarılı 
Koordinatör” ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca Demre İlçesi 80. Yıl Cumuriyet ilkokulundan Nihan 
BATAN “Kültürel Miras Etwinning Özel Ödülü” kategorisinde Türkiye İkincisi olmuştur. 

 eTwinning OKULU

 Brüksel Merkezi Destek Servisi tarafından gerekli şartları taşıyan (okulunda en az  iki yıldır 
eTwinning projesi yürütüp kalite etiketi alan, okulunda iki ve daha fazla öğretmen eTwinning  
projesi yürüten, okulda yürütülen çalışmalarda egüvenlik krıiterlerine uyan, eTwinning Mesleki Gelişim  
atölyerine katılan okullar) arasından davet alan, okulların uluslararası alanda  görünürlüğünü  
sağlamak amacıyla yürütülen bir çalışmadır. 2018 yılı itibariyle ilimizde eTwinning okulu sayısı 16’ya 
yükselmiştir.

 eTwinning BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

 İlimizde 2018 - 2019 Öğretim yılında 19 ilçede yürütülen eTwinning  İlçe Bilgilendirme 
Toplantılarına 1978 Öğretmen ve Okul İdarecisi, okul ziyaretlerinde toplamda 15 okulda 350 öğretmen 
ve 23 okul idarecisine yüzyüze görüşmeler ve online destekle 450 öğretmenimize ulaşılmıştır.  
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 YEŞEREN ÇOCUKLAR

 Çocuklarımızın, tarımın ve toprağın önemini  öğrenmeleri,  öğrenmekten zevk alan, heyecan 
duyan, meraklı, araştırmacı, gözlem yapan, çözümler üretebilen, doğa ve diğer tüm zeka alanlarını 
aktif şekilde kullanabilen, daha sağlıklı, yaratıcı, stressiz, mutlu, çevre vedoğaya önem veren  
çocuklar yetiştirmek ve EXPO’ya düzenlenecek gezilerle doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak 
amaçlanmaktadır.

Bu amaçla;

• Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde,   Antalya    Tarım ve Orman 
 Müdürlüğü ve BATEM ortaklığında her Çarşamba bir okulumuzla çalışarak proje faaliyetleri 
  yerine getirilmektedir.

• Proje kapsamına dâhil 5 merkez ilçeden (Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu, Kepez, Konyaaltı) 
 33 ortaokuldan 6.sınıf öğrencilerinden oluşan 30 öğrenci, bir idareci ve bir öğretmenin katılımıyla 
 önce Aksu’daki BATEM serasına geçilmekte, sebze ve aromatik bitki fideleri  
 mihmandarlar tarafından tanıtıldıktan sonra öğrencilere dikim işlemi yapmaktadır. Ardından 
 expo alanındaki bilim müzesi ve uygulama alanları ziyaret edilerek faaliyetlere öğrencilerin 
 aktif olarak katılımı sağlanmaktadır.

• Yaşayarak ve görerek öğrencilere doğayı ve bitki dikimi konusunda farkındalık artırılmaktadır.

• Çocuklar bu proje sayesinde domatesin ağaçta yetişmediğini öğrenmekte, farklı uygulama  
 ve bilgilendirmeler sayesinde yanlış bilinen tarım metodlarını da doğru olarak öğrenmektedir. 
 Bu çalışma hala devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda da diğer yaş grupları ve farklı  
 okullarla devam etmesi öngörülmektedir.



32

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ BİLİNÇLİ GELECEK

 Valiliğimiz koordinesinde, Müdürlüğümüz ve Antalya Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde  
yürütülen, “Bilinçli Tüketici, Bilinçli Gelecek” kapsamında; İlkokul 4, Ortaokul 5, 6, 7 ve  
lise 9, 10 ve 11. sınıf seviyesindeki öğrencilere, tüketimin bilinçli ve ekonomik bir şekilde yapma 
alışkanlığı kazandırmak, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik 
çıkarlarını  korumak, zararlarını tazmin etmek ve çevresel tehlikelerden korunmasını sağlamak ve  
tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini 
özendirmek amacıyla işbirliği protokolü hazırlanmıştır.

Proje kapsamına,

* Okullarda Ticaret İl Müdürlüğü uzmanlarınca öğrencilere tüketici hak ve yükümlülükleri  
 konusunda eğitimler verilmiştir.
* Okullara tanıtım amacıyla broşür ve afiş gönderilmiştir
* Proje dâhilinde yapılacak olan resim yarışması için, projeyi müteakip Mart ayı içerisinde ödül 
töreni yapılmıştır.
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 SELFIE

 YEGİTEK işbirliği ile, okulların Avrupa Okul Ağı Tarafından yürütülen anket çalışmasına katılıp  
dijital yeterlilikleri, mesleki gelişim, okul yönetimi ve donanım gibi alanlarda okulun ilgili eylem 
planı hazırlamaları. Belirlenen 7 pilot okuldan 25 okul idarecisi, 60 öğretmen, 800 öğrenci katılım 
sağlamıştır.

 SELFIE (Yenilikçi Eğitim Teknolojilerinin kullanımını teşvik ederek Etkili Öğrenmeye  
Öz-yansıtma), okulların dijital teknolojileri öğretme, öğrenme ve öğrenci değerlendirmesine 
katmasına yardımcı olmak için Avrupa Komisyonu tarafından tasarlanmış bir araçtır. Okullarda neyin 
iyi çalıştığını, iyileştirmenin gerekli olduğu ve önceliklerin neler olması gerektiğini okullara net bir 
şekilde sunup yol haritaları oluşturulmasına katkı sağlar. 

 SELFIE - isimsiz olarak - öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul liderlerinin okullarında  
teknolojinin nasıl kullanıldığına ilişkin görüşlerini toplar. Bu kısa ifadeler ve sorular ve basit bir 1-5 
anlaşma ölçeği kullanılarak yapılır. İfadeler liderlik, altyapı, öğretmen eğitimi ve öğrencilerin dijital 
yeterliliği gibi alanları kapsar.

 SELFIE tatbikatından elde edilen sonuçlar ve görüşler yalnızca okul içindir ve tercih edilmediği 
sürece paylaşılmaz.

 SELFIE uygulamasının faydaları;

• öğrencileri - birçok okul uygulama alanını kapsayan 360 derecelik bir sürece dahil eder.
• Her okul benzersiz olduğundan, araç özelleştirilebilir. Okulunuz ihtiyaçlarınızı karşılayacak  
sorular ve ifadeler seçip ekleyebilir.
• SELFIE, tüm katılımcıların öğrenciler, öğretmenler veya okul liderleri olarak deneyimlerine 
uygun soruları yanıtlamalarına izin verir.
• SELFIE ücretsizdir. Cevaplar gizli tutulur ve veriler güvenlidir.
• Değerlendirmeyi bir bilgisayardan, tabletten veya akıllı telefondan yapabilirsiniz.
• SELFIE’yi tamamladıktan sonra, her okul hem derinlemesine veriler hem de güçlü ve zayıf 
yönlerle ilgili hızlı bilgiler sağlayan özel ve etkileşimli bir rapor alır.
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LİSEDEN ÜNİVERSİTEYE SANAT KÖPRÜSÜ

 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş 
birliği ile, Lise öğrencilerinin geleneksel Türk sanatlarıyla 
tanıştırılıp, milli şuur ve öz değerlerimizin güçlendirilm-
esi, lise ve üniversite arasında bağ kurulması amacıyla 
yürütülmüştür. 15 pilot Liseden toplam 2.182 öğrenci 
katılmıştır.

Pr
oj

e 
22

 



35

Pr
oj

e 
23

 CİMER ŞİKAYET BAŞVURULARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz AR-GE birimine bağlı stratejik planlama ekibi, müdürlüğümüzün 
 2015-2019 stratejik planına ait tüm performans hedeflerimizin izleme ve değerlendirme çalışmaları 
sonucunda CİMER şikâyet sayılarını içeren performans göstergesinde bir sapmanın olduğu tespit 
edilmiş olup, ek önlemlerin alınması gerekliliğine karar verilmiştir. 2018 yılında müdürlüğümüze 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (Cimer) üzerinden yapılan şikayetler incelenmiş olup; yapılan 
şikâyetlere ilişkin sorunlar tespit edilerek, komisyonumuz, maarif müfettişlerimiz ve eğitim-
öğretim süreci içerisinde aktif olarak yer alan öğretmenlerimizden oluşan tavsiye kurulumuz 
tarafından hazırlanan çözüm önerileri doğrultusunda; 306 okul/kurum yöneticimiz ile eğitim ve 
bilgilendirme toplantıları düzenlenerek görüş ve önerileri alınmıştır. Ayrıca ilimiz genelinde özel  
gündemli öğretmenler kurulu toplantıları yapılarak 23.761 öğretmenimizin, komisyonumuz tarafından  
gönderilen sunu eşliğinde şikâyetlerin değerlendirmesini yapması sağlanmış ve oluşan çözüm öner-
ileri raporlaştırılarak, müdürlüğümüze ve bakanlığımıza tavsiye olarak arz olunmuştur.

Bu amaçla;

* CİMER’e konu olan şikâyetlerin nedenlerini azaltmak ve şikayet olarak yapılan başvuru  
 nedenlerini ortadan kaldırmak,
* İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze CİMER üzerinden yapılan şikâyetleri tespit ederek güçlü ve  
 zayıf yönlerimizi belirlemek,
* Okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi şikâyetler hakkında bilgilendirip, bir farkındalık 
 oluşturarak, adli ve idari olarak karşılaşabilecekleri olumsuzlukları azaltmak. Yönetici ve  
 öğretmenlerimizin yaşadıkları olumsuzlukların tekrarlanmasını engellemek,
* Sık tekrarlanan şikâyetler hakkında farkındalık oluşturarak, farklı kurumlarda aynı şikâyetlerin 
 oluşmasına engel olmak,
* Müdürlüğümüz maarif müfettişlerinin ve diğer birimlerimizin iş yükünün hafifletilmesini   
 sağlamak,
* Şikâyet başvurularının azaltılması ile kaynak ve zaman israfını engellemek, kamu zararını 
  azaltmak,
* Kurumlarımızın daha sağlıklı, uyumlu ve huzur içinde çalışmasına imkân vererek, çalışma 
 barışını korumak, hedeflenmiştir.
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TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ EĞİTMEN EĞİTİMİ

 Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, çocukların bu gelişmelerle daha çok 
içli dışlı olmasına neden olmaktadır. Ebeveynlerinde gördükleri cihazları merak etmeleri  
engellenememektedir ve eninde sonunda bu cihazlarla tanışmaları gerçekleşmektedir. Bilgisayar 
ve akıllı cihazların çocuklar üzerinde olan olumsuz etkileri düşünüldüğünde de ebeveynlerin bu  
konudaki endişeleri artmaktadır. Çocukların, akıllı cihazlar ve bilgisayarla tanışmaları kaçınılmaz 
bir sondur. Burada dikkat edilmesi gereken bu cihazlarla geçirdikleri süreler ve hangi amaçla 
kullandıklarıdır. Robotik Kodlama sayesinde çocukların bu cihazlarla geçirdikleri süreler, olumsuz  
etkiler ortadan kaldırılarak onların gelişimlerine olumlu olabilecek bir hale dönüştürebilir.

 Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kodlama alanında farkındalık oluşturmak, Vizyon 2023 
Belgesinde belirtildiği üzere Tasarım ve Beceri Atölyelerine temel oluşturması amacıyla tüm dünyada 
milyonlarca insanı peşinden sürükleyen maker hareketinin, ülkemizdeki başarılı organizasyonlarından 
biri olan BenMaker firması ile Öğretmenlerin, yeni nesille aynı dili konuşabilmelerini ve onları  
teknoloji, bilişim, üretim gibi alanlarda doğru yönlendirebilmelerini sağlamak amacıyla eğitmen 
eğitimleri düzenlemiştir. 
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TÜBİTAK Projeleri

Bölüm 5 



38

1 
2018-2019 TÜBİTAK 13.ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ  
ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları 
Başkanlığı tarafından ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı 
bilim alanlarında araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel 
çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

 Yarışmaya öğrenciler biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, 
teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında hazırladıkları özgün projeler ile katılmışlardır. Bu yıl 
13.’sü gerçekleştirilen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın başvuruları 07 
Ocak 2019 – 08 Şubat 2019 tarihi arasında yapılmıştır. İlimizden Toplam 341 Proje başvurmuştur. 
Konya Bölge (Antalya, Afyonkarahisar, Konya, Isparta, Burdur) elemeleri sonucunda seçilen 100  
projenin 40 tanesi ilimize aittir.

 40 Projemizden, Konya bölgede yapılan değerlendirme sonucuna göre, 

* 7 Projemiz BÖLGE BİRİNCİSİ, 

* 2 Projemiz BÖLGE İKİNCİSİ, 

* 3 Projemiz BÖLGE ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTUR. 

 Bölge Birincisi olan 7 projemiz türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştır.

 * Kimya Alanında: TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ 

* Değerler Eğitimi Alanında: TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ, 

* Fizik, Tarih ve Teknolojik Tasarım Alanlarında: TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ,

*  Yazılım ve Biyoloji Alanlarında: TEŞVİK olmak üzere 7 projemiz TÜRKİYE DERECESİ   
 kazanmıştır.
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2 
2018-2019 TÜBİTAK 50. LİSE ÖĞRENCİLERİ  
ARAŞTIRMA PROJELERİ  YARIŞMASI

 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışması’nın temel amacı gençleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, 
merak ettikleri konuları araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere  
yenilikçi ve özgün çözümler üretebilmelerine katkıda bulunmaktır. Öğrenciler yarışmaya biyoloji, fizik, 
kimya, matematik, coğrafya, değerler eğitimi, psikoloji, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, yazılım 
ve teknolojik tasarım alanlarında katılmıştır. Bu yıl 50.’si gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması’nın başvuruları 20 Aralık 2018 - 04 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.

 Yarışmaya İlimizden Toplam 547 Proje başvurmuştur. Konya Bölge(Antalya, Afyonkarahisar, 
Konya, Isparta, Burdur) elemelerini geçen 100 projenin 38’i ilimize aittir. 38 Projemizden Konya 
bölgede yapılan değerlendirme sonucuna göre, 

 * 6 Projemiz BÖLGE BİRİNCİSİ, 
 * 5 Projemiz BÖLGE İKİNCİSİ,
 * 5 Projemiz BÖLGE ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTUR. 

 Bölge Birincisi olan 6 projemiz Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştır. TÜRKİYE 
ELEMELERİNE katılan 6 projemizden 4’ü derece almıştır. 

 * Fizik alanında TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ 
 * Yazılım ve Psikoloji alanında TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ 
 * Kimya alanında TEŞVİK olmak üzere 4 projemiz TÜRKİYE DERECESİ kazanmıştır.



40

3 
3. LİSELERARASI PROF. DR. FUAT SEZGİN  
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

 Müdürlüğümüz ve Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi işbirliğinde her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen “Liselerarası Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması”nın üçüncüsü Türk Bilim İnsanı 
Prof.Dr. Fuat SEZGİN aziz hatırasına ithaf edilmiş ve sergi açılışında 400 lise öğrencisine yönelik Prof 
Dr. İsmail YAKIT tarafından ‘’Prof.Dr. Fuat SEZGİN ve Bilim Tarihi’’konulu konferans verilmiştir.

 Proje yarışması öncesinde, 06-07 Ocak 2019 tarihleri arasında,seçilen pilot okullardan 
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Teknoloji branşlarında 900 öğretmene oluşturulan takvim 
doğrultusunda“Proje Hazırlama Semineri” düzenlenmiştir.

 Seminerde yarışmanın içeriği, takvimi, kuralları ve yarışmaya elektronik başvuru basamakları 
hakkında bilgi verilmiştir. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi olan Jüri üyeleri kendi 
alanlarında Bilimsel Proje Nasıl Yazılır Eğitimi vermiştir.

 İl Genelinde yapılan yarışmaya bu yıl, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Teknoloji alanında 
153 proje başvurusu yapılmış olup, Fen Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan Jüri (Seçici Kurul) 
tarafından 56 proje sergilenmeye değer görülmüştür. Sergilenmeye değer görülen projeler 07-08 
Mayıs 2019 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sergi Salonunda 2 gün boyunca 
sergilenmiştir.

 Sergi boyunca Jüri üyeleri tarafından sergiyi ziyarete gelen yaklaşık 1000 Lise 
öğrencisine“Bilimsel Proje Geliştirme Eğitimi” konulu konferans verilmiştir. Jüri Üyeleri 2 gün 
boyunca projeleri yerinde ziyaret ederek, inceleme ve tespitler ile şartname kriterleri çerçevesinde 
derecelendirmiş ve 9 Mayıs 2019 saat 14:00 da düzenlenen ödül töreninde her alandan 4’er  
olmak üzere toplamda 20 proje ödüllendirilmiştir. Öğrencilere (Birincilere Aksiyon Kamera, İkincilere  
Tablet, Üçüncülere Saat, Teşvik Ödülü alanlara ise Mp4 Çalar) ve Danışman Öğretmenlerine ödül ve  
belgeleri  verilmiştir.
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Diğer Projeler

Bölüm 6 
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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.
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SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE 
ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ (PİKTES)

 Projenin genel amacı, Türkiye’de bulunan, geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun eğitime 
erişimini desteklemektir.

 Projenin özel amacı ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçici koruma altındaki Suriyelileri Türk 
eğitim sistemine entegre etme çabalarına destek vermektir.
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Seminer, Konferans,  
Panel ve Benzeri 

Çalışmalar

Bölüm 7 
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2023 VİZYONU ANTALYA  YÖNETİCİ BULUŞMALARI                             

Amacımız: İlimizde; Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Korkuteli, Serik, Alanya, Manavgat, 
İbradı, Gündoğmuş, Akseki, Kumluca, Kemer, Elmalı, Finike, Demre, Gazipaşa, Kaş, Aksu ilçelerinde  
bulunan resmi okullarımızın okul müdürlerine yönelik ‘2023 eğitim vizyonu yönetici seminerleri’ 
gerçekleştirmek.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, ilimizde bulunan on dokuz ilçede görev  
yapan resmi okul müdürlerine doğu ilçelerine Kumluca merkezli, batı ilçelerine Alanya merkezli ve 
merkez 5 ilçe olacak şekilde alanında uzmanlaşmış üniversitelerde görev yapmış ve yapmakta olan  
profösorlerden seminer çalışması yapılmıştır.

* 4-5 Mart tarihlerinde Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR ‘Okullarda yönetim ve Liderlik’
* 12-13 MART tarihlerinde Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN ‘ İş başında   yönetici geliştirilmesi’
* 19-20MART tarihlerinde Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU ‘Yönetici Becerileri ve Liderlik’
* 21-22 Mart tarihlerinde Doç. Dr. Coşkun KÜÇÜKTEPE ‘Eğitimde  Güncel Konular’
* 26-27 Mart tarihlerinde eğitimci Ömer BALIBEY ‘Tecrübe Paylaşımı’
* 26-27 Mart tarihlerinde Dr. Abdülaziz YENİYOL ‘Eğitim Felsefesi’ konularında okul müdürlerimize 
seminer vermiştir.

Yapılan çalışmalar ile Antalya ilimizde bulunan  1629 okul okulumuzun müdürlerine 2023 eğitim 
vizyonu-yönetici becerileri-okullarda yönetim ve liderlik – eğitim felsefesi – eğitimde güncel konular
– iş başında yönetici geliştirilmesi gibi konularda seminerler verilerek okul müdürlerimizin vizyonlarının 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Semineler sonucunda okul müdürlerimizden çok olumlu geri dönütler 
alınarak edindikleri bilgileri okul ortamlarında uygulamak istediklerini dile getirmişlerdir.
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2 
2023 EĞİTİM VİZYON BELGESİ ÇALIŞTAYI                             

 Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim  Bakanlığımızın  2023  Eğitim Vizyon Belgesi 
hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, velilerimiz, öğrencilerimiz, müdürlüğümüz  yöneticileri,  
okul / kurum yönetici ve öğretmenleri ve bölüm şeflerimizin katılımı ile Eğitimde Değişim Antalya’dan 
Başlar sloganı eşliğinde il düzeyinde geniş katılımlı  bir çalıştay yapılmıştır. İl çalıştayı programımızla 
ve eş zamanlı olarak 19 ilçe müdürlüklerimizin koordinesinde de çalıştaylar yapılmış olup, yapılan 
çalıştaylara ait sonuç raporları dikkate alınarak 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Antalya  Raporumuz 
hazırlanmıştır.

 İl çalıştayımız ve 19 ilçelerimizde yapılan çalıştay raporları incelenerek Müdürlüğümüzün 2023 
Eğitim Vizyonu Uygulamaları çerçevesinde ortaya çıkan güçlü yönleri, yapılması planlanan çalışmalar, 
sorun alanları, okul ve kurumlarımızda uygulamadaki farklılıklar ve öneriler belirlenmiştir. Sorunlar ve 
çözüm önerileri bölümlere ayrılarak 22 başlık altında değerlendirmeler yapılmıştır.
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İletişim Bilgileri

Bölüm 7 
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SN Adı Soyadı Telefon Email Görevi

1 Dr. Dilek ÇAPAR 5327892843 dlkcpr@hotmail.com Projeler Koordinatörü

2 Ferit ÇİMEN 5076040602 cimenferit@gmail.com Stratejik Planlama  Koordinatörü

3 Zuhal ÖZBAY 5053103505 zuhalozbay@hotmail.com Stratejik Planlama Ekip Üyesi

4 Serap TUĞRUL 5059528766 seraptugrul1507@gmail.com Stratejik Planlama Ekip Üyesi

5 Özlem GÜNGÖREN 5053750579 ozlemturk.112@hotmail.com Stratejik Planlama Ekip Üyesi

6 P. Meral ÇELİKİN 5057661708 mrl.celikin@hotmail.com Projeler Ekip Üyesi

7 Engin CENGİZ 5056648848 enginboy83@yahoo.com Projeler Ekip Üyesi

8 Fehime ERGÜN 5055999727 fehimeyuksel@hotmail.com Stratejik Planlama Ekip Üyesi

9 Nesrin HÜLÜR 5052132894 nesrin.hulur@hotmail.com Stratejik Planlama Ekip Üyesi

10 Seyit Ahmet UYSAL 5052468935 ahmet1299@gmail.com Stratejik Planlama Ekip Üyesi

11 Selçuk ÖZ 5321750782 selcukoz@live.com Projeler Ekip Üyesi

12 Kebire ERDİLMAN 5464032322 kebireerdilman@gmail.com Projeler Ekip Üyesi

13 Sema AYKUŞ 5054071918 semaaykus@gmail.com Projeler Ekip Üyesi

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


