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3Eğitimde Değişim Antalya’dan Başlar

2023 Eğitim Vizyonu  
İlgili Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

2023 Eğitim  
Vizyon Belgesi  
Tanıtım Çalışmaları

1) 2023 Eğitim Vizyon  
Belgesi Koordinasyon 
Ekibi

2023 Eğitim Vizyon  
Belgesinin bütüncül ve etkili 
bir biçimde yürütülmesi amacı 
ile müdürlüğümüz bünyes-
inde bulunan AR-GE birimi 
araştırma,stratejik planlama ka-
lite ekibince  bir koordinasyon 
ekibi oluşturulmuştur.Ekibimiz 
altı aylık dönemlerde çalışmalara 
ilişkin raporlama faaliyetlerini 
yürütmektedir.

2023 Eğitim  Vizyon  
Belgesi paydaşları 01.11.2018

2) 2023  Eğitim vizyonu 
bilgilendirme toplantısı

Valiliğimiz ve 19 ilçe mülki 
amirlerine il müdürlüğümüz 
başkanlığında bilgilendirme 
toplantısı yapılmıştır.

İl Yönetimi 05.11.2018

3) 2023 Eğitim Vizyon 
belgesi bilgilendirme 
toplantısı

Sayın Bakanımız Prof. Dr. 
Ziya Selçuk başkanlığında 
müdürlüğümüz üst yöneti-
cileri kurum müdürleri ve 
öğretmenlere yönelik 2023 
Eğitim Vizyon belgesinin felsef-
esine yönelik bilgilendirme 
toplantıları yapılmıştır.

Öğretmenlerimiz(400)
Yöneticilerimiz(150) 16.11.2018

4) 2023 Eğitim Vizyon  
Belgesi Çalıştayı

2023 Eğitim vizyon belgesinin 
hedef ve eylemlerine yönelik 
müdürlüğümüzün sorun alanları 
ve yapılacak çalışmaları planlam-
ak için çalıştay yapılmıştır.

100 Öğretmen 
10  Veli 
10 Öğrenci

10.01.2019

5) 2023 Eğitim Vizyon 
belgesi felsefi tanıtım 
toplantıları

2023 Eğitim vizyon belges-
inin tüm öğretmenlerimizce  
sahiplenmesine yönelik okul 
ve kurumlarımızın öğretmenler 
odasında 2023 Eğitim vizyon bel-
gesinin felsefesi ve hedeflerine 
yönelik  tanıtım ve bilgilendirme 
çalışmaları koordinasyon ekibi-
mizce  okul ziyareti yapılarak 
yürütülmüştür.

Müdürlüğümüze bağlı 
okul ve kurumlarımız       
(25 okul)

01.01.2019
Süreç Devam 
Ediyor

6) 2023 Eğitim Vizyon  
Belgesi söyleşileri

İl Müdürüz ve kurum yöneticiler-
imizin katılımı ile 2023 Eğitim 
Vizyon Belgesinin Tanıtımına 
yönelik 19 ilçe milli eğitim 
müdürlüğümüz bünyesinde 
söyleşiler yapılmaktadır.

Kurum Yöneticileri-
öğretmenlerimiz

01.11.2019-  
Devam Ediyor

İÇERİK VE UYGULAMA

(Ana Sorumlu Birim: AR-GE Araştırma ,Stratejik Planlama ,Kalite Ekibi)  
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Eğitimde Değişim Antalya’dan Başlar

2023 Eğitim Vizyonu 
İlgili Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Okul gelişim modeli 
hazırlama Yönetici Eğitimleri

2023 Eğitim Vizyon  
Belgesi kapsamında önemli 
bir yeri olan okul gelişim 
modeline ilişkin okul yöneti-
cilerimize müdürlüğümüz 
araştırma,stratejik plan  ve ka-
lite ekibi tarafından eğitimler 
verilerek, okul gelişim 
planlarının hazırlanma süreci 
başlatılmıştır.

Müdürlüğümüze bağlı 
19 ilçe milli eğitim 
müdürlüklerine ait okul 
yöneticileri  
(2305 müdür ve müdür 
yardımcıları)

24/06/2019  
Devam Ediyor...

Okulun Paydaşlarla 
İşbirliği İçinde 
Yönetilmesi

OKUL GELİŞİM MODELİ

2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Veriye dayalı yönetim 
anlayışı çerçevesinde 
süreçler iyileştirilerek, 
başta okullarımız 
olmak üzere tüm 
yönetim kademeler-
inde bürokratik iş yükü 
azaltılacaktır.

1) CİMER 
Şikâyetleri Çözüm 
Önerileri Projesi

Müdürlüğümüze bağlı 19 ilçe müdürlüklerine ait 
şikâyetleri içeren veriler analiz edilmiş ve veriye 
dayalı yönetimin ilk uygulaması olarak ilçe müdür-
lüklerimiz bazında en çok şikâyet alan kurum-
lar / okullar ve alanlar tespit edilerek önlemler 
planlanmış ve hayata geçirilmiş, şikâyetlerin yol 
açmış olduğu bürokratik yazışmalar azaltılmıştır.

İlçe/okul kurum 
müdürlükleri, 
Eğitim –Öğretim 
sürecinde 
yer alan tüm 
paydaşlarımız

01/01/2019 
17/06/2019

2) Koordinasyon 
ve iş yükü azaltma 
beklenti raporu

Müdürlüğümüze  bağlı okul ve kurumlar ile 
merkez teşkilatında yer alan il/ilçe şube müdür-
lükleri arasındaki koordinasyonun artırılması, 
kurumlarımız arasındaki uyumun daha etkin bir 
şekilde uygulanması, bürokratik iş yoğunluğu 
ile zaman ve kaynak israfının azaltılması amacı 
ile anket.meb.gov.tr adresinden tüm okul ve 
kurumlarımızın yönetim kademsinin katılımı ile 
beklenti anketi hazırlanmış ve hazırlanan anket 
sonuçlarında tüm şube müdürlüklerimiz ile okul/
kurum müdürlükleri arasında yaşanan koor-
dinasyon eksikliklerinin düzeltilmesine ilişkin 
çalışmalar yapılmıştır.

il/İlçe şube 
müdürlükleri 
/okul kurum 
müdürlükleri, 
1600 okul  
yöneticisi

03/10/2019
31/12/2019

ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETİM

HEDEF 1 : Bakanlığın Tüm Kararları Veriye Dayalı Hâle Gelecek

(Ana Sorumlu Birim: AR-GE Araştırma ,Stratejik Planlama ,Kalite Ekibi)  

(Ana Sorumlu Birim: AR-GE Araştırma ,Stratejik Planlama ,Kalite Ekibi Tüm Eğitim-Öğretim Şube Müdürlükleri)  
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Desteğe ihtiyaç  
duyan öğrenciler, veri analiziyle  
belirlenerek okul bazında gelişim 
planlarında gerekli eylemlere yer verilm-
esi sağlanacaktır.

Eğitime Destek

Desteğe ihtiyaç duyan 
öğrencilerimizin özelikle 
dezavantajlı öğrencilerimize 
yönelik    ortaya çıkan ihtiyaçlar 
neticesinde okul/kurumlarımız ve 
öğrencilerimiz pozitif ayrımcılık 
yapılarak desteklenmiştir.

10.000 Öğrenci 30.11.2018 
31.05.2019

Bakanlığın ve okul yöneticilerinin ilçe, 
il, bölge ve ülke çapında okul gelişim 
planlarını izleyebileceği çevrimiçi bir 
platform oluşturulacaktır.

Eğitim kaynaklarının planlanmasında 
okulların kapasitelerinin belirlen-
mesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi 
kurulacaktır.

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yeni 
bir platform geliştirilecek, bu platformda 
öğretmen veli- okul arasında etkileşim 
kurulması sağlanacaktır.

HEDEF 2: Okul Bazında Veriye Dayalı Yönetime Geçilecek

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Bakanlığın MEBBİS, E-Okul, EBA, MEIS, DYS,  
E-Rehberlik, E-Yaygın, Açık Öğretim sistemleri, 
E-Personel, E-Kayıt, Kitap Seçim, Norm İşlemleri, Bedensel 
Engelli Envanteri, E-mezun, Merkezi Sınav Sonuçları gibi 
mevcut sistemlerinden gelen veriler kolay erişilebilir bir 
Eğitsel Veri Ambarında bütünleştirilecektir.
Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalışacak, öğrencilerin aka-
demik verileriyle birlikte ilgi, yetenek ve mizacına yönelik 
verilerinin de birlikte değerlendirildiği “Öğrenme Analitiği 
Platformu” kurulacaktır.
Güvenilir bir işleyişle bütüncül veriler üzerinde 
çalışılabilmesi için Bakanlık bünyesinde yetkin bir Veri 
Denetimi Birimi kurulacaktır.

Öğrenim ve öğretimi daha iyi anlamak, etkili geri bildirim 
sağlamak, performans hedefleme 
sine dayalı bir eğitim ve öğrenme sürecini hayata geçirmek 
için öğrenme analitiği araçları geliştirilecektir.

Veriye dayalı karar verme süreçlerinin aktif olarak yürütül-
ebilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri ve eğitim etkin-
likleri yapılacaktır.

ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETİM

HEDEF 1 : Bakanlığın Tüm Kararları Veriye Dayalı Hâle Gelecek

(Ana Sorumlu Birim :   Ar-Ge Araştırma , Stratejik Planlama , Kalite Ekibi-Tüm Eğitim-Öğretim Şube 
Müdürlükleri )  
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Eğitimde Değişim Antalya’dan Başlar

2023 Eğitim Vizyonu 
İlgili Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

* Akademik 
başarının ölçülm-
esinde kullanılan 
ölçütler ve 
değerlendirme 
biçimleri 
çeşitlendirilecektir.
* Ölçme 
değerlendirmede 
süreç ve sonuç 
odaklı bütünleşik 
bir anlayış ortaya 
konulacaktır.

Ölçme Değerlendirme 
Farkındalık Hizmet içi 
Eğitim Kursu

İlimizde Ortaokul ve Lisede görev 
yapan gönüllü öğretmenlere 
(120kişi) yönelik 4 adet (14 saatlik)  
hizmet içi eğitim kursu düzenlendi. 

Ortaokul ve Lisede 
Kültür dersleri branş 
öğretmenleri  
(120 Öğretmen)     

01 Mart 2019 
31 Nisan 2019

*Akademik başarının 
ölçülmesinde 
kullanılan ölçütler 
ve değerlendirme 
biçimleri 
çeşitlendirilecektir.
  
* Ölçme 
değerlendirmede 
süreç ve sonuç 
odaklı bütünleşik 
bir anlayış ortaya 
konulacaktır.

Okul Müdürlerine  
Bilgilendirme 
toplantısı

* Ortaokul Müdürlerine yöne-
lik Merkezimizi tanıtım ve Bilg-
ilendirme çalışmaları yapıldı.
* Vizyon 2023 te geçen Ölçme 
Değerlendirme faaliyetleri 
hakkında bilgilendirme yapıldı.
* Öğrenci Kişisel bilgilerinin 
güvenliği hakkında bilgi verildi.
* Akademik başarının ölçülm-
esinde kullanılan ölçütler ve 
değerlendirme biçimleri konusun-
da bilgi verildi.
* İlimizde yapılması planlanan Or-
tak yazılı çalışmaları hakkında ön 
bilgilendirmeler yapıldı.

Resmi Ortaokul  
 Müdürleri  
(515 okul müdürü)

1 Ocak 2019 
1 Mart 2019

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

HEDEF 1 : Eğitim Kalitesinin Artırılması için Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 
Etkinleştirilecek

(Ana Sorumlu Birim :  Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri - Ölçme Merkezi – AR-GE Projeler 
-Temel Eğitim Şube Müdürlüğü)
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2023 Eğitim Vizyonu 
İlgili Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

* Akademik başarının 
ölçülmesinde 
kullanılan ölçütler 
ve değerlendirme 
biçimleri 
çeşitlendirilecektir.
* Ölçme 
değerlendirmede 
süreç ve sonuç odaklı 
bütünleşik bir anlayış 
ortaya konulacaktır.

1) Okul zümre 
Başkanları Toplantısı

* Ortaokul Zümre Başkanlarına 
yönelik Merkezimizi tanıtım ve 
Bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
* Vizyon 2023 te geçen Ölçme 
Değerlendirme faaliyetleri 
hakkında bilgilendirme yapıldı.
* Öğrenci Kişisel bilgilerinin 
güvenliği hakkında bilgi verildi.
* Akademik başarının ölçülm-
esinde kullanılan ölçütler ve 
değerlendirme biçimleri konusun-
da bilgi verildi.
* İlimizde yapılması planlanan Or-
tak yazılı çalışmaları hakkında ön 
bilgilendirmeler yapıldı.
 

Resmi Ortaokul  
Zümre Başkanları 
(1128 Zümre Başkanı)

15 Şubat 2019 
1 Temmuz 2019

2) Abide Açık Uçlu 
Soru Değerlendirme 
Eğitimi

1.Ankara Abide Açık Uçlu Soru 
Değerlendirme Eğitimi alındı.
2.Abide Açık Uçlu Soru 
Değerlendirme Eğitimi verildi.
3.Abide Soruları değerlendirilmesi 
yapıldı.

1.Ekibimizden bir üye.
2.Sekiz branş 
öğretmeni (Matema-
tik).

17 Haziran 2019
19-24 Haziran 
2019

3) Çoktan Seçmeli 
Maddelerle İlgili Soru 
Havuzu Oluşturma 
Eğitimi verildi.

1. Soru havuzu için okullar 
belirlendi (15 ortaokul, 15 lise). 
2. Okul müdürlerine yönelik 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
3. İsteyen okullarda çoktan 
seçmeli maddelerle ilgili soru yaz-
ma eğitimi verildi. 
4. Soru havuzlarının 
bakanlığa gönderilmesi (okul 
müdürlüklerince). 

Soru havuzu 
oluşturulması 
kapsamında seçilen 30 
okulumuzdaki yönetici 
ve öğretmenler

1. 6 Eylül 2019
2. 11 Eylül 2019
3. 16 Eylül-1 
Ekim 2019
4. 30 Ekim 2019

Belirlenecek sınıf 
düzeylerinde her-
hangi bir notlandırma 
olmaksızın sistemin/
alınan kararların 
işleyişini öğrencilerin 
akademik çıktıları 
üzerinden göre-
bilmek amacıyla 
Öğrenci Başarı 
İzleme Araştırması 
yapılacaktır.
 

Öğrenci Başarı izleme 
Araştırması (Türkçe-
Matematik-Fen 
Bilimleri)

Bakanlığımız Ölçme 
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Koordinesinde;
Araştırmaya Katılacak olan 4 ve 7. 
Sınıf seviyesindeki okullar tespit 
edildi.
Belirlenen okullara yönelik tanıtım 
ve bilgilendirme çalışmaları düzen-
lendi.(Afiş basıldı, Okul Müdürler-
ine yönelik toplantılar yapıldı.)
Soru kitapçıkları basımı ve dağıtımı 
ilimiz imkânlarıyla yapıldı.
Öğrenci Başarı İzlem Araştırması 
Yapıldı. 
Öğrenci Optik Formları okunması 
Ölçme Değerlendirme Merke-
zimizce yapılarak veri dosyası 
değerlendirme yapılmak üzere 
bakanlığımıza gönderildi. 

4 ve 7. Sınıf öğrenim 
gören öğrencilerimiz 
            (5000)

15 Şubat 2019-
25 Nisan 2019
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Eğitimde Değişim Antalya’dan Başlar

2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Belirlenecek sınıf düzey-
lerinde herhangi bir 
notlandırma olmaksızın 
sistemin/alınan 
kararların işleyişini 
öğrencilerin akade-
mik çıktıları üzerinden 
görebilmek amacıyla 
Öğrenci Başarı İzleme 
Araştırması yapılacaktır.

1) Öğrenci Başarı 
izleme Araştırması 
(TİMSS Öncesi 
Hazırlık Matema-
tik-Fen Bilimleri)

Bakanlığımız Ölçme Değerlendirme ve 
Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koor-
dinesinde;
1. Araştırmaya Katılacak olan 5 ve 8. 
Sınıf seviyesindeki okullar tespit edildi.
2. Belirlenen okullara yöne-
lik tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları 
düzenlendi. (Okul Müdürlerine ve 
öğretmenlerine yönelik toplantılar 
yapıldı.)
3. Soru kitapçıkları basımı ve 
dağıtımı ilimiz imkânlarıyla yapıldı.
4. Öğrenci Başarı İzlem Araştırması 
Yapıldı. 
5. Öğrenci Optik Formları okunması 
Ölçme Değerlendirme Merkezimizce 
yapılarak veri dosyası değerlendirme 
yapılmak üzere bakanlığımıza gönderildi. 
6. Araştırma Raporları Merkezi-
mizce Hazırlanarak ilgili Okullara gönder-
ildi. 

5 ve 8. Sınıf 
öğrenim gören 
öğrencilerimiz
   ( 220 )

1-Aralık 
2019 -
31 Aralık 
2019

2) Dört Beceride 
Türkçe Dil Yeter-
liklerinin Belirlen-
mesi ve Ölçülmesi

1. Dört Beceride Türkçe Dil Yeter-
liklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Sınavı 
E-Sınav Merkezimizde yapıldı. 
2. Dört Beceride Türkçe Dil Yet-
erliklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi 
değerlendirme işlemi yapıldı.

1.3 okul, 120 
öğrenci 

2. Değerlendirme 
işlemi Bakanlığımız 
tarafından yapıldı.

1.22-26 Nisan 
2019
2.5-9 Ağustos 
2019

Eğitim sistemim-
izdeki tüm sınavlar; 
amacı, içeriği, soru 
tiplerine bağlı yapısı 
ve sağlayacağı yarar 
bağlamında yeniden 
düzenlenecektir.

Okullar ve bölgeler arası 
farkları azaltmak, eğitim 
sistemini bir bütün 
olarak görmek amacıyla 
Öğrenci Başarı İzleme 
Araştırması sonuçları 
yıllar içerisinde akade-
mik dünyayla birlikte 
çalışılarak takip edilecek 
ve sistemde ger-
ekli iyileştirici tedbirler 
alınacaktır.

Erken çocukluk 
eğitiminden başlayarak 
üst öğrenim kademeler-
inde de devam edecek 
şekilde çocukların tüm 
gelişim alanlarının izlen-
mesi, değerlendirilmesi 
ve iyileştirilmesine yöne-
lik e-portfolyo çocuğa 
ait verilerin korunması 
esasıyla oluşturulacaktır.
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2023 Eğitim Vizyonu 
İlgili Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Çocuklarımızın 
sosyal ve eğitsel 
becerilerinin sınıf 
ve okul düzeyinden 
Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez teşkilatına 
kadar izlenmesi, 
değerlendirilmesi 
ve iyileştirilmesine 
yönelik olarak tüm 
illerimizde ölçme 
değerlendirme 
birimleri kurulacaktır.

Ölçme Değerlendirme 
Merkezinin Kurulması

Ölçme Değerlendirme Merkezimiz 
Kuruldu
Merkezimize Kepez Özel Eğitim 
Meslek Lisesi içerisinde faaliyetler-
ine başladı.
Ölçme Değerlendirme Merkezimiz 
için 7 öğretmenimiz görevlendirildi
Görevlendirilen Öğretmenlerimiz 
Ölçme Değerlendirme Merkezi 
Faaliyetleri konusunda hizmet içi 
eğitime alındı.
Bakanlığımız tarafından merkezi-
mize Optik okuma cihazı gönderildi

İlkokul / Ortaokul / Lise 
Öğrencileri
     

1 Kasım 2019
    (Açıldı)

Tüm çocuklarımızın 
sosyal, sportif ve kül-
türel etkinlikleri e-
portfolyo içerisinde 
derlenecektir

Ortaya çıkacak 
dosyanın ver-
ileri öğrencinin 
ihtiyacı olan çeşitli 
değerlendirme 
süreçlerinde 
kullanılacaktır.

HEDEF 2: Öğrencilerin Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikleri İzlenecek
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2023 Eğitim Vizyonu 
İlgili Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Okullar arası
başarı farklarının
azaltılmasına
yönelik eğitsel
tedbirler
alınacaktır.

3.LİSELERARASI 
MATEMATİK VE FEN 
BİLİMLERİ PROJE 
YARIŞMASI (Antalya 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü / Akdeniz 
Üniversitesi Fen  
Fakültesi İşbirliğinde)

İl genelinde bulunana resmi-özel tüm lise ve 
dengi okullarımızın katılımıyla Matematik, 
Fizik, Kimya, Biyoloji ve Teknoloji (yazılım) 
branşlarında Proje Yarışması düzen-
lenmektedir. Düzenlenen ödül töreni 
ile her alandan 4’er olmak üzere to-
plamda 20 proje ödüllendirilmiştir. Ser-
gilenmeye değer görülen toplam 56  
Projenin 24’ü TEKNOLOJİ Alanında 
hazırlanan projelerdendir. 11 Projenin 
tamamı Yazılım Tabanlıdır. Ödül kazanan 
tüm Projeler web sitemizde yayınlanmıştır.

İlimizde bulunan 
Tüm Özel ve Resmi 
Liselerde Okuyan 
Öğrencilerimiz (110 
Öğrenci)

06 Ocak 2019
09 Mayıs 2019

Okullar arası
başarı farklarının
azaltılmasına
yönelik eğitsel
tedbirler
alınacaktır.

1) 2019 - TÜBİTAK  
ORTAOKUL 
ÖĞRENCİLERİ 
ARAŞTIRMA 
PROJELERİ YARIŞMASI

Müdürlüğümüz ARGE Birimi Öğretmenleri 
ile Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi/ 
Fen Fakültesi Öğretim Üyelerince planlı 
ve programlı olarak Teknolojik Tasarım ve 
Kodlama alanında il genelinde eğitim ve 
bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür.
Gazipaşa cumhuriyet ortaokulu kimya 
alanında hazırlanan “kolakas bitkisinden 
ip yapımı” konulu proje Türkiye birincisi 
olmuştur. Özel Konyaaltı Bahçeşehir koleji 
ortaokulu “karayollarının yüksek araçları 
önceden tespit edip üst geçit kazalarını 
önleyen sistem” teknolojik tasarım 
alanında Türkiye 3.sü olmuştur.
Antalya bilim ve sanat merkezi 
öğrencilerince yazılım alanında hazırlanan 
“zihin ve esneklik sensörlü biyonik el” 
konulu proje Türkiye 4. sü olmuştur

İlimizde bulunan 
 Tüm Özel ve Resmi 
 Ortaokullarda 
 Okuyan 
Öğrencilerimiz

07 Ocak 2019 
08 Subat 2019

2) 2019 YILI TÜBİTAK 
LİSE ÖĞRENCİLERİ 
ARAŞTIRMA 
PROJELERİ YARIŞMASI

Yarışmanın amacı, Lise öğrenimine  
devam etmekte olan öğrencileri temel, 
sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında 
çalışmalar yapmaya teşvik etmek, 
çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut 
bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı 
sağlamaktır. Antalya Alanya Mesleki 
ve Teknik Anadolu lisesi öğrencilerince 
yazılım alanında hazırlanan “arcoda”  
proje konulu Türkiye 3. sü olmuştur

İlimizde bulunan 
Tüm Özel ve Resmi 
Liselerde  Okuyan 
Öğrencilerimiz

20 Aralık 2018 
04 Ocak 2019

Yapılacak olan 
kamuoyu iletişim 
çalışmalarıyla, 
sınava olan 
ihtiyacın 
azaltılması 
için yapılan 
iyileştirmelere 
yönelik farkındalık 
artırılacaktır.

Okul Müdürlerine  
Bilgilendirme 
toplantısı

* Ortaokul Müdürlerine yönelik Merkezi-
mizi tanıtım ve Bilgilendirme çalışmaları 
yapıldı.
* Vizyon 2023 te geçen Ölçme 
Değerlendirme faaliyetleri hakkında bilg-
ilendirme yapıldı.
* Öğrenci Kişisel bilgilerinin güvenliği 
hakkında bilgi verildi.
* Akademik başarının ölçülmesinde 
kullanılan ölçütler ve değerlendirme 
biçimleri konusunda bilgi verildi.
* İlimizde yapılması planlanan Ortak yazılı 
çalışmaları hakkında ön bilgilendirmeler 
yapıldı.

Resmi Ortaokul 
Okul Müdürleri

1 Ocak 2019 
1 Mart 2019

HEDEF 3: Kademeler Arası Geçiş Sınavlarının Eğitim Sistemi Üzerindeki Baskısı 
Azaltılacak
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Yapılacak olan kamuoyu 
iletişim çalışmalarıyla, sınava 
olan ihtiyacın azaltılması için 
yapılan iyileştirmelere yönelik 
farkındalık artırılacaktır.

Okul zümre 
Başkanları 
Toplantısı

* Ortaokul Zümre Başkanlarına yönelik Merkezimizi 
tanıtım ve Bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
* Vizyon 2023 te geçen Ölçme Değerlendirme faali-
yetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
* Öğrenci Kişisel bilgilerinin güvenliği hakkında bilgi 
verildi.
* Akademik başarının ölçülmesinde kullanılan 
ölçütler ve değerlendirme biçimleri konusunda bilgi 
verildi.
* İlimizde yapılması planlanan Ortak yazılı çalışmaları 
hakkında ön bilgilendirmeler yapıldı.

Resmi  
Ortaokul  
Zümre 
Başkanları 
(1178)

15 Şubat    
2019
1 Temmuz 
2019

Şartları elverişsiz okulların 
fiziksel ve sosyal imkânları 
genişletilecektir.

Sınavla öğrenci alan okul 
sayıları kademeli bir şekilde 
azaltılacaktır.

Bakanlık tarafından sağlanan 
kaynakların adalet temelli 
dağıtılması sağlanacaktır.

Öğrencileri akademik, sosyal 
ve fiziksel olarak destekleyen 
mekanizmaların bakanlık, 
il, ilçe ve okul düzeyinde 
yapılandırılması sağlanacaktır.
Okul Profili Değerlendirme  
verileri izlenerek hangi okula 
ne tür destekler sağlanacağını 
tespit için karar destek 
mekanizması oluşturulacaktır
Elverişsiz koşullardaki aileler, 
diğer bakanlıklarla birlikte 
oluşturulacak mekanizmalarla 
desteklenecektir.

Sınavsız yerleştirme konusunda 
esnek modeller geliştirilecektir.

Yapılacak olan kamuoyu 
iletişim çalışmalarıyla, sınava 
olan ihtiyacın azaltılması için 
yapılan iyileştirmelere yönelik 
farkındalık artırılacaktır.
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HEDEF 4: Yeterlik Temelli Ölçme Değerlendirme Yapılacak

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Yapılacak uygulamalarla  
hedeflenen gruplarda 
tanımlanan yeterlilik  
seviyelerine göre öğrenci 
dağılımları belirlenecek ve 
öğrenme analitiğine  
iletilecektir.

Hedeflenen öğrenci nüfusu-
nun (okul türü, bölge, cinsiyet, 
sosyo-ekonomik statü) yeterli-
lik seviyeleri belirlenecek, yıllar 
içindeki değişimlerini takip 
etmek üzere veri üretilecektir.

Farklı yeterlilik gruplarında 
bulunan öğrenciler öğrenme 
analitiği ile riskleri açısından 
izlenerek, yerinde ve 
zamanında tedbirler alınacaktır.

Öğrenci Başarı 
izleme Araştırması 
(Türkçe-Matematik-
Fen Bilimleri)

Bakanlığımız Ölçme Değerlendirme 
ve Sınav Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Koordinesinde;

* Araştırmaya Katılacak olan 4 ve 
7. Sınıf seviyesindeki okullar tespit 
edildi.
* Belirlenen okullara yönelik 
tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları 
düzenlendi.(Afiş basıldı, Okul 
Müdürlerine yönelik toplantılar 
yapıldı.)
* Soru kitapçıkları basımı ve 
dağıtımı ilimiz imkânlarıyla yapıldı.
* Öğrenci Başarı İzlem Araştırması 
Yapıldı. 
* Öğrenci Optik Formları okunması 
Ölçme Değerlendirme Merke-
zimizce yapılarak veri dosyası 
değerlendirme yapılmak üzere 
bakanlığımıza gönderildi. 

4 ve 7. Sınıf 
öğrenim gören 
öğrencilerimiz 

15 Şubat 2019 
25 Nisan 2019

2023 Eğitim Vizyonu 
İlgili Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Yükseköğretim 
Kurumu ile yapılacak 
iş birliği çerçeves-
inde eğitim fakül-
telerine sıralamada 
üst dilimde yer 
alan öğrencilerin 
yerleştirilmesine 
yönelik iyileştirmeler 
yapılacaktır.

Öğretmen ve okul 
yöneticilerimiz için 
Yatay ve Dikey Kari-
yer Uzmanlık Alanları 
yapılandırılacaktır.

HEDEF 1: Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimleri Yeniden 
Yapılandırılacak

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

(Ana Sorumlu Birim: Hizmet İçi Eğitim –Özlük-Öğretmen Atama-Yönetici Atama Şube Müdürlükleri 
- AR-GE  Projeler )
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Öğretmen ve okul 
yöneticilerimizin 
genel ve alana yönelik 
becerilerini iyileştirmek 
için lisansüstü 
düzeyde mesleki 
gelişim programları 
tasarlanacaktır.

1)  2.01.01.02.032 
- Kapsayıcı Eğitim 
Bağlamında Okul 
Yöneticilerinin 
Mesleki Beceriler-
inin Gelişimi Eğitimi 
Kursu

Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticiler-
inin Mesleki Becerilerinin Gelişimi Programı” 
kapsamında geliştirilen modüller aracılığıyla 
okul yöneticilerinin kapsayıcılık bağlamında 
mesleki gelişimlerine ilişkin bilgi, beceri, 
değer ve farkındalıklarını artırmak amacıyla 
düzenlenmektedir

206 Okul Müdürü 06.08.2019-
09.08.2019

2) 2.01.01.02.031 
- Kapsayıcı Eğitim 
Bağlamında 
Türkçenin İkinci 
Dil Olarak 
Öğretilmesine 
Yönelik Öğretmen 
Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi 
Kursu

Kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçenin ikinci 
dil olarak öğretilmesine yönelik öğretmen 
kapasitesinin güçlendirilmesi programının 
amacı; ülkemizde kamu okullarında sayıları 
gittikçe artmakta olan yabancı uyruklu 
öğrencilerin nitelikli bir eğitime erişimlerinin 
sağlanması için Türkiye’de görev yapan Türkçe 
ve Sınıf Öğretmenlerinin pedagojik bilgi ve 
becerilerinin artırılmasıdır.

125 Türkçe ve 
Sınıf Öğretmeni

02.09.2019-
08.09.2019

3) Kapsayıcı Eğitim 
Bağlamında Okul 
Yöneticilerinin 
Mesleki Beceriler-
inin Gelişimi Eğitimi 
Kursu

Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticiler-
inin Mesleki Becerilerinin Gelişimi Programı” 
kapsamında geliştirilen modüller aracılığıyla 
okul yöneticilerinin kapsayıcılık bağlamında 
mesleki gelişimlerine ilişkin bilgi, beceri, 
değer ve farkındalıklarını artırmak amacıyla 
düzenlenmektedir

94 Okul Müdürü 18.11.2019 
22.11.2019

4) 2.01.01.02.034 - 
Engeli Olan Çocuk-
lar İçin Kapsayıcı 
Erken Çocukluk 
Eğitimi Kursu

Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü 
adlı proje kapsamında geliştirilen modül-
ler aracılığıyla öğretmenlerin engeli olan 
öğrencilere yönelik teorik ve uygulamalı 
çalışmalar ile ilgili bilgi, beceri, değer ve 
farkındalıklarını artırmayı hedeflemektedir.

200 Öğretmen 02.09.2019-
04.09.2019

Sertifikaya dayalı  
Pedagojik  
Formasyon uygulaması 
kaldırılacak ve  
yerine yurt sathında 
kolay erişilebilir 
lisansüstü düzeyde 
Öğretmenlik Mesleği 
Uzmanlık Programı 
açılacaktır. Bu pro-
gram mesleki gelişim 
çerçevesinde Millî 
Eğitim Bakanlığında 
öğretmenlik hakkı 
kazanan adaylara uygu-
lanmaya başlayacaktır.
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Öğretmen ve okul yöneticilerimize  
yönelik bazı hizmet içi eğitim  
faaliyetleri katılıma ilişkin belgelendirme 
uygulamasından ayrılarak  
üniversiteler aracılığıyla akredite sertifika 
programlarına dönüştürülecektir.

Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği 
içinde 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak 
üzere ihtiyaç duyulan alanlarda 
öğretmenlere yönelik lisansüstü düzeyde 
yan dal programları açılacaktır.

YÖK ile yürütülecek işbirliği ve koordi-
nasyon çerçevesinde Türkiye genelinde 
belirlenecek ölçütleri taşıyan eğitim 
fakültelerinde öğretmen yetiştirme 
programları öğretmenlik uygulaması 
merkeze alınarak özel olarak yeniden 
yapılandırılacaktır.

YÖK ile yapılacak iş birliği ve koordi-
nasyon çerçevesinde Yükseköğretim 
Kalite Kurulunun üniversite ziyaretlerinde 
sadece eğitim fakülteleri ile sınırlı olmak 
kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı üst düzey 
yetkilileri de değerlendirme ekibinde yer 
alacaktır.

Eğitim fakültelerinde yürütülen okul 
öncesi ve sınıf öğretmenliği bölüm-
lerindeki hizmet-öncesi öğretmen 
yetiştirme programlarının yeniden 
yapılandırılmasına öncelik verilecektir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 
çocuklarına eğitim hizmeti götürecek 
öğretmenlerimiz için mesleki gelişim 
programları oluşturulacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı, gerekli alt yapı 
hazırlandıktan sonra eğitim fakülteler-
inin hizmet öncesi öğretmen yetiştirme 
programlarının okullardaki ihtiyaç 
doğrultusunda, uygulama ağırlıklı 
olmasını atamaya esas koşullar arasında 
değerlendirecektir.

Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde 
mesleki uzmanlık becerisine dayalı 
profesyonel bir kariyer alanı olarak 
yapılandırılacaktır.
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2023 Eğitim Vizyonu 
İlgili Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Öğretmen ve okul
Yöneticilerimizin
mesleki gelişimlerini
sürekli desteklemek
üzere üniversitelerle
ve STK’larla yüz yüze, 
örgün ve/veya uzak-
tan eğitim iş birlikleri 
hayata  geçirilecektir.

1) 2023 Vizyon Belgesi Yönetici 
Buluşmaları
  Prof. Dr. Servet ÖZDEMIR
‘Okullarda yönetim ve Liderlik’
Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN ‘ Is
basında yönetici geliştirilmesi’
 Prof. Dr. Necati CEMALOGLU
‘Yönetici Becerileri ve Liderlik’
 Doç. Dr. Coskun KÜÇÜKTEPE
‘Ömer BALIBEY
‘Tecrübe Paylasımı’
Dr. Abdülaziz YENIYOL
‘Eğitim Felsefesi’ konularında 
okul müdürlerimize

İlimiz genelinde her derece ve 
türdeki Resmi Okullarımızda 
görevli okul müdürlerinin 
(Antalya 3 kısma ayrılarak tüm 
idareciler Merkez, Kumluca ve 
Alanya  da toplanmıştır.) görev 
ve sorumlulukları bilincinin 
geliştirilmesi, vizyon belgesinde 
yer alan ilkeler ve misyona uygun 
bir yapının oluşturulması ve 
sürekliliğin tesisi, okullarımızda 
arzulanan yönetim anlayışının 
oluşması amacıyla  
akademisyenlerden oluşan 
eğitimci grubuyla eğitim 
verilmiştir. Eğitimler sonunda 
anketler yapılarak  
yöneticilerin ihtiyaçlarına göre  
eksiklikler tespit edilip hizmet içi 
eğitim yapılması kararlaştırılmıştır.

Antalya İlinde 
Her Derece ve 
Türde Resmi 
Okul  
Müdürleri

04.03.2019 
27.03.2019

2) Yönetici eğitimleri
(2023 Eğitim vizyon felsefesi-
Takım çalışması-Zamanı verimli 
kullanma-öfke ve stres kontrolü-
Mobing-Endüstrü 4.0-Stratejik 
planlama ve düşünme –okul 
gelişim planı-…)

İlimizde 5 Merkez ilçeden 
başlanılarak 2 yıl içinde tüm 
müdür ve müdür yardımcıları 2 
haftalık eğitimlere alınarak 2023 
Eğitim Vizyon belgesi hede-
fleri doğrultusunda gelişimleri 
sağlanacaktır.

Antalya İlinde 
Her Derece ve 
Türde Resmi 
Okul  
Müdür-
ler ve Müdür 
Yardımcıları
 (2305)

24/06/2019 
Devam 
Ediyor

3) Okul aile işbirliği eğitimleri

Okul aile işbirliği eğitimleri 
Bakanlığımızca planlanan okul 
aile işbirliği eğitimleri kapsamında 
müdürlüğümüze bağlı okul ve  
kurumlarda görev yapan 
öğretmenlerimiz içerisinden  
eğitici eğitimleri tamamlanmış 
olup; tüm okul öncesi ve sınıf 
öğretmenlerimizin eğitimden 
geçmesi sağlanmıştır. 
Müdürlüğümüze bağlı okul öncesi 
ve sınıf öğretmenleri  

Müdürlüğümüze 
bağlı okul 
öncesi ve sınıf 
öğretmenleri

01/06/2019-
30/06/2019
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2023 Eğitim Vizyonu 
İlgili Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Özel sektör ve sivil 
toplum iş birlikleriyle 
eğitim kurumlarının 
finansmanına destek 
sağlanacaktır

Hayırseverler Desteği 
ile; 1 Yılda 100, 5 Yılda 
500 Derslik Eğitime 
Kazandırılması.

87 Derslik Yapımı İçin 7, Nadi Bağış 
İçin 1 ve Gayrimenkul Bağışı için 
1 olmak üzere Toplam 9 Protokol 
İmzalanmıştır.   

12.000 Öğrenci. 2019 - 2023

AKOY  Protokolü

Arsa karşılığı okul yapım protokolü 
kapsamında önceliğimiz ikili eğitimi 
ortadan kaldıracak okul yapımları 
hızlandırılacaktır

İkili eğitim yapan 
öğrencilerimiz (%33)

21.05.2019 
Süreç devam 
ediyor

Her okula, 
oluşturulacak çeşitli 
ölçütlere ve Okul 
Gelişim Planı’na 
dayalı olarak okul 
gelişim bütçesi 
verilecektir. Şartları 
elverişsiz okullara 
pozitif ayrımcılık 
yapılacaktır

HEDEF 1. Finansman Yöntemleri Çeşitlendirilecek

OKULLARIN FİNANSMANI

HEDEF 2. İnsan Kaynağının Verimlı̇ Kullanılması ve Hakkaniyetlı̇ Bir Şekilde 
Ödüllendirilmesı̇ Sağlanacak

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma 
şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri 
diğer hususları dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu 
çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir.
Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlerimiz ve yöneti-
cilerimiz için teşvik mekanizması kurulacaktır.  
  
Sözleşmeli öğretmelerimizin görev sürelerinin kısaltılmasına 
ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacaktır.   
 
Ücretli öğretmenlerimizin ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin 
çalışmalar yürütülecektir    
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin sertifika ve 
diplomalarının özlük haklarına hakkaniyetli yansıtılması 
sağlanacaktır.    
Okul yöneticiliği profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzen-
lenerek bir kariyer basamağı olarak yapılandırılacak, özlük 
hakları iyileştirilecektir.    
Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı 
sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler 
kullanılacaktır.    
İl ve ilçe Millî Eğitim müdürleri Okul Profili Değerlendirme 
yaklaşımı içinde yer alan ölçütler özelinde, il ve il-
çedeki öğretmenlerin desteklenmesi ve Okul Gelişim 
Planlarının gerçekleşmesi kapsamında yıllık olarak 
değerlendirileceklerdir    

(Ana Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri -İnşaat Emlak-Strateji Geliştirme/Okul Aile Birliği Şube 
Müdürlüğü -Ar-Ge (Hayırda Yarışanlar …  )
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Teftiş sistemimizin kurumsal rehberlik 
ile inceleme, araştırma ve soruşturma 
bileşenleri ayrılarak okul gelişimine 
yönelik kurumsal rehberlik, özel bir 
uzmanlık alanı olarak yapılandırılacaktır.

1)Okullarda kaynak, 
araç kullanımı ile ilgili 
inceleme rehberlik
2) Okul Servis 
Araçlarına yönelik in-
celeme
3)Okulların eğitim 
öğretime hazırlık 
durumlarına yönelik 
inceleme

1) 278 okulda doğru 
ve verimli kaynak 
kullanılması için inceleme 
ve rehberlik çalışması, 
 
2)okul servis araçlarının 
incelenmesi ve ger-
ekli rehberlik yapıldığı, 

3)2019-2020 Eğitim 
Öğretim Yılı başlangıcında 
850 okulda eğitim 
öğretime hazır olup 
olmadığı incelenerek ger-
ekli rehberlik yapıldığı

İlkokul,  
ortaokul, 
lisedeki 
paydaşlar

1-25.09 2019-
18.11.2019

2-9-13.09.2019

3-19.08.2019-
03-09.2019

Teftiş süreci ve müfettişlik rolleri, 
öğretmen ve okullarımızın ihtiyaç 
duyduğu rehberlik hizmetlerini sun-
mak üzere yeniden yapılandırılacaktır. 
Bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığı 
müfettişleri araştırma, inceleme ve 
soruşturma görevlerinin yanında; yer-
inde yaptıkları yapılandırılmış gözlemler, 
paydaşların görüşleri, yapılandırılmış 
veri toplama araçlarıyla elde ettikleri 
verilerle oluşturdukları analiz raporlarını 
doğrudan okula ve Millî Eğitim 
Bakanlığı’na sunacaklardır. Bu raporlar 
gelişim odaklı tüm paydaşlar ve ilgili 
birimler ile paylaşılacak, sadece hata ve 
eksiklik tespiti olarak değil, gelişimsel 
veri olarak da hizmet edecektir.

HEDEF 1. Kurumsal Rehberlik ve Teftiş Hizmetleri Yapılandırılacak

TEFTİŞ ve KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Eğitime ve okullarımıza bağış yapacak kişilerin farklı mik-
tar, tema ve yöntemle bağış yapabilmesi için il ve bakanlık 
düzeyinde bir yapı kurulacak, mevzuat, yazılım ve erişim 
düzenlemeleri yapılacaktır    
Türkiye genelinde eğitimde elverişsiz koşullara sahip 
okulların görülebildiği Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden eğitim 
hayırseverlerine bağış için seçenekler sunulacak  
  
Diğer bakanlıklarla ortak projeler gerçekleştirilerek farklı 
finans kaynakları harekete geçirilecektir   
 

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner ser-
maye üretimleri artırılarak okulların eğitim altyapı ve 
donanımlarına ilişkin ihtiyaçlarını kendi gelirlerinden 
karşılamaları sağlanacaktır.   

Okul Aile Birliği gelirleri yeni bir yapıya kavuşturulacaktır 
   

(Ana Sorumlu Birim: Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü)
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Kariyer Rehberliği sistemi 
yapılandırılacak ve tüm öğretim 
kademeleri düzeyinde çocukların 
kendini tanıyarak (mizaç, yetenek, ilgi, 
değerler, kişilik ve aile) kariyer profili 
oluşturması, iş-meslek tanıma yollarını, 
kaynaklarını öğrenmesi ve kariyer 
gelişim dosyasının öğrenci e-portfolyo-
suyla ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.

Rehberlik sonucu ortaya konulan 
veriler yardımıyla her bir öğrencinin 
bilimsel yöntemlere başvurularak 
kariyer yönlendirilmesinin yapılması 
sağlanacaktır.

Mesleki Tanıtım

8. Sınıf Öğrencilerinin kendini tanıyarak 
(mizaç, yetenek, ilgi, değerler, kişilik 
ve aile) kariyer profili oluşturması,  
iş-meslek tanıma yollarını, kaynaklarını 
öğrenmesi ve kariyer gelişimlerine yön 
vermesini sağlamak amacıyla Mesleki 
Tanıtım ve Yönlendirme Faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir.  

8. Sınıf 
Öğrencileri 
(12.300 
Öğrenci)

01/02/2019 
14/06/2019

Göç ve benzeri nedenlerle oluşan 
ihtiyaçları karşılamak üzere rehber 
öğretmenlere yeni bir rol, görev ve 
fonksiyon yapısı oluşturulacaktır.  
   
Türk kültürü dikkate alınarak yetenek, 
ilgi, meslek değerleri, mizaç, kişilik, 
karar verme, kariyer inancı vb. özel-
liklerin ölçülmesine yönelik araçlar 
geliştirilecektir.  

PDR hizmetlerinin eğitim sistemi 
içindeki yeri, önemi ve etkililiği 
için mevzuat alt yapısı yeniden 
yapılandırılacaktır.

PDR Hizmetler-
inin Önemi 
Bakımından 
E- Rehberlik 
ve Psikososyal 
Destek Programı 
Uygulayıcı 
Eğitim 
Kapsamında 
eğitimler verildi.

E- Rehberlik Semineri Kapsamında 31 
Kurs Açılmış ve Toplamda 930 Eğitim 
Verilmiştir
Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı 
Eğitim Kapsamında 37 Kurs Açılmış ve 
740 Kişiye Eğitimverilmiştir.

Rehber 
Öğretmenler

Haziran Ayı 
İçerisinde 
yapılmıştır.

RAM’ların yapısı ve sunduğu hizmetler, 
merkezin işlevleri temelinde yeniden 
yapılandırılacaktır.

HEDEF 1. Rehberlik Hizmetleri İhtiyaçlara Yönelik Olarak Yapılandırılacak

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Okul gelişimine yönelik rehber-
lik bileşeni, il ve ilçe düzeyinde de 
yapılandırılacaktır.

Okul ve program türlerine bağlı 
ihtisaslaşmış Kurumsal Rehberlik ve 
Teftiş dalları oluşturulacaktır.

Antalya Merkez ve 
diğer ilçelerde görev-
lendirilen ücretli 
öğretmenlere uyum ve 
program seminerleri

13 ilçede planlanan ve 
Antalya iline bağlı tüm ok-
ullarda görevlendirilecek 
ücretli öğretmenlere sem-
iner düzenlendi.

Ücretli 
Öğretmenler 05-06.09.2019

(Ana Sorumlu birim: Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü)
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Özel eğitimin ülke genelinde etkin koordi-
nasyonunun gerçekleşmesi amacıyla Millî 
Eğitim Bakanlığı yönetiminde kurumlar 
arası bir izleme ve uygulama mekanizması 
oluşturulacaktır.   
 

Özel gereksinimli çocukların 81 ilde 
taramaları Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güven-
lik Kurumu ve yerel yönetimlerle iş 
birliği içerisinde tamamlanarak, gerek-
sinim, tip ve düzeylerine göre ihtiyaçlar 
haritalandırılacaktır.

Destek 
Eğitimi

İlimiz Bünyesinde Faaliyet Gös-
teren Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi Müdürlüklerinde (7) 
2018-2019 Eğitim Öğretim 
Yılında 11.323 İnceleme 
yapılmış ve 9.374 Kişiye Destek 
Eğitimi Verilmiştir.

Özel Gereksinimli 
Öğrenciler

01.01.2018 -
01.01.2019

Yerel yönetimlerin özel eğitim merkezleri 
kurması teşvik edilecek ve ihtiyaca uygun 
müfredat ve hizmet içi programları Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından verilecektir.

Mola Evleri
İş Birliği 
Protokolü

36 Ayını Tamamlamış Okul 
Öncesi Yaş Grubundan 
Başlayarak Öncelikli Okul Çağı 
Yaş Grubu Olmak Üzere Hafif 
Ve Orta Düzeyde Engeli Bulu-
nan Yatağa Bağımlı  
Olmayan Tüm Engelli Bireyler-
in Eğitim Alması için Antalya 
Büyükşehir Belediyesi ile 
Milli Eğitim Bakanlığı Arasında, 
Antalya Büyükşehir  
Belediyesi Eğitime Destek 
Odaları/Mola Evleri İşbirliği 
Protokolü İmzalanmıştır.

36 Ayını 
Tamamlamış 
Okul Öncesi 
Yaş Grubundan 
Başlayarak Hafif 
Ve Orta Düzeyde 
Engeli Bulunan 
Yatağa Bağımlı 
Olmayan Tüm 
Engelli Bireylerin 
Eğitim Alması

12/09/2019
Devam Ediyor

Kaynaştırma eğitiminin imkânlarını 
geliştirmek için sınıf ve branş 
öğretmenlerine sınıf içindeki uygulama-
lara destek amaçlı özel eğitim konularında 
hizmet içi eğitim verilecektir.

Özel Eğitim 
Hizmetleri 
Semineri

Özel Eğitim Hizmetleri Semi-
neri kapsamında İlçemiz Ma-
navgat Rukiye Raşit meşhur 
mesleki ve teknik Anadolu lis-
esinde Özel Eğitim Konularında 
Sınıf ve Branş Öğretmenlerine 
3 adet kurs açılmıştır.

Sınıf ve Branş 
Öğretmenlerine

15.01.2019-
17.01.2019
(1’er Gün 
arayla 6 Saat)

HEDEF 1: Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere Yönelik Hizmetlerin Kalitesi 
Artırılacaktır.

ÖZEL EĞİTİM

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Rehber öğretmenlerin mesleki gelişim gereksinimleri 
ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim, sertifika 
ve benzeri eğitimlerle desteklenecektir.   
 

Sınıf öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerine ilişkin 
becerilerinin artması için sertifikasyona dayalı eğitimler 
düzenlenecektir.    

Okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında, 
adayların uygulama becerilerinin geliştirilmesine önem 
veren, nitelikli uzman personel yetiştirilmesi hususunda 
Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği yapılacaktır  
  

(Ana Sorumlu birim: Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü)
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2023 Eğitim Vizyonu 
İlgili Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Okullarımızdaki
topluma hizmet
Uygulamalarının
RAM’lar ve
özel eğitim
Merkezleriyle
İlişkilendirilmesi
Sağlanacaktır.

Özel Çocuklar Bilim, 
Sanat ve Spor Festivali 
(ENFEST)

Müdürlüğümüz, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz 
Üniversitesi Beden Eğitimi Spor 
Yüksek Okulu ve Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 
2013 yılından buyana her yıl Mayıs 
ayında Özel Eğitim Gereksinimli 
Öğrenciler ile bu öğrencilerin anne 
babaları, özel eğitim okulları ile 
özel eğitim sınıflarında görevli yö-
netici ve öğretmenlerin katılımı 
ile toplumda empati duygusunun 
geliştirilmesi,  engelliler ile ilgili 
farkındalık yaratılması, engelli-
lerin gündelik yaşamlarına renk 
katılarak sosyal uyum beceriler-
inin geliştirilmesi amacıyla kısa adı 
ENFEST olan Özel Çocuklar Bilim, 
Sanat ve Spor Festivali bu yıl 7.si 
düzenlenmiştir.

Özel eğitim okullarında 
ve özel eğitim 
sınıflarında eğitimlerine 
devam eden engelli 
öğrenciler  
(2493 Öğrenci )

15 Mayıs 2019

Özel eğitim ger-
eksinimi duyan 
her çocuğumuza 
ulaşmak için 
taşınabilir eğitim 
setleri oluşturulacak 
ve eğitimsiz 
çocuğumuz 
bırakılmayacaktır. 
İhtiyaç duyan aile 
ve çocuklara evden 
eğitim konusunda 
gerekli alt yapı 
oluşturulacaktır.

Evde Eğitim Hizmeti

Evde Eğitim Tedbiri Kararı verilen 
Öğrenciler için Evde Eğitim Hizmeti 
Sunmak üzere Özel Eğitim Sınıf 
Öğretmeni Görevlendirilmiş olup, 
Evde Eğitim Hizmeti sunulmaktadır.

Evde Eğitim Tedbir 
Kararı bulunan Özel 
Eğitim Gereksinimli 
Öğrenciler

18/09/2019 
14/06/2019

Disleksi, otizm 
ve benzeri konu-
larda uluslararası 
ve ulusal düzeydeki 
STK’lar ve kurum-
larla ortak çalışmalar 
özendirilecek, yeni 
kaynaştırma model-
leri geliştirilip uygu-
lamaya konulacaktır.

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet 
kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Bakanlık içinde yapılacak çalışmaların bir program çerçevesinde 
başlayabilmesi için özel yetenekli bireylerin eğitimine dair amacı, 
kapsamı, işlevi ve süreci iyi belirlenmiş mevzuat hazırlanacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bilim ve 
Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır.
Özel yeteneklilerin eğitimi için lisansüstü düzeyde öğretmen 
eğitimi planlanacaktır.

HEDEF 1. Özel Yeteneklilere Yönelik Kurumsal Yapı ve Süreçler İyileştirilecek

ÖZEL YETENEK

Ana Sorumlu birim: Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü-Ar-Ge projeler)
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

İleri öğrenme ortamları 
için materyal ve model 
geliştirme çalışmaları 
yapılacaktır 
5 yaş ve ilkokul düzeyinde 
farklı ve farklılaştırılmış 
program modellerine fırsat 
tanınacaktır. 
Özel yetenekli bireylerin 
eğitimi için, örgün ve yaygın 
eğitimi kapsayan müfredat 
çalışmaları başlatılacaktır. 
Öğretim kademelerinde 
özel yetenekli bireylere 
yönelik seçmeli ders  
stratejisi geliştirilecektir.

Özel yetenekli
öğrenciler resmî,
özel ve sivil toplum
kuruluşlarıyla
buluşturulacaktır.

Y E T E N EĞ İ M 
KEŞFEDİLİYOR

Öğrencilerin farklı alanlarda ilgi ve yet-
eneklerini belirleyebilmek amacıyla; okul-
larda 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) yetenekler-
inin 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.
Bu taramalarda 6 alanda ilgi ve yeteneği 
olduğu düşünülen toplam 711 öğrenci 
belirlenmiştir. 

Muratpaşa, 
Konyaaltı, Kepez 
İlçelerinde 5, 6. 
/ 9, 10. sınıflar 
seviyesinde 
Bilişim Alanında 
keşfedilen 
toplam 711 
öğrenci çalışma 
kapsamındadır.

Mart 2019
Devam Ediyor.

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet 
kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Tarama, klinik tanı ve eğitsel tanı amaçlı standart ölçme araçları 
oluşturulacak ve çeşitliliği artırılacaktır.   
 
Özgün zekâ ve yetenek testleri geliştirilecek ve yurt dışında 
geliştirilmiş ölçeklerin kültürel uyum ve standardizasyon 
çalışmaları yapılacaktır.    
Tanılama hizmetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  
  
Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler arasındaki iş birlikleri 
kapsamında Zekâ ve Yetenek Tanılama (Değerleme) İzleme 
Merkezleri ve Noktaları oluşturulacaktır.   
 

HEDEF 3. Özel Yeteneklilere Yönelik Öğrenme Ortamları, Ders Yapıları ve Materyalleri 
Geliştirilecek

HEDEF 2. Özel Yeteneklilere Yönelik Tanılama ve Değerlendirme Araçları Daha İlerı̇ 
Seviyeye Taşınacak
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HEDEF 1. Ülke Genelinde Yabancı Dil Eğitimi, Seviye ve Okul Türlerine Göre  
Uyarlanacak

YABANCI DİL EĞİTİMİ

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Bilim ve Sanat Merkezleri yeniden yapılandırılarak 
tüm okullardaki Tasarım- Beceri Atölyeleri ile 
ilişkilendirilecektir.

Bilim sanat 
Merkezi 
Açılması

Müdürlüğümüz 
bünyesinde 
okullaşma 
oranlarının en  
yüksek olduğu 
ilçemiz olan 
Muratpaşa ilçesine 
BİLSEM açılmıştır

Muratpaşa ilçe 
sınırlarındaki 
öğrenciler

2019-2020 
Eğitim-Öğretim 
Yılı

Ayrı eğitim, hızlandırma, zenginleştirme, sınıf at-
latma vb. uygulamaların bütüncül olarak yeniden 
yapılandırılması gerçekleştirilecektir.

Çocukların öğretim etkinliklerinde ortaya 
koydukları özel yetenek özelliği taşıyan ürünlerini 
kanıta dayalı olarak belirlemede öğretmenler için 
destek birimi oluşturulacaktır.

(Ana Sorumlu birim: Ar-Ge projeler –Uzaktan Eğitim Merkezi-Eğitim-Öğretim Şube Müdürlükleri)

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Yabancı dil öğretmenlerine 
Yaşam Boyu Öğrenme felsef-
esi doğrultusunda çevrimiçi 
ve yüz yüze eğitimler veri-
lecek, ana dili İngilizce olan 
öğretmenlerle çalışmaları 
sağlanacaktır.

AB ve eTwinning  
projeleri eğitimleri FCL 
(Geleceğin Öğrenme 
Alanları) Scientix 
Projeleri ve Teach Up 
Projeleri

Müdürlüğümüz bünyesinde yer 
alan İngilizce öğretmenlerine  
yönelik yaşam boyu öğrenme 
felsefesi kapsamında AR-GE  
birimimizce eğitimler verilmiştir.

Yabancı dil 
öğretmenleri
(1620 
Öğretmen) 
Branş 
Öğretmenleri
(2500)

01.11.2018 
01.01.2019

Disiplinler arası yaklaşımla 
Matematik, Fen, Sosyal Bilg-
iler ve Görsel Sanatlar gibi 
farklı disiplinlerin İngilizce 
dil eğitimine entegrasyonu 
sağlanarak, öğrencilerin 
yabancı dili kullanımlarını 
farklı alanlara aktarmaları 
mümkün kılınacaktır.

Müdürlüğümüz bünyesinde yer 
alan öğretmenlerine yönelik AB 
, eTwinning ve diğer European 
School NET kapsamında yürütülen 
projelerle ilgili öğretmenlerimizin 
yabancı dil yeterliliklerini artırmak 
amaçlı ar-ge birimimizce eğitimler 
verilmiştir.
Yeni eğitimler yürütülmektedir.

01.11.2018-
01.01.2019 

01.09.2019-
01.06.2020
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2023 Eğitim Vizyonu 
İlgili Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Öğrencilerin anadili 
İngilizce, Almanca, 
Fransızca olan 
öğretmenleri izleye-
bilmeleri, yaşayan 
dile ulaşmaları, 
çevrimiçi yazma ve 
tartışma etkinlikler-
ini yapabilmeleri 
için dijital ortamlar 
oluşturulacaktır.

AB ve eTwinning   
Projeleri eğitimleri

Müdürlüğümüz bünyesinde yer 
alan İngilizce öğretmenlerine  
yönelik yaşam boyu öğrenme 
felsefesi kapsamında AR-GE  
birimimizce eğitimler verilmiştir.

Yabancı dil öğretmenleri
(1620 Öğretmen)

01.11.2018 
01.01.2019

Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) üzerindeki 
içerik havuzunu 
genişletmek üzere 
ulusal ve uluslararası 
yayıncılardan yeni-
likçi dijital kaynaklar 
temin edilecektir.

İngilizce dil eğitimi diji-
tal içerik eğitimleri

Müdürlüğümüz uzaktan eğitim 
merkezi personeli tarafından tüm 
öğretmenlerimize EBA nın içerik 
havuzunu genişletmek üzere 
öğretmenlerimizin fikirleri alınmış 
ve web02 araçları da kullanılarak 
EBA nın dijital içeriğinin artırılması 
hedeflenmiştir.

Tüm öğretmenlerimiz
(170 Öğretmen)

01.11.2018 
31.01.2019

Tüm dijital içerikler 
öğrencilerin dinleme, 
konuşma, okuma 
ve yazma dil becer-
ilerinin bütüncül 
olarak geliştirildiği 
temalar bağlamında 
tasarlanacaktır.

Kademelere göre 
farklılaşan içerik, 
yöntem ve teknikler 
tasarlanacaktır.

4. sınıflarda video 
oyunları, şarkılar, 
interaktif etkinlikler, 
interaktif oyunlar 
ve hikâyeler yer 
alacaktır

Eğitimde yeni 
yaklaşımlar konulu 
hizmet içi eğitim ver-
ildi

Web02 araçları vasıtası ile video 
oyunları şarkılar ve interaktif etkin-
likler konulu çalışmalar yapıldı.

Tüm öğretmenlerimiz
(170 Öğretmen)

01.11.2018 
31.01.2019

HEDEF 2. Yeni Kaynaklar ile Öğrencilerin İngilizce Konuşulan Dünyayı Deneyimlemesi 
Sağlanacak

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet 
kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Okul ve program türlerine göre yabancı dil beceri ve ihtiyaçları 
yapılandırılacaktır.

Öğretim programlarının ülke sathında tek tip olarak 
uygulanmasından vazgeçilecektir.
Zorunlu, seçmeli yabancı dil dersleri ihtiyaçlar doğrultusunda 
tanzim edilecektir.
Ders saati sürelerine ilişkin esnekleştirilmiş düzenlemeler 
yapılacaktır.    
TRT’yle iş birliği yapılarak film, animasyon vb. konularda alt 
yazılı ve doğrudan yabancı dilde üretilmiş özgün prodüksiyonlar 
hazırlanacaktır.    
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HEDEF 3. Yabancı Dil Eğitiminde Öğretmen Nitelik ve Yeterlilikleri Yükseltilecek

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

5-8. sınıflarda her bir öğrencinin bireysel gerek-
sinimine cevap verecek şekilde seviyelendirilmiş 
çevrim içi hikâye kitaplarına, yazma etkinlikleri, ke-
lime çalışmaları vb. çalışmaları yapmalarına imkân 
veren öğrenme kaynakları sağlanacaktır.
9-12. sınıflarda öğrencilerin devam ettikleri okul 
türünün öncelikleri uyarınca konuşma, dinleme, 
okuma ve yazma becerilerini geliştirecek içerikler 
hazırlanacaktır.

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Uluslararası kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, 
STK’lar desteğiyle yabancı dil öğretmenlerinin 
tümü için üç yıllık bir projeksiyonda yüksek lisans, 
uluslararası sertifikalandırma, temalı sertifikalar ve 
benzeri eğitim çalışmaları çevrimiçi, çevrim dışı ve 
yüz yüze gerçekleştirilecektir.   
 
Yabancı dil öğretmenlerine Yaşam Boyu Öğrenme 
felsefesi doğrultusunda çevrimiçi ve yüz yüze 
eğitimler verilecek, ana dili İngilizce olan 
öğretmenlerle çalışmaları sağlanacaktır.  
  
Öğretmenlerin alan metodolojisine hâkim 
olmalarının yanı sıra, dijital kaynakları 
kullanmalarına yönelik imkânlar sağlanacaktır. 
   
Öğretmenler ve eğiticiler yaz tatilinde yurt dışı 
öğretmen eğitimi sertifika programlarına gönderi-
lecektir.    
Nitelikli yabancı dil eğitimi için, yabancı 
dil eğitiminde dil politikalarını, dil öğretim 
standartlarını ve sınıf içi uygulamalar ile öğretmen 
yeterliklerini belirleyecek olan bir Ulusal Yabancı 
Dil Eğitimi Konseyi oluşturulacaktır.   
 
Merkezi Sınavlar Komisyonu kurulacaktır.  
  
Eğitim Malzemeleri Komisyonu kurulacaktır.  
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

İçerik normları ve kalite standartları tüm 
olası kullanım senaryolarını destekleyecek 
şekilde Ulusal Dijital İçerik Arşivi 
oluşturulacaktır. 
İçerik çeşitliliğini desteklemek için ülke 
çapında içerik geliştirme ekosistemi 
oluşturulacaktır. 

Dijital içerikleri etkin olarak kullanma ve 
geliştirme kültürü edinmiş lider öğretmenler 
yetiştirilerek bu kültürün okullarda 
yaygınlaşması sağlanacaktır.

Dijital içerik 
geliştirme 
ekibi 
oluşturulması

1-Müdürlüğümüze bağlı 
okul ve kurumlarda 
kullanılmak üzere dijital 
içerik geliştirmeye yönelik 
komisyon kurulmuştur.

Öğretmenler 21/06/2019-süreç 
devam ediyor

Dijital materyaller ile basılı materyaller 
ilişkilendirilecek, öğretmenlere bunların 
etkin kullanımıyla ilgili destek matery-
aller sunulacak, dijital materyallerin ana 
öğretim materyali olarak kullanılması 
yaygınlaştırılacaktır. 

Dijital içerikler kullanılarak kişiselleştirilmiş 
öğrenme deneyimlerinin yaşanabildiği plat-
formlar hazırlanacaktır.   

Öğrencilerin PISA gibi uluslararası sınavlarda 
arzu edilen sonuçları alabilmeleri için üst 
bilişsel becerileri destekleyen yeni nesil 
dijital ölçme materyalleri geliştirilecektir. 

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

İlkokul derslerinin kazanımı hâline getirilmiş 
olan güvenli internet, siber güvenlik, siber 
zorbalık ve veri güvenliği gibi kavramların 
izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla 
erişi ve edinimleri takip edilecek, gerekli 
iyileştirmeler yapılacaktır.   
 
Sınıf öğretmenlerinin bilgisayarsız ortamda 
algoritmik düşünce öğretimine yönelik, yüz 
yüze hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.  
  

HEDEF 1. Dijital İçerik ve Becerilerin Gelişmesı̇ için Ekosistem Kurulacak

HEDEF 2. Dijital Becerilerin Gelişmesi için İçerik Geliştirilecek ve Öğretmen Eğitimi 
Yapılacak

ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK ve BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM

(Ana Sorumlu birim: Ar-Ge projeler –Bilgi işlem Ve Eğitim Teknolojileri -Uzaktan Eğitim  
Merkezi-Eğitim-Öğretim Şube Müdürlükleri)
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2023 Eğitim Vizyonu 
İlgili Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Öğrencilerimizle
birlikte,  
kendilerine
bilişimle üretim
becerileri
kazandırmaya
yönelik olarak,
kodlama ve 3D
tasarım etkinlikleri
yürütülecektir.

1) Akdeniz Üretim  
Festivali 
(Ben Macker 
Eğitimleri)

Robotik Kodlama ve Ahşap İşçiliği ile ilgili 
öğretmenlerimize eğitim verildi 

Öğretmenler 
( 35 Öğretmen) 29 Nisan 2019

2) Endüstri 4.0 ve 
Sanal Gerçekliğin 
Eğitimde Kullanılması

Endüstri 4.0 ve sanal gerçekliğin eğitimde 
kullanılmasının anlatılarak farkındalık 
oluşturmak.

İlkokul ve orta-
okullarda görev 
yapan  ilçe zümre 
başkanlarına (19 
Öğretmen)

Ocak 2019
Haziran 2019

3) Endüstri 4.0 Eğitim

Okul Formatörleri ile Endüstri 4.0 ve 
eğitim alanında toplantı düzenleyerek tüm 
okul bilişim teknolojileri öğretmenlerinin 
görev yaptıkları okuldaki öğretmen 
ve öğrencilerin bilgilendirilmesinin 
sağlanması.

238 Bilişim 
Teknolojileri 
 Formatör 
Öğretmeni

Ocak 2019
Haziran 2019

4) Endüstri 4.0,  
Robotik, Kodlama, 
ve Üç Boyutlu Yazıcı 
Eğitimleri

OTİ Holding tarafından 10 ortaokulumuza 
kurulan bilgisayar laboratuvarlarında bu 
okullarımızın öğrenci ve öğretmenlerine 
Üç Boyutlu Yazıcı Eğitimi ve Robotik Kod-
lama Eğitimi verilmesinin sağlanması.

Resmi 10 
Ortaokul 
Müdürlüğümüz

Ocak 2019
Haziran 2019

5) Arduino kullanım 
Kursu Kodlama ve Temel Elektronik Eğitimi Öğretmenler

30.09.2018
17.06.2019

6) CISCO Network  
Akademi

METAL ilgili öğretmenler ve 78 öğrenciye 
eğitim ve sertifika verildi

Öğretmen ve 
Öğrenciler
 (  78 Kursiyer)

01.11.2018
Devam ediyor

7) Pardus İşletim  
Sistemi

Etkileşimli tahta olan tüm okuldaki 
öğretmenlere eğitim verildi Öğretmenler 17.06.2019

28.06.2019

8) Oyunumu  
Kodluyorum

Öğrencilerin oyun temelli eğlenceli et-
kinliklerle kodlama çalışmaları yapark-
en algoritma, döngü, değişken ve koşul 
gibi bilgisayar bilimleri kavramlarını 
da öğrenmeleri sağlanması. İlçemizde  
bulunan tüm Ortaokullarımıza  
“Oyunumu Kodluyorum” yarışması 
düzenlenmiştir.

Tüm 
Ortaokullarımız

24 Nisan 2019
28 Nisan 2019

9) 21. YY. NESLİNİN 
YENİ DİLİ ROBOTİK 
KODLAMA EĞİTİMCİ 
EĞİTİMİ (Alanya İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
/ Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı ) 
Sözleşme No: 
TR61/18/TD/0019

Öğrencilerimizin 21. yüzyılda kendileri 
için bir fizyolojik ihtiyaç durumuna gelmiş 
olan kodlama ile tanışmaları sağlanarak 
çocuklarımıza yeni bir düşünme şekli ve 
problem çözme kabiliyeti kazandırması; 
yapay zeka ile gerçek zeka arasındaki farkı 
kavramış, riskleri önceden tahmin edip ön-
lem alabilen, akıllı nesneleri kullanabilen, 
yeni akıllı nesneler tasarlayabilen, karmaşık 
problemleri kolaylıkla çözebilen kuşaklar 
yetiştirmek için öğretmenlerimizin kodla-
ma eğitimi alması amaçlanmıştır. İlçemizde 
30 öğretmenin katılımıyla temel program-
lama bilgileri, algoritma, Scratch ve ro-
botik kodlama üzerine 30 saatlik eğitim 
gerçekleştirildi. 

Öğretmenler 
 (30 Öğretmen)

24 Nisan 2019
28 Nisan 2019
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef 
Kitle

Başlama 
Bitiş tarihleri

Öğretmenlerimizin dijital eğitim konusunda kendilerini 
geliştirmelerine yönelik olarak, istedikleri zaman faydalana-
bilecekleri içerik videoları geliştirilecek ve çevrimiçi atölyeler 
düzenlenecektir.  

Matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, türkçe, sosyal bilg-
iler, coğrafya gibi derslerin öğretmenlerine, disiplinler arası proje 
yapımı, 3D tasarım ve akıllı cihaz gibi alanlarda yüz yüze atölye 
eğitimleri verilecektir.

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

5 yaş, zorunlu eğitim kapsamına 
alınacaktır.

Erken  
Çocukluk Eğitiminin 
Yaygınlaştırılması 
Kapsamında 5 Yaş Çağ 
Nüfusunun 
Okullaşması 
Çalışmaları

Erken Çocukluk Eğitiminin 
Yaygınlaştırılması Amacıyla Alan 
Taramaları yapılarak 5 Yaş Çağ Nü-
fusunun Okullaşmasının sağlanması 
için E-okul kayıt çalışmaları 
yapılmıştır.

5 Yaş 
Öğrenci 
Grubu

17/09/2018
14/06/2018

Kırsal ve düşük yoğunluklu 
yerleşim bölgelerindeki çocuklar 
için esnek zamanlı ve alternatif 
erken çocukluk eğitimi modelleri 
uygulanacaktır. 
Şartları elverişsiz yerleşim birim-
lerindeki çocukların beslenme 
ihtiyaçları karşılanacaktır. 
Şartları elverişsiz haneler-
deki çocukların erken çocukluk 
eğitiminde araç-gereç ihtiyacı 
karşılanacaktır. 
Erken çocukluk eğitiminde yok-
sul hane halkına çocuk gelişimini 
destekleyici temel materyaller 
sağlanacaktır. 

Toplum temelli erken çocukluk 
hizmetlerinin yayılımı bağlamında 
merkezler, atölyeler ve gezici oto-
büs sınıflar devreye sokulacaktır.

Erken Çocukluk 
Eğitiminin 
Geliştirilmesi için 
Bağlı Anasınıfı 
Oluşturulması

İlçe Merkezine Uzak Mahallel-
erde Merkezi Yerleşim Yerler-
indeki İlkokullara bağlı Anasınıfları 
oluşturularak okul öncesi eğitimin 
yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Okul Öncesi 
Çağ Nüfusu

17/09/2018
14/06/2018

HEDEF 1. Erken Çocukluk Eğitim Hizmeti Yaygınlaştırılacak

ERKEN ÇOCUKLUK
(Ana Sorumlu birim: Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü)

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef 
Kitle

Başlama 
Bitiş tarihleri

Resmi ve özel, farklı kurum ve kuruluşların inisiyatifinde yürütül-
en her yaş grubundaki tüm erken çocukluk eğitim hizmetlerinin 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ortak 
kalite standartları oluşturulacak ve uygulamalar izlenecektir.

Çocukla ilgili tüm yerel kurum ve kuruluşlar harekete geçirilecek 
ve tamamlayıcı bir iş birliği çerçevesi teşvik edilecektir.

HEDEF 2. Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Yönelik Bütünleşik Bir Sistem 
Oluşturulacak
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Farklı kurum ve kuruluşlar 
ile halk eğitim merkezleri 
iş birliğinde anne babalara 
yönelik çocuk gelişimi ve 
psikolojisi odaklı eğitimler 
yaygınlaştırılacaktır.  
  

Göçmen, geçici koruma 
altındaki ve mevsimlik 
tarım işçisi çocuklarla 
okulsuz köy ve köy altı 
yerleşim yerlerindeki 
çocukların bulunduğu 
okullarda hızlandırılmış, 
yoğun ve bir arada yaşamı 
destekleyici müfredatlar 
oluşturulacaktır.

Göçmen, geçici 
koruma altındaki 
ve mevsimlik tarım 
işçisi çocukların 
bulunduğu okul-
larda hızlandırılmış 
destekleyici eğitim 
programları 
uygulanması

Göçmen, geçici koruma altındaki 
ve mevsimlik tarım işçisi çocukların 
yoğun olarak bulunduğu İlçemiz Yu-
suf Özek İlkokulunda Hızlandırılmış 
Destekleyici ve Yetiştirici Eğitim 
Programı uygulanmıştır.

Göçmen, 
Geçici koruma 
altında bulunan 
ve mevsimlik 
tarım işçisi 
çocukları

17/09/2018
18/01/2018

Erken çocukluk eğitiminde 
özel gereksinimli çocukların 
uyumunun sağlanması 
için gerekli öğretmen 
eğitimlerinin verilm-
esi pilot uygulamalarla 
başlatılacaktır.

Engeli Olan Çocuk-
lar İçin Kapsayıcı 
Erken Çocukluk 
Eğitimi Projesi

Avrupa Entegrasyon Sürecinin 
Güçlendirilmesi için Geliştirilmiş 
Destek Faaliytetleri kapsamında Tür-
kiye –Avrupa Birliği eş  Finasmanı 
ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
ve UNICEF arasında Engeli Olan 
Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitim 
Projesi  İlimizde Kepez, Muratpaşa,  
Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı  ve Ma-
navgat İlçelerinde 16 pilot okulda 
uygulanmaya başlanmıştır.
1-Projenin 1. Aşamasında 
Bakanlığımızca planlanan eğimlerle 
pilot okullardaki idareci ve rehber 
öğretmenler bilgilendirilmiş,
2.aşamasında Proje ile ilgili 
bakanlığımızca yapılan eğitimlerle 
Formatör öğretmenler yetiştirilmiş,
3.aşamasında Formatör 
öğretmenlerimizle pilot okull-
ardaki ilkokul 1.sınıf ve okulöncesi 
öğretmenleri Ramada otel ve The 
Marmara otellerinde ikisferde 6 gün-
lük eğitim verildi.
4.aşamasında yöne förmatör 
öğretmenler ve akademisyenlerce 
aile eğitimleri yapıldı.
Proje ile ilgili ilk ara tatilde Proje  Çocuk 
Şenliği yapılması planlanmaktadır.

İlimizdeki 
Pilot okullardaki 
ilkokul, okulönc-
esi öğrencileri, 
öğretmenleri ve 
aileleri

29 Mayıs 
2017 başlamış 
bölümümüzce 
Temmuz 2019 
tarihi itibariyle 
yürütülmekte ve 
devam etmek-
tedir.

HEDEF 3. Şartları Elverişsiz Gruplarda Eğitimin Niteliği Artırılacak
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş

İlkokul müfredatları çocukların 
ilgi, yetenek ve mizaçlarına uy-
gun olarak iyileştirilecektir. 
İlkokul ve ortaokullarda 
çocuğun bütüncül gelişimi esas 
alınarak ders sayısı ve ders 
çizelgesi hafifletilip yeniden 
yapılandırılacaktır.
Ders çizelgeleri ilkokul ve 
ortaokul için ayrı ayrı düzenle-
necektir. 
İlkokullarda not yerine 
çocukların gelişimsel özel-
likleri dikkate alınarak çok 
yönlü değerlendirme sistemi 
kurulacaktır. 

Tüm temel eğitim
kurumlarında
çocukların düşünsel,
duygusal ve fiziksel
ihtiyaçlarını destekleyen
“Tasarım-Beceri
Atölyeleri” kurulacak
ve ulusal standartları
oluşturulacaktır.

1) İnovasyon  
Merkezlerinin 
Kurulması

Tasarım ve beceri atölyelerinde görev alacak 
öğretmenlerimizin eğitimleri için; STEM, Kod-
lama, Robotik, Yapay Zeka, ahşap teknolo-
jisi  konulu çalışmaların daha etkin ve verimli 
kullanılmasının sağlanması amacı ile  Falez 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde İnovasyon 
Merkezi Oluşturulmaktadır.

Tasarım beceri 
atölyeleri     
eğiticileri (Her 
resmi oklu-
muzdan bir 
öğretmen)

Ocak 2019
Haziran 
2019

2) Endüstri 
4.0 Robo-
tik Kodlama 
Laboratuvarı

Proje kapsamında öğrencilere robotik kod-
lama eğitimleri verilmeye devam etmektedir.

Kepez İlçemizdeki 
tüm Ortaokullar 
(750 öğrenci)

Ocak 2019
Haziran 
2019

3) Tasarım 
Beceri Atöl 
yeleri Tecrübe 
Temelli 
Öğrenme 
Eğitimleri

Müdürlüğümüz bünyesinde açılacak olan 
Tasarım Beceri Atölyelerinin kullanımına 
yönelik   Prof. Dr. Şule Alan’ın katılımı ile 
öğretmenlerimize bilgilendirme toplantısı 
yapılmıştır.

Temel Eğitimde 
görev yapan 
Öğretmenler
(400 Öğretmen)

25 Mayıs 
2019

4) Tasarım 
Beceri 
atölyelerinin  
kurulmasının 
sağlanması

İlimiz genelindeki okullarda  Çocukların 
düşünsel, Duygusal ve fiziksel İhtiyaçlarını 
desteklemek amacıyla Bakanlığımızın 2023 
Eğitim Vizyonu kapsamında  çeşitli branşlarda 
46 tane  tasarım beceri atölyesi kurulmuş, 
270 adet atölye kurulması planlanmaktadır.

Temel Eğitimde 
görev yapan 
Öğretmenler
      (400 )

25 Mayıs 
2019

İlkokullarda teneffüs ve ser-
best etkinlik saatleri yeniden 
düzenlenecektir.

OKUL 2023 
PROJESİ

Bir yaşam alanı olarak okulu; her bir 
çocuğumuzun değerine değer, mutluluğuna 
mutluluk katan, evrensel, millî ve manevi 
erdemlerle birlikte yaşam becerilerinin 
içselleştirildiği, çocukların ilgi, yetenek ve 
mizaçlarına yönelik gelişimlerini destekley-
en bireysel, akademik ve sosyal gelişim 
amaçlarına uygun yarışma ve rekabet odaklı 
değil paylaşım temelli bir anlayışın hakim 
olduğu bir okul için teneffüs süreleri uzatılarak 
(40 dakika); bu zamanlarda öğrencilerin ilgi, 
yetenek ve mizaçlarına uygun alanlarda bi-
reysel gelişimlerini destekleyecek bir okul 
ekosistemi oluşturulmaya çalışılmıştır.

Temel Eğitim 
okullarındaki 
(İlkokul, Orta-
okul) öğrenci, 
öğretmen ve 
veliler.
   (14 okul )

Şubat 
2019 
Haziran 
2020

HEDEF 1. İlkokul ve Ortaokullar Gelişimsel Açıdan Yeniden Yapılandırılacak

TEMEL EĞİTİM
(Ana Sorumlu birim: Temel Eğitim Şube Müdürlüğü-Ar-Ge Projeler birimi)



30
Eğitimde Değişim Antalya’dan Başlar

2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Çocukların kendi bölgeler-
inin üretim, kültür, sanat 
ve coğrafi kapasitesini 
keşfetmesine, bitki ve 
hayvan türlerini, yöresel 
yemeklerini, oyun ve 
folklorunu tanımasına 
derslerle bütünleşik veya 
ders dışı etkinlik olarak 
ağırlık verilecektir.

Yeşeren 
Çocuklar

Çocuklarımızın, tarımın ve toprağın
önemini öğrenmeleri, ğrenmekten 
zevk alan, heyecan duyan, meraklı, 
araştırmacı, gözlem yapan, çözüm-
ler üretebilen, doğa ve diğer 
tüm zeka alanlarını aktif şekilde  
kullanabilen, daha sağlıklı, yaratıcı, 
stressiz, mutlu, çevre ve doğaya 
önem veren çocuklar yetiştirmek 
ve EXPO’ya düzenlenecek gezilerle 
doğa bilinci ve çevre farkındalığı  
azandırmak

Temel Eğitim kapsamındaki 
3. Sınıf  öğrenciler  
(1030 Öğrenci)

Ocak 2019
Haziran 2019

Okulların, bölgelerindeki 
bilim merkezleri, mü-
zeler, sanat merkezleri, 
teknoparklar ve üni-
versitelerle iş birlikleri 
artırılacaktır.
Yatılı okulların 
imkânlarından 
faydalanılarak, çocukların 
yaz dönemlerinde bölgesel 
değişim programlarına 
katılımına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır.

HEDEF 2. Yenilikçi Uygulamalara İmkân Sağlanacak

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

İlkokul ve ortaokullarda çocukların 
izleme ve değerlendirilmesinde, 
e-portfolyo temelli bir gelişimsel 
izleme raporu kullanılacaktır. 
Ortaokul, çocuğun somuttan soyuta 
geçtiği bir kademe olarak kavram-
sal öğrenmenin geliştirileceği bir 
dönem olacaktır.
Tam gün eğitim yapılan, koşulları 
elverişsiz yerleşim yerlerindeki okul-
lardan başlayarak çocuklara öğle 
yemeği verilmesi sağlanacaktır. 
İkili eğitim tümüyle kaldırılacaktır. 

Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük 
ölçüde ortadan kaldıracak düzenle-
meler yapılacaktır.

Dijital içerik 
hazırlama komisy-
onu

Yardımcı kaynak ihtiyacını karşılamak 
adına 2023 Eğitim Vizyonu 
kapsamında  Bakanlığımız Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğünün desteği 
ile Valilik Makamının   12/07/2019 
tarih ve 13436830 sayılı onayı ile 
Müdürlüğümüzde Dijital İçerik 
Geliştire Komisyonu kurulmuş olup 
alanında uzman yeniliğe ve gelişme 
açık öğretmenlerimizden 35’e yakın 
öğretmen görevlendirilerek EBA’ya 
yeni dijital içerikler hazırlanmaya 
başlanmıştır.

12/07/2019 Devam ediyor
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Eğitim kayıt bölgelerinde 
okul-mahalle spor kulü-
pleri kurulacaktır. İlgili 
spor dalında yetenekli 
olan çocukların öğleden 
sonra spor kulüplerinde 
yoğunlaştırılmış antren-
manlara katılımı için ger-
eken yapı kurulacaktır.

1) Türkiye Sportif 
Yetenek Taraması 
ve Spora Yön-
lendirme Projesi

İlkokul 3. Sınıf öğrencisi sportif 
taramadan geçilirmiştir.

Temel Eğitim 
kapsamındaki 3. Sınıf  
öğrenciler 
(27.500 Öğrenci)

10.09.2018
12.06.2019

2) Gençlerin 
Zamanı Etkin ve 
Verimli Kullanma 
Projesi

Büyükşehir Belediyesi ve Genç-
lik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü 
İşbirliği ile gerçekleştirilen okullar 
ligine 239 okul, 489 Takım, 8000 
öğrenci katılmıştır.

Temel eğitim 
ve ortaöğretim 
kapsamındaki  öğrenciler

10.09.2018
12.06.2019

3) Okullar Sporla 
Buluşuyor ve Özel 
Çocukları Sporla 
Buluşturuyoruz

500’ü Özel Eğitim Okulu öğrencisi ol-
mak üzere 9600 ilkokul öğrencisine 
spor branşları tanıtılmıştır.

Temel eğitim 
kapsamındaki  öğrenciler
(9600 Öğrenci)

10.09.2018
12.06.2019

Mevcut ödev verme 
uygulamaları, öğrenmeye 
katkısı açısından yeniden 
yapılandırılacaktır.

Öğrencilerin sosyal 
girişimcilikle tanışarak 
toplumsal problemlere 
çözüm arama motivasyonu 
kazanması desteklenecektir.

Okul bahçelerinin 
Tasarım-Beceri Atöly-
eleri ile bağlantılı olarak 
yeniden tasarlanıp yaşam 
alanlarına dönüştürülmesi 
sağlanacaktır.

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Şartları elverişsiz okullar, kaynak 
planlanmasında öncelikli hâle 
getirilecektir.

Okul Gelişim Planlarını izleme 
çalışmalarında hedefledikleri 
başarıyı gösteremediği belirlenen 
okullardaki öğrencilerin akademik 
ve sosyal gelişimleri için destek 
programları uygulanacaktır.
Birleştirilmiş sınıf uygulaması 
yapan okulların ihtiyaçları 
doğrultusunda öğretmen 
eğitimi yapılacak ve öğrenciler 
için ek eğitim materyali desteği 
sağlanacaktır.

HEDEF 3. Okullar Arası Başarı Farkı Azaltılarak Okulların Niteliğı̇ Artırılacak
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef 
Kitle

Başlama 
Bitiş tarihleri

Ortaöğretimde zorunlu ders saatleri azaltılacaktır.

Haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler 
yükseköğretimle uyumlu hâle getirilecektir.
Ortaöğretimdeki alan derslerinin haftalık ders çizelgesindeki yeri ve 
ağırlıkları yeniden tasarlanacaktır. İlgili değişikliklerin oluşturacağı 
derslik, norm kadro ve benzeri konulardaki riskler proje dâhilinde 
yapılandırılacaktır.

Alan seçimi 9. sınıfta yapılacaktır. 

12. sınıf, pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve 
oryantasyon programı olarak düzenlenecektir. 
Ortaöğretimde öğrencilere, ortaokulda netleştirilen yönelim ve terci-
hlerine göre, alanlar arası yatay geçiş imkânı sağlanacaktır.  

Ortaöğretimde çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre seçmeli ders 
yapısı oluşturulacaktır. 

İsteyen çocuklara iş ve bilişim dünyasına ilişkin, ulusal ve uluslararası 
sertifika beceri eğitim paketleri sunulacaktır. 

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Azalan ders çeşitliliğine bağlı olarak 
alan derslerinde proje ve uygulama 
çalışmalarıyla derinleşme fırsatı 
sağlanacaktır.

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası 
projelere katılımı öğrenci e-port-
folyosunda yer alacaktır.

Ulusal ve 
Uluslararası 
Projeler

İlimiz Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
25 okul ulusal ve uluslarası projelere katılmış 
diğer okulların katılım sağlaması desteklen-
mektedir.

Ortaöğretim 
Öğrencileri 
Veliler

D.Ediyor.

Doğal, tarihî ve kültürel mekân-
lar ile bilim-sanat merkezleri ve 
müzeler gibi okul dışı öğrenme 
ortamlarının, müfredatlar da yer 
alan kazanımlar doğrultusunda 
daha etkili kullanılması 
sağlanacaktır.

1-Okul dışı 
öğrenme 
ortamları 
raporu 
hazırlandı

İlimizde Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin 
gerçekleşebileceği müzeler bilim merkezleri, 
sanat merkezleri, üniversiteler, doğal sit 
alanlarının tespiti yapılmıştır.

Ortaöğretim 
genel 
müdürlüğüne 
bağlı tüm 
okul müdür-
lüklerinde 
eğitim gören 
öğrenciler

11.03.2019-
30.08.2019

2-Perge yılı

Milli, manevi, kültürel değerlerimiz ile ahl-
aki ve evrensel değerlere bağlı, yüreği bay-
rak, vatan, millet ve insan sevgisiyle dolu 
dünyada ki gelişmeleri yakından takip eden, 
Tarihi ve kültürel miraslarımızı tanıyarak ko-
ruma, yaşatma ve tanıtma bilincine sahip 
olmaları; Antalya’da arzulanan Kent Kültürü 
oluşmasını desteklemek amacıyla 5 merkez 
ilçemizde bulunan 60 Lise ve dengi oku-
lumuzda öğrenim gören öğrencilerimizin 
Perge Yılı Faaliyetlerine katılımları Perge An-
tik Kentini ve tarihi misyonunu tanımaları 
bakımından bir dizi etkinlik planlanmış ve 
uygulamaya konulmuştur.

Ortaöğretim 
genel 
müdürlüğüne 
bağlı tüm 
okul müdür-
lüklerinde 
eğitim gören 
öğrenciler
       ( 2000 
öğrenci)

22.11.2018-
01.01.2019

HEDEF 1. Ortaöğretimde Öğrencilerin İlgi, Yetenek ve Mizaçlarına Uygun Esnek 
Modüler Bir Program ve Ders Çizelgesi Yapısına Geçilecek

HEDEF 2. Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesi Sağlanacak

ORTAÖĞRETİM
(Ana Sorumlu birim: Orta Öğretim Şube Müdürlüğü)
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Kurumsal projeler aracılığıyla, çocukların iş ve 
üniversite çevreleriyle birlikte çalışmasına imkân 
sağlanacaktır

Bilim Festivali 
Çalışmaları

Okul dışı bilim eğitimlerini 
destekler nitelikte şenlik 
ve etkinler

Tüm 
Ortaöğretim 
Öğrencileri

2017 -2019                                              

Okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kurularak 
öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüşmesi 
sağlanacaktır

Tasarım 
beceri atölyesi 
açılması

Müdürlüğümüze bağlı 
Türkiye odalar ve bor-
salar birliği fen lises-
inde bakanlığımızca 
belirlenen standartlar 
doğrultusunda tasarım 
beceri atölyesi açılmıştır.
Yine Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğüne bağlı 21 
(yirmibir) okulumuzda 
Tasarım Beceri Atölyesi 
açılmıştır.

Ortaöğretimde 
Tasarım ve 
beceri atöly-
eleri  (21 adet)

01.12.2018
Devam 
Ediyor

Çocuklarımızın okul ortamında veya uzaktan 
öğretimle ulusal ve uluslararası sertifikasyona 
dayalı yetkinlikler kazanması sağlanacaktır.

Gençlerin, eğitim-öğretim süreçlerinde sosyal 
girişimcilik ile tanışarak toplumsal problem-
lere çözüm arama motivasyonu kazanması ve 
ilgili beceri, araç ve ortamlarla desteklenmesi 
sağlanacaktır.

Genç 
Girişimcilik 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü ile Genç Başarı 
Eğitim Vakfı Arasında Gen-
çlerin Girişimcilik Becer-
ilerinin Geliştirilmesi 
Sağlanacak.

Ortaöğetim 
Genel 
Müdürlüğüne 
Bağlı 
Öğrenciler

Ocak   2019
Ocak   2021

Öğrencilere proje, performans ve ödev verme 
uygulamaları öğrenmeye katkısı bakımından 
yeniden tasarlanacaktır.

Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan 
kaldıracak düzenlemeler yapılacaktır.

Açık öğretim lisesindeki öğrenci örgün eğitim 
çağ nüfusu kapsamındaki sayısının azalması için 
tedbirler alınacaktır.

Okul/Mahalle spor kulüpleriyle iş birliği içinde 
ilgili spor dalında yetenekli olan öğrencilerin 
öğleden sonra antrenmanlara katılımı ve eğitimler 
için gereken düzenlemeler yapılacaktır.

HEDEF 3. Okullar Arası Başarı Farkı Azaltılacak

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Kaynak planlamasında, imkân ve şartları 
bakımından desteklenmesi gereken okulları, Okul 
Gelişim Planlarıyla uyumlu olarak öncelikli hâle 
getirecek bir yatırım planlaması yapılacaktır.

Yatırım 
Planlaması

İlimiz Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğüne bağlı 
okulların ihtiyaç önce-
likleri belirlenip yatırım 
planlamasında öncelik 
verilmiştir.

Tüm 
Ortaöğretim 
Genel 
Müdürlüğüne 
Bağlı Okullar

D.Ediyor

Bakanlık, il/ilçe ve okul düzeyinde yapılan izleme 
değerlendirme çalışmalarında sosyo-ekonomik 
açıdan kısıtlı koşulları sebebiyle Okul Gelişim 
Planlarında hedefledikleri başarıyı gösteremediği 
belirlenen okullardaki öğrencilerin akademik 
ve sosyal gelişimleri için destek programları 
uygulanacaktır.
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Pansiyon hizmetleri tüm çocuklarımıza 
ücretsiz sunulacaktır.

Okul Pansi-
yon Sayısının 
Çoğaltılması

İlimiz de Aksu Anadolu Lisesi 
Pansiyonu , Gazipaşa Anadolu 
Lisesi Pansiyonu  , Kepez Gül-
veren Anadolu Lisesi Pansiyonu 
ve Kepez TOBB Fen Lisesi Öğrenci 
Pansiyonları Açılmıştır.

Ortaöğretim 
Kurumu 
Öğrencileri

Devam Ediyor

Ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların 
yapımı sağlanarak pansiyonların kapasitesi 
artırılacak ve yatılılık imkânlarının, ihtiyaç 
duyan tüm öğrenciler için ülke geneline 
yaygınlaşması sağlanacaktır. Bu suretle 
taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz 
şartlardaki öğrencilerin okul terkinin 
önemli ölçüde azaltılması temin edilecektir.
Pansiyonların yemek ve yatak hizmetleri 
ile çocuklara sunduğu sosyal imkânların, 
göstergeler üzerinden izlenmesi 
sağlanacaktır.

Pansiyonlardaki yatılı öğrencilerin yemek, 
yatak ve sosyal imkânları iyileştirilecektir.

Pansiyon 
İyileştirme 
çalışmaları

Ortaöğretim genel müdürlüğüne 
bağlı okul pansiyonlarının 
hizmet kalitesinin yükseltilm-
esi verimliliğinin artırılmasına 
yönelik öğrenci veli anketleri 
düzenlenmiş, ortaya çıkan anketler 
doğrultusunda tespit edilen eksik-
liklerin tamamlanmasına yönelik 
pansiyon izleme –değerlendirme 
formları düzenlenerek iyileştirme 
çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
verildi

Ortaöğretim 
genel 
müdürlüğüne 
bağlı pansi-
yonlu okullar

01.09.2018-
17.06.2019

HEDEF 4. Okul Pansiyonlarında Hizmet Standartları Oluşturularak Hizmet Kalitesi 
Artırılacak

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde uygulanan müfredat yapısı, 
fen ve sosyal bilim alanlarındaki disiplinlere göre öğrencilerin 
derinlik kazanması doğrultusunda iyileştirilecektir.
Ders çizelgeleri ve ders dağılımları bilimsel araştırma ve uygula-
malara zaman tanıyacak biçimde iyileştirilecektir.
Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde görev yapacak öğretmenler, 
bilimsel disiplin alanlarında sahip oldukları diploma, yapmış 
oldukları bilimsel çalışmalar, yürüttükleri ulusal/ uluslararası pro-
jeler, mesleki başarıları, deneyimleri vb. ölçütler doğrultusunda 
değerlendirileceklerdir.
Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde yürütülecek araştırma / uygu-
lama projeleri pilot okullardan başlanarak desteklenecektir.
Teknokentlerde Fen Lisesi kurulması desteklenecektir.
Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğrenci seçme ve sınav 
yaklaşımları gözden geçirilecektir.

HEDEF 1. Fen ve Sosyal Bilimler Liselerindekı̇ Öğretimin Niteliğı̇ İyileştirilecek

FEN ve SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

(Ana Sorumlu birim: Orta Öğretim Şube Müdürlüğü)
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HEDEF 2. Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin Yükseköğretim Kurumlarıyla İş Birlikleri 
Artırılacak

2023 Eğitim 
Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet Adı Faaliyet Kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama Bitiş 
Tarihleri

Üniversitelerdeki 
bilim insanlarının Fen 
ve Sosoyal Bilimler Li-
selerindeki öğrencile-
re eğitim ve araştırma 
koçluğu yapmasına 
ilişkin teşvik sistemi 
kurulacaktır.

1 ) Seminer Alanya Türkler Sosyal Bilimler Lisesi“Tarih Bölüm 
başkanı Doç.Dr Mehmet Ak ile konferans yapıldı 87 öğrenci 15/10/2019

2) SAĞLIK  
KULÜBÜ

Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi

ALKÜ Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü 
Öğretim Üyesi DR.Fatih UÇKAYA koçluğunda 
endemik bitkilerden kozmetik ürünler elde 
edilmesi hakkında  konferans verdi.

Alanya  
genelinde  
kullanım alanı 
oluşturma

Başlama 
Tarihi 
30.09.2019 

3) SINAV  
KAYGISI VE  
PROJE  
HAZIRLMAMA 
İŞLEM  
BASAMAKLARI 
İLE İLGİLİ  
İŞBİRLİĞİ

Korkuteli Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Portalından 07.10.2019 
tarihinden sonra açılacak  
sistem üzerinden akademisyen daveti  
gerçekleştirilecektir.

Öğrenciler 07.10.2019

4) KOÇLUK  
SİSTEMİ

Gazipaşa Fen Lisesi :  
Okulumuz 11. sınıf öğrencilerin sınav motivasyo-
nunu sağlamak için öğretmenlerimize sekizer adet 
öğrenci tanımlanarak koçluk sistemi yapıldı.Alanya 
Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim 
Fakültesinden koçluk sistemi hakkında yardım 
istendi.

11. sınıf  
öğrencileri

01.10.2019-
07.06.2020

5) ANADOLU 
MEKTEBİ  
PROJESİ

Kepez Neriman Erol Yılmaz Fen Lisesi 
Mustafa Kutlu okullarına öğrencilerimiz makale 
yazarak bildiri sundular

OKULUMUZ 
ÖĞRENCİLERİ

ANADOLU 
MEKTEBİ 
PROJESİ

Üniversitelerdeki 
bilim insanlarının Fen 
ve Sosyal Bilimler 
Liselerindeki  
öğrencilere eğitim ve  
araştırma koçluğu 
yapmasına ilişkin 
teşvik sistemi kurula-
caktır.

1) AKDENİZ  
ÜNİVERSİTESİ 
FEN LABORATU-
ARI KULLANIMI 
VE ÜNİVERSİTE 
HOCALARI MÜ-
ŞAVİRLİĞİ

Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Okul öğrencileri akdeniz üniversitesi fen fakültesi 
laboratuarlarında hocaların yönlendirmesi ve bil-
gilendirmesi ile müşavirliğinden faydalanmıştır.

65 
 Öğrenci

2) LİSELİ  
AKADEMİSYEN-
LER  
ÜNİVERSİTEDE

Döşemealtı Erünal Sosyal Bilimler Lisesi 

Lise öğrencilerinin ilgi duydukları ve gelecekte 
meslek edinmek istedikleri alanlarda bir öğretim 
üyesi ile irtibata geçerek çalışmalarını gözlemleme 
İmkanı elde etmesi sağlanmaktadır.

130 
 Öğrenci

3) PROJE  
HAZIRLAMA  
TEKNİK VE  
YÖNTEMLERİ

Bilim üniversitesi Proje Hazırlama Ekibi (Araştırma 
Görevlisi Ezgi UYRAL) tarafından öğretmen ve öğ-
rencilere seminer verilmiştir. BİLSEM Biyoloji Öğ-
retmeni Hatice ÜSTÜNEL (Bilim Armonisi Dergisi 
Editörü) tarafından proje hazırlama konulu semi-
ner. Hacettepe Üniversitesi Öğretim görevlisi Yusuf 
Durmuş tarafından Türkiye’nin Biyolojik zenginlik-
leri konulu seminer

100 
 Öğrenci

4) FİZİK-KİMYA-
BİYOLOJİ DERSLE-
RİNİ PROFESÖR 
ANLATIYOR.

Gazipaşa İlçesi /Gazipaşa Fen Lisesi 
Okulumuzda Fizik Kimya Biyoloji derslerinde ALKÜ 
öğretim görevlilerinin görev alması için başvuru 
yapılacaktır.

75 Öğrenci 01.10.2019-
07.06.2020

5) SEMİNER Kepez ATSO Fen Lisesi Yapay zeka ve gelecek konu-
sunda doç dr. Ümit uluşar seminer verdi.

9. ve 10. sınıflar 
(50 Öğrenci) 13.01.2019
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2023 Eğitim Vizyo-
nu İlgili Eylem

Faaliyet Adı Faaliyet Kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama Bitiş 
Tarihleri

Bilim insanlarının 
yer aldığı danış-
ma kurulları oluş-
turulması teşvik 
edilecektir.

1) BİLİM  
DANIŞMA  
KURULU

Alanya Türkler Sosyal Bilimler Lisesi 
Alanya Alaaddin Keykubat  
Üniversitesi Rektör yrd.ile  
görüşülerek destek istendi.

okulumuz 
öğrencileri 09.09.2019

2) SINAV KAYGISI 
VE PROJE  
HAZIRLAMA  
İŞLEM  
BASAMAKLARI 
İLE İLGİLİ  
İŞBİRLİĞİ

Korkuteli Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Portalından 
07.10.2019 tarihinden sonra açılacak sistem 
üzerinden akademisyen daveti gerçekleştirile-
cektir.

okulumuz 
öğrencileri

DEVAM  
EDİYOR

3) DANIŞMA  
KURULU

Gazipaşa Fen Lisesi  
Okulumuzda Danışma Kurulu oluşturulması için 
Alanya ALKÜ ye başvuru yapılacaktır.

okulumuz 
öğrencileri

01.11.2019-
07.06.2020

4) ULUSAL  
ÖĞRECİ  
SEMPOZYUMU

Kepez Neriman Erol Sosyal Bilimler Lisesi 

Kaşgarlı Mahmud’un izinde Türkiye Türkçesi 
ağızları

Lise 
Öğrencileri

DEVAM  
EDİYOR

5) SEMİNER Kepez TOBB Fen lisesi biyoteknoloji ve gdo ko-
nusunda Prof. Dr. Mehmet İnan seminer verdi

9. ve 10. 
sınıflar 22.11.2019

6) İSLAM VE 
BİLİM: PROF. 
DR.FUAT SEZGİN 
ANISINA İSLAM 
VE BİLİM 
SEMPOZYUMU

Döşemelatı İlçesi Erünal Sosyal Bilimler Lisesi 

Ülke çapında faalİyet gösteren resmİ/özel 
ortaöĞretİm kurumlarından öğrencİlerİn 
katılımcı olduğu sempozyum

Lise 
Öğrencileri

24-26 EKİM 
2019

Öğrencilerin, 
yükseköğretim kurumları 
tarafından düzenlenen 
bilimsel etkinliklere 
katılımı teşvik edilecektir.

1) İş Birliği  
Protokolleri

Müdürlüğümüze bağlı fen ve sosyal bilimler lise-
lerinde yer alan öğrencilerin üniversitelerimi-
zin tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklere 
katılımına yönelik  Akdeniz üniversitemiz ile 
işbirliğine gidilmiştir.

84 Öğrenci
0 1 . 0 9 . 2 0 1 8 
01.09.2019

2) Bilim  
Armonisi 
hakemli bilim ve 
sanat dergisi

Türkiyede ilk kez ortaöğretimdeki öğrencilerin 
başardığı Hakemli Bilim Dergisi ünvanını ka-
zanan ; Lise ve dengi okullar , ön lisans ve yüksek 
lisans seviyesinde yer alan gençlerimizi bilimsel 
camia ve bilimsel misyon ile tanıştırmak ,kend-
ilerini fikirlerini ifade edecekleri ve çalışmalarını 
paylaşacakları evrensel bilim ve etik kurallarına 
dayalı bir bilimsel yayın ortamı hazırlamak amacı 
ile müdürlüğümüzce BİLİM ARMONİSİ isimli 
dergi çıkartılmış ve 2.cilt olarak yayın hayatına 
devam etmektedir.

Ortaöğretim 
öğrencileri

BİLİM  
ARMONİSİ 
DERGİSİNİN  
3. Sayısının 
çalışmaları  
yapılmaktadır
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

İmam Hatip Okullarındaki program çeşitliliği 
korunacak ve genel ortaöğretimdeki esnek, 
modüler yapıyla uyumlu hâle getirilecektir.

İmam Hatip Okulları programlarının ders 
saati ve ders türü genel ortaöğretim 
kurumlarına göre çok fazla olduğundan, 
azaltılacaktır.

İmam Hatip 
Okullarındaki 
Haftalık Ders 
Saatlerinin 
Düzenlenmesi 
Çalıştayı

İmam Hatip Okullarındaki 
Haftalık Ders Saatlerinin 
2023 vizyonu doğrultusunda 
düzenlenmesi amacı ile İmam 
Hatip Okullarında görev ya-
pan idareci ve öğretmenlerle 
çalıştay düzenlenmiş ve 
çalıştay raporu Bakanlığa 
sunulmuştur.

İmam Hatip 
okullarında 
Görev  Yapan 
İdareci ve 
Öğretmenler

13.02.2019

Meslek dersleri ile akademik derslerin 
oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak 
öğrencilere göre planlanacaktır.

İmam hatip , ortaokuluna devam eden 
çocuklarımıza özellikle Arapça ve diğer 
yabancı dil alanlarında nitelikli destek 
eğitimleri düzenlenmek üzere yaz okulları 
açılacaktır.

İngilizce Dil Kursu 

9.sınıf öğrencilerinden  
taleplere göre 20'şer kişilik iki 
grup oluşturuldu. Halk Eğitim  
Merkezleri aracılığı ile kurslar 
açıldı. ve kurs boyunca 
öğrenciler teknoloji tabanlı 
ve oyun tabanlı aktivitelere 
ağırlık  
verilerek konuşma odaklı dil 
eğitimi uygulandı

9. sınıf 
öğrenciler 

07 Ekim 
2019 
16 Nisan 
2019

Yabancı dil öğretmenlerinin mesleki becer-
ilerinin geliştirilmesine yönelik mesleki 
gelişim programları düzenlenecektir.

Arapça ders kitapları dinleme, konuşma, 
okuma ve yazma alanlarında tüm dil becer-
ilerini geliştirecek şekilde bir bütün hâlinde 
tasarlanacaktır.

Arapça Sokağı

Arapça dersini sevdirmek, 
dil bilincini ve gelişimini 
desteklemek, motivasyon 
sağlamak amacıyla “Arapça 
Sokağı”  oluşturuldu.

Öğrenciler 26.12.2018-
14.06.2019

Arapça öğrenimi etkileşimli kaynaklar ile 
desteklenecektir.

Arapça dil 
sınıfının 
Oluşturulması.

Fiziki imkânları uygun 
olan Okulların bir sınıfı 
Arapça dil yeterlilikler-
inin geliştirilmesi için dil 
laboratuvarı haline getirildi ve  
Arapça dersleri dil 
laboratuvarında işlendi.

Ortaokul 
ve lise  
öğrencileri.

18 Eylül 
2019 
14 Haziran 
2019

İmam hatip okullarındaki başarılı örnekler 
yaygınlaştırılacaktır.

Hedef 2020 
Üniversite 
kapsamında TYT 
ve LGS yaz eğitim 
kampı

LGS ye hazırlık, 11. Ve 12. Sınıf 
öğrencileri için YKS( TYT) yaz 
eğitimleri verilmektedir.

Lise 
Öğrencileri

17 Haziran- 
02 Ağustos

HEDEF 1. İmam Hatip Okullarının Müfredat, Ders Yapısı ve Dil Yeterlikleri 
İyileştirilecek

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve LİSELERİ
(Ana Sorumlu birim: Din Öğretimi Şube Müdürlüğü)
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Toplumsal sorumluluk ve 
gönüllülük programları ile 
model uygulamalar İmam 
Hatip Okulları tarafından 
hayata geçirilecektir.

Tayland Patani 15 
Temmuz Şehitleri 
İlkokulu Yapımı

Antalya Valiliğimiz öncülüğünde yapılan 
Tayland Patani 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 
yapımı için İmam Hatip okullarından 
kermesler ve yardım kampanyaları düzen-
lendi.

Ortaokul 
Lise 
Öğrencileri

“Ben Bir Doğa 
Fotoğrafçısıyım”

Öğrencilerimizin kardeşlik, dostluk 
duygularının uygulanmaya konulmasını 
sağlamak ve öğrencilerimizin diğer in-
sanlarla dostluk kurmalarına katkıda 
bulunmak,doğayı tanımak konusunda 
farkındalık oluşturmak amacı ile “Ben Bir 
Doğa Fotoğrafçısıyım” projemizi uygulama-
ya başlandı

Okulumuz Veli 
ve Öğrencileri

18 Eylül- 14 
Haziran

Şehit Yakınları 
ve Şehitlikler 
Ziyareti

Şehit Yakınları ve Şehitlikler Ziyaret edildi. Okulumuz Veli 
ve Öğrencileri

01.10.2018 
/05.05.2019

Dede Torun Elele Hazırlanan çiçekler ve hediyelerle huzur evi 
ziyareti yapıldı.  öğrenciler 19.03.2019 - 

26.03.2019

Kimsesizlerin 
kimsesi olmak 
istiyoruz.

Evde ihtiyaç fazlası olan kıyafetleri ve gıda 
maddeleri belirli bir takvim çerçevesinde 
toplanmış ve dağıtımı yapılmıştır.

Çevremizdeki 
ihtiyaç sahip-
leri.

2018-2019 
Öğretim Yılı

Soframıza Buyur  
Kardeşim

Öğrencilerimizin kardeşlik, paylaşma, dost-
luk duygularının uygulanmaya konulmasını 
sağlamak ve öğrencilerle birlikte veli-
lerimizin de çocukları sayesinde tanışıp 
dostluk kurmalarına katkıda bulunmak, 
okul çevremizde ikamet eden çocukları 
okulumuzda eğitim gören  Suriyeli, Iraklı, 
Anadolu’nun değişik şehirlerinden ge-
len ailelerin dost ve tanıdıklarını artırmak 
yalnızlıklarını kısa süre için ortadan 
kaldırmak ve bu konularda farkındalık 
oluşturmak amacı ile  2. Dönemin başından 
bu yana “Soframıza Buyur, Yâr Kardeşim” 
projemizi uygulamaya başladık

Veli ve 
Öğrencileri

01.11.2018-
31.12.2018

Okulların fiziksel alt 
yapılarının iyileştirilmesi ve 
mevcut fiziksel imkânların 
daha etkin kullanılması için 
analizler yapılacaktır.
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Yükseköğretim kurumlarıyla 
yapılacak iş birlikleriyle 
İmam Hatip Okullarındaki 
çocuklarımızın bilimsel ve  
entelektüel gelişimlerini  
desteklemek için bilim, kültür ve 
sanat alanlarındaki  
akademisyenler tarafından 
verilecek farkındalık ve vizyon 
etkinlikleri düzenlenecektir.

İş Birliği  
Protokolü

İlimizde Proje ve Program 
Uygulayan İmam Hatip Liseleri 
üniversitedeki akademisyen-
lerin katılımı ile bilim kurulu 
oluşturuldu.
Üniversite Ziyaretleri
Konferanslar 
Seminerler

Proje ve Program 
Uygulayan İmam 
Hatip Liseler-
inde Okuyan 
Öğrenciler

19.11.2018

Yükseköğretim 
Gezileri

İmam Hatip Liseleri İlimizdeki 
üniversitelere geziler 
düzenlenmiş olup; İlahiyat 
Fakültesi ve Hukuk Fakültesinde 
derslere girilmiş ve etkinlikler 
yapılmıştır.

Lise öğrencileri 04 Şubat 2019 
14 Haziran 2019

Kariyer Günleri
Akademik  
personel -öğrenci 
buluşmaları” 
düzenleme

Okullarımıza akademisyen 
ve mesleğinde öncü kişiler 
davet edilerek söyleşiler 
düzenlenmiştir.

Ortaokul ve Lise 
öğrencileri

04 Şubat 2019 
14 Haziran 2019

Hayal et Üret,
 Hayallerimi  
Kodluyorum: 
Robotik Kodlama 
Kursu

Alanya Alaaddin Keykubat 
Üniversitesi işbirliği ile 
gerçekleşen projede 
öğrencilerimize 64 saatlik Ro-
botik Kodlama Kursu verildi. 
Proje kapsamında öğrencilerimiz 
ALKÜ Mühendislik Fakültesi 
bilgisayar laboratuvarlarında  
Robotik Kodlama kursu aldı. 
Kurs bitiminde öğrencilerimize  
Robotik Kodlama Kursu 
Sertifikası verildi.

Lise Öğrencileri 10 Mart  2019 
21 Mayıs 2019

İlahiyat fakülteleriyle iş bir-
likleri geliştirilecek ve başta 
alan dersleri olmak üzere 
çocuklarımızın mesleki 
gelişimlerine yönelik akademik 
koçluk sistemi yapılandırılacaktır.
Çocuklarımızın başta  
ilahiyat fakülteleri olmak üzere 
yükseköğretim kurumları 
tarafından düzenlenen bilimsel 
etkinliklere katılımı  
desteklenecektir.

Yükseköğretim 
Gezileri

İmam Hatip Liseleri İlimizdeki 
üniversitelere geziler 
düzenlenmiş olup; İlahiyat 
Fakültesi ve Hukuk Fakültesinde 
derslere girilmiş ve etkinlikler 
yapılmıştır.

Lise öğrencileri 04 Şubat- 14 
Haziran

HEDEF 2: İmam Hatip Okulları ve Yükseköğretim Kurumları Arasında İş Birlikleri 
Artırılacak
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Mesleki ve teknik eğitim 
müfredatlarının tanıtımına 
yönelik 
yönlendirme ve  
rehberlik dijital platformu 
oluşturulacaktır.

Mesleki 
Eğitimin 
Tanıtılması

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğüne bağlı okul/
kurumların 8. Sınıf öğrenci ve ve-
lilere tanıtımları yapıldı, okulların 
tanıtımı için afiş ve broşürler 
basıldı, sektöre yönelik geziler 
düzenlendi, 

Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel 
Müdürlüğüne 
bağlı okul/kurum-
larda öğrenim gören 
öğrenciler ile 8. Sınıf 
öğrencileri

29/01/2019 
devam ediyor

Her yıl, mesleki ve teknik eğitim 
kurumlarında üretilen ürünlerin 
sergileneceği bir fuar düzenle-
necektir.

Tübitak Bilim 
Fuarı

Sağlıklı Yaşam için Harekete Geç 
sloganlı okullarda belli aralıklarla 
kilo takipleri yapılarak analiz yapılıp 
sonuçları sergilendi.

Temel eğitim ve orta 
öğretim çağındaki 
bütün öğrenciler

2018-2019 
eğitim-
öğretim yılı

Mesleki ve teknik eğitime 
ilgiyi artırmak amacıyla ulusal ve 
uluslararası yarışmalar düzen-
lenecek ve başarılı öğrencilere 
eğitimlerine devam ederken 
veya mezuniyetten sonra mikro 
krediler sağlanacaktır.

Mesleki eğitim kurumlarından 
mezun olan öğrencilere çeşitli 
kaynaklardan sertifikalı eğitim, 
nano kredili dersler, endüstri 
ve akademinin birlikte akredite 
ettiği dersler ve benzeri imkânlar 
sağlanarak mezunların kendiler-
ini sürekli yeni bilgi ve becerilerle 
güncellemeleri sağlanacaktır.

2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Kariyer rehberliğine 
yönelik alan ve dal 
seçim süreci için 
“Genel Beceri Test Seti” 
geliştirilecektir.

Kariyer Günleri
Çeşitli meslek dallarından 
konuşmacılar çağrılarak seminer 
düzenlenmesi.

9. ve 10. sınıf 
öğrencilerimiz.

2018-2019 
eğitim-
öğretim yılı

Mesleki rehber-
lik hizmetlerinin 
uygulandığı çocuk-
lara ilişkin veriler 
e-portfolyo sistemine 
kaydedilecektir.

portfolyo

İşletmede Beceri eğitimi sırasında 
aldıkları başarı ve teşekkür yazı ve 
belgelerini, ayrıca sosyal aktivitel-
erde ki katılımlarını belgeleyerek 
portfolyo dosyası düzenlenmesi. 
Mezun olunca diplomayla birlikte 
teslim edilmesi.

Bütün Öğrencilerimiz.
2018-2019 
eğitim-
öğretim yılı

HEDEF 1. Mesleki ve Teknik Eğitime Atfedilen Değerin Artırılması Sağlanacak

HEDEF 2. Mesleki ve Teknik Eğitimde Rehberlik, Erişim İmkânları Artırılacak

MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM

(Ana Sorumlu birim: Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü)
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Müfredatlar sektörün talep ettiği yet-
kinliklere uygun olarak geliştirilecek, 
dijital dönüşüme uygun alan ve 
dalların açılması sağlanacaktır.

Mesleki eğitimde alan derslerinin 9. 
sınıfta başlaması sağlanacaktır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim alan, 
dal ve modüllerinin içerikleri, öğretim 
süreleri ve öğretim materyalleri 
çocukların ihtiyaçları ve iş hayatının 
talepleri doğrultusunda gözden geçir-
ilerek yeniden düzenlenecektir.

Mesleki eğitimde, sektör taleplerinin 
gerektirdiği yetkinlikler doğrultusunda 
ulusal meslek standartları dikkate 
alınarak mesleki alan ve dallarda 
beceri uygulamalarının payı, öğretim 
süreleri ve öğretim materyaller-
inin düzenleme çalışmaları yapılarak 
ilk yıldan itibaren alan eğitiminin 
uygulanmasına başlanacaktır.

Geleneksel Türk Sanatları alanında 
mesleki ve teknik eğitim müfredatları 
oluşturulacaktır.

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Okul türleri arasında program 
bazında esnek ve geçirgen yatay 
hareketlilik imkânları geliştirilerek 
çocukların kazanımlarını bir 
başka mesleğin becerilerini edin-
mede fırsat olarak kullanmaları 
sağlanacaktır.
Mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarındaki çocuklara yönelik 
özel burs imkânı artırılacaktır.

Mesleki ve teknik ortaöğretimdeki 
çocuklarımızın kendi mesleki 
alanlarında yükseköğretim 
programlarına geçişlerine yönelik 
çalışmalar yapılacaktır.

Üniversite 
Tanıtım Gezileri

Çeşitli İllere Üniversite tanıtım 
gezileri düzenlenmiştir. An-
kara, Nevşehir ve Antalya’daki  
Üniversitelerdeki Kendi alanları 
ile ilgili fakülte ve yüksek okullar 
tanıtılmıştır.

11. ve 12. sınıf 
öğrencilerimiz.

2018-2019 
eğitim-
öğretim yılı

Çeşitli kurumlardaki ustabaşıların ve 
kıdemli uzman çalışanların belirle-
necek ölçütlerle işbaşı eğitimlerde 
derslere girmesi kolaylaştırılacaktır.

İşletmelerle 
etkileşim

Güzellik saç bakım ve yiyecek 
içecek hizmetleri  alanlarında ilgili 
usta öğreticiler öğrencilere tecrü-
belerini aktardılar

11.sınıf 12.sınıf 
öğrencileri Mayıs 2019

Yükseköğretime geçmek isteyen 
başarılı mezunlara yönelik destekler 
yapılandırılacaktır.

Etkili Ders 
çalışma  
yöntemleri

Mezunlara etkili ders çalışma 
planları verildi Mezun öğrenciler Ocak 2019

HEDEF 3. Yeni Nesil Müfredatlar Geliştirilecek
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Mesleki ve teknik 
ortaöğretim 
kurumlarının 
Türkiye’deki sektör 
liderleri ile yoğun 
bir şekilde etkileşim 
hâlinde olması 
sağlanacaktır.

Mesleki Eğitim İş 
Birliği Protokolü

Turizm faaliyetleri gösteren firma-
larla müdürlüğümüze bağlı turizm 
meslek liseleri arasında protokoller 
imzalandı

Mesleki Eğitim 
Öğrencileri

08/10/2018

Mezunlara istihdamda 
öncelik verilmesi ile 
mesleki eğitim alanları 
ve seviyelerine göre 
farklı ücret uygulanması 
teşvik edilecektir.

HEDEF 6. Mesleki ve Teknik Eğitimde Eğitim- İstihdam-Üretim İlişkisi Güçlendirilecek

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tari-
hleri

Güncellenen müfredatlar ve ihtiyaç analizleri 
doğrultusunda atölye ve laboratuvarların standart 
donatım listeleri ile mimari yerleşim planları yenile-
necektir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner ser-
maye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e 
düşürülecektir.

Döner sermaye kapsamında gerçekleştirilen üretim, 
hizmetlerin miktar ve çeşitliliğinin artırılması teşvik 
edilecektir. Bu kapsamda eğitim ortamlarının 
altyapı, donatım ve temrinlik malzeme ihtiyaçları 
karşılanacaktır

Öğretmenlerimizin, gerçek üretim ortamlarında 
mesleki gelişimleri sürekli desteklenecektir.

Öğrencilerin işbaşı eğitim ve yabancı dil becerilerini 
geliştirilmesi amacıyla yurtdışı hareketlilik projeleri 
hazırlanacaktır.

Erasmus projeleri

Öğrencilerimizin 
yurtdışında bilgi, 
beceri ve tecrü-
belerine katkı 
sunmak

10.sınıf  
11.sınıf  
öğrencileri

Ocak - 
haziran 
2019

2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Uluslararası yatırımcılarımızın, özellikli 
alanlarda ihtiyaç duydukları nitelikli 
işgücünün yetiştirilmesi için ilgili 
sektörle iş birliği içerisinde çalışmalar 
yapılacaktır.

Sektör toplantıları
Sektör temsilcilerin-
in ihtiyaç alanlarının 
tespiti

10.sınıf öğrencileri Nisan 2019

Türkiye Cumhuriyeti açısından stratejik 
öneme haiz ülkelerde TİKA ile iş 
birliği içinde mesleki ve teknik eğitim 
alanında gerekli destek sağlanacaktır.

HEDEF 4. Eğitim Ortamları ve İnsan Kaynakları Geliştirilecek

HEDEF 5. Yurt Dışında Yatırım Yapan İş İnsanlarının İhtiyaç Duyduğu Meslek 
Elemanları Yetiştirilecek
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Organize Sanayi 
Bölgelerinde (OSB) 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı iş birliği ile 
Mesleki ve Teknik Okul 
sayısı artırılacaktır.

Kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarının mesleki 
ve teknik eğitim ku-
rumu açma ve finansal 
katkı sağlama girişimleri 
desteklenecektir

Teknoparklar içinde 
Bilişim Meslek 
Lisesi modeli 
yapılandırılacaktır. 
  
 
Buluş, patent, marka 
üreten okulların 
öğrenci, öğretmen ve 
yöneticilerinin döner 
sermaye kaynaklı 
gelirlerden pay alması 
sağlanacaktır

Tübitak Projesi
Antimikrobiyal antihistaminik katı 
sabun üretimi yapılarak katılım 
sağlandı

Bütün öğrencilerimiz.
2017-2018 
eğitim-
öğretim yılı

2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Savunma sanayi 
kuruluşlarının  
ihtiyaç duyduğu 
stratejik insan gücünün 
yetiştirilmesine destek 
verilecektir.

İş Birliği protokolü

Müdürlüğümüze bağlı aksu uçak 
bakım teknolojisi mesleki ve teknik 
eğitim okulumuzla savunma sanay-
inin ihtiyaç duyacağı teknik elaman 
yetiştirilmesine ilişkin protokoller

Mesleki ve teknik 
eğitim öğrencileri

10.05.2019 
06.05.2019

Savunma sanayi 
alanındaki okulların 
tamamının sektör 
kuruluşlarıyla iş 
birliği içinde açılması 
sağlanacaktır. 
Geleceğin meslekleri 
konusunda çeşitli 
kuruluşlarla proje yap-
ma, eğitim verme ve 
kurum açma iş birlikleri 
geliştirilecektir.

HEDEF 7. Yerli ve Millî Savunma Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Nitelikli İnsan Gücü 
Yetiştirilecek
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Özel öğretim kurumlarıyla ilgili 
bürokrasi azaltılacaktır. 
Özel öğretim kurumlarındaki 
teftiş-rehberlik çalışmaları 
öğrenmeyi geliştirme odaklı bir 
yapıya dönüştürecektir. 
Özel öğretim kurumlarında yeni 
model ve programlar, akredita-
syon koşulları dikkate alınarak 
yeni pilot okullar veya program-
lar şeklinde yapılandırılacaktır.

Özel okullar ile resmi okullar 
arasındaki sosyal dayanışma 
ve bütünleşmeyi artırmak için 
ortak proje ve platformlar 
oluşturulacaktır.

Hami 
Projesi

Bu projenin amacı, resmî ve özel 
okulların etkileşimini artırmak, 
eğitim- öğretimde öğrencilerin aka-
demik başarı ve sosyal becerilerinin 
geliştirilmesini sağlamaktır.
Proje kapsamında protokol imza-
layan resmi okul sayısı:239
Proje kapsamında protokol imza-
layan özel okul sayısı:239
Proje kapsamında düzenlenmesi 
planlanan faaliyet sayısı: 859
Proje kapsamında faaliyetlere 
katılması planlanan resmi okul 
öğrenci sayısı: 29.250
Proje kapsamında faaliyetlere 
katılması planlanan özel okul öğrenci 
sayısı: 17.388
Proje kapsamında faaliyetlere 
katılması planlanan resmi okul 
öğretmen sayısı: 2.629
Proje kapsamında faaliyetlere 
katılması planlanan özel okul 
öğretmen sayısı: 1.921
Faaliyetlere katılması planlanan res-
mi okul veli sayısı: 18.461
Faaliyetlere katılması planlanan özel 
okul veli sayısı: 8.499
Sosyal Etkinlik alanında uygulanması 
planlanan çalışma sayısı: 543
Akademik alanda uygulanması plan-
lanan çalışma sayısı: 230
Araştırma- Geliştirme alanında 
uygulanması planlanan çalışma 
sayısı:205

Protokol kapsamında;
 
resmi okul sayısı : 239 
Özel okul Sayısı :   239 
Faaliyet sayısı:       859 
Resmi okul Öğrenci 
saysı: 29.250 
Özel okul Öğrenci 
saysı:17.388 
Resmi okul öğretmen 
sayısı: 2.629 
Özel okul öğretmen 
sayısı: 1.921 
Resmi okul veli sayısı: 
18.461 
Özel okul veli sayısı: 
8.499 
Sosyal etkinlik alanında 
uygulanması planala-
nan çalışma sayısı: 543 
Akademik alanda 
uygulanması planlanan 
proje sayısı : 230 
Araştırma geliştirme 
alanında uygulanması 
planlanan çalışma sayısı 
:205

Ocak 2019  
Haziran 2019

Eğitimde Türkiye’nin etki alanını 
genişletmesine hizmet etmek 
amacıyla, ülkemizde yaşayan 
yabancı uyruklu öğrencilerin 
devam edebildiği milletlerarası 
özel öğretim kurumlarının 
sayılarının artırılması için ger-
eken önlemler alınacaktır.  
  

HEDEF 1. Özel Öğretim Kurumlarına Yönelik Yönetim ve Teftiş Yapısının Etkililiği 
Artırılacak

ÖZEL ÖĞRETİM

(Ana Sorumlu birim: Özel Öğretim Şube Müdürlüğü)
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında 
gerçekleştirilenler

Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının 
eğitim ve sınav standartları yükseltilerek, 
kaliteleri artırılacaktır.
Fiziksel sınırlara bağlı kalmaksızın, 
teknolojinin imkânlarından faydalanarak 
kişilere istedikleri zaman diliminde 
ve istedikleri yerde daha az maliyetle 
sertifika alma olanağı sunmak amacıyla, 
uzaktan eğitim veren özel öğretim 
kurumlarına ilişkin düzenlemeler 
yapılacaktır. 
Özel kişisel gelişim, meslek edindirme, 
mesleki gelişim ve yetenek kurslarında 
verilecek kurs bitirme belgelerine 
uluslararası meslek belgesi güvenc-
esi kazandırılacak, yeterliliklerin kalite 
güvencesi sağlanacak ve bu belgeler 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu 
hâle getirilecektir.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezler-
inde verilen destek eğitimlerinin kalitesi 
artırılacak, etkin ve verimli bir izleme 
denetim mekanizması tesis edilecek-
tir. 

HEDEF 2. Sertifika Eğitimi Veren Kurumların Niteliğini Artırmaya Yönelik Düzenlemeler 
Yapılacak

2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Yaş itibarıyla örgün 
eğitim kapsamı 
dışında kalmış birey-
lere yönelik diplo-
maya esas müfredatın 
yapısı, temel beceriler 
korunmak kaydıyla 
sadeleştirilecektir.

PIKTES 1 ve
PIKTES 2 Projesi

• İlimizde bulunan GKAS ve 
yabancı uyruklu öğrencilerin örgün 
ve yaygın öğrenime katılımını 
arttırmak.
• Hedef kitlenin eğitime 
erişiminde meydana gelen ulaşım, 
materyal, vb. engelleri azaltmaktır.
• Eğitimlerine ara veren, 
tamamlayamayan veya eğitim 
çağı dışındaki yabancıların telafi 
eğitimlerine alınarak örgün-yaygın 
kurumlarda eğitim almalarını 
sağlamak.
• Eğitimlerine ara veren, 
tamamlayamayan veya eğitim çağı 
dışındaki yabancıların Mesleki den-
klikleri yapılarak sosyal ve ekono-
mik hayata kazandırmak.
• Türkçe ve Arapça 
Dil Eğitimlerinin koordinesini 
sağlamak.

Yabancı Uyruklu 
Göçmen ve Koruma 
Kapsamındaki 36 aylık 
ve üzeri tüm kişiler. 

(suriyeli 5875
toplam 13873
78 uyruk)

PIKTES I
03/10/2016
20/11/2018

PIKTES II
20/11/2018
20/

HEDEF 1. Hayat Boyu Öğrenme Programlarına Yönelik Nitelik ve Erişim Artırılacak

HAYATBOYU ÖĞRENME

(Ana Sorumlu Birim: Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü - PICTES Projesi)
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili Eylem Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Hayat boyu öğrenme süreçlerinde 
farklı hedef kitlelere ulaşmak ve 
öğrenmeye erişimi artırabilmek için 
uzaktan eğitim teknolojilerinden yük-
sek düzeyde yararlanılacaktır.
Mesleki, sosyal ve kültürel becer-
ilere yönelik hayat boyu öğrenme 
programları güncellenerek 
çeşitlendirilecek, hayat boyu 
öğrenme süreçlerine yönelik to-
plumsal farkındalığa ilişkin çalışmalar 
yapılacaktır.   
Hayat boyu öğrenme alanında faali-
yet gösteren kurum ve kuruluşların 
verilerinin yer aldığı Ulusal Hayat 
Boyu Öğrenme İzleme Sistemi 
kurulacaktır. 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yürütülen hayat boyu öğrenme ve 
yaygın eğitim sürecindeki sertifikaların 
belli standartlara bağlı olarak tanınırlığı 
artırılacaktır.   
Erken çocukluk, çocukluk ve ergenlik 
dönemine ilişkin, ebeveynlere yönelik 
destek eğitim programları güncelle-
nerek yaygınlaştırılacaktır.  
İlgili bakanlık ve kurumlarla iş birliği ve 
koordinasyon dâhilinde, başta çocuk 
ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle 
mücadele bağlamında farkındalık 
eğitimleri düzenlenecektir. 

Çocuk ve gençlerimiz başta olmak 
üzere toplumun tüm kesimlerine 
yönelik her türlü bağımlılıkla mü-
cadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri 
yaygınlaştırılacaktır.

Türkiye 
Bağımlılıkla Mü-
cadele Eğitimleri

İlçemiz Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü Koordinesinde,  
Rehber Öğretmenler aracılığıyla, 
Resmi - Özel Tüm Okullarımızda 
görevli öğrencilere yönelik Türkiye 
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri 
düzenlenmiştir.

Tüm 
Öğrenciler

17/09/2018
14/06/2019

21. yüzyıl becerileri arasında yer alan 
çoklu okuryazarlıklara (dijital, finansal, 
sağlık, ekoloji ve sosyal medya gibi vb.) 
ilişkin farkındalık ve beceri eğitimleri 
düzenlenecektir. 
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2023 Eğitim Vizyonu İlgili 
Eylem

Faaliyet adı Faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler Hedef Kitle Başlama 
Bitiş tarihleri

Gözetmensiz Sınav Gözetimsiz Sınav 
Uygulaması

Öğrencilerin yazılı sınavlarında 
salon gözetmeni olmadan sınava 
girme uygulaması yapılmıştır. Bu 
kapsamda ilimizde 10 okulda to-
plam 680 öğrenci gözetmensiz 
yazılı sınava girmişlerdir.

İlkokul, Ortaokul 
ve Lise Öğrencileri

15.02.2019 
31.05.2019

Stratejik Plan Hedef Kartları

Müdürlüğümüz 2019-2023 strate-
jik plan çalışmaları kapsamında 
2023 Eğitim vizyon çalışmaları 
plan içerisine entegre edilerek tüm 
birimlerimizin yapacağı çalışmalar 
hedef kartlarına bağlanmış olup, 
izleme ve değerlendirme süreci 
takip edilecektir.

Müdürlüğümüze 
bağlı birimler

01.11.2018  
süreç devam ediyor

Okul Sporları Okul Spor Faaliyetleri

Müdürlüğümüz bünyesinde Ni-
san 2019 tarihi itibariyle 170.000 
lisanslı öğrencimiz bulunmakta, 
spor yarışmaları sonunda 27 
branşta 21 ‘i takım olmak üzere 
44 Türkiye birinciliği, 41 Türkiye 
İkinciliği, 70 Türkiye Üçüncülüğü 
ve 14 Türkiye 4.‘lüğü kazanılmıştır. 
Antalya’nın Altın Çocukları Ödül 
Töreniyle 214 öğrencimiz altınla 
ödüllendirilecektir.

İlkokul, Ortaokul 
ve Lise Öğrencileri

10.09.2018
12.06.2019

2023 EĞİTİM VİZYONU DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE VİZYON BELGESİ İLE 
DOLAYLI DA OLSA İLİŞKİSİ KURULAMAYAN ÇALIŞMALAR

(Ana Sorumlu birim: Tüm Şube Müdürlükleri)
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Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Vizyon 2023 Koordinasyon Ekibi
Adı Soyadı Görevi
Mehmet GÜRCAN İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı (Genel Koordinasyon)
Ferit ÇİMEN ARGE (Araştırma, İl Stratejik Plan ve Kalite Ekip Koordinatörü)
Seyit Ahmet UYSAL ARGE (Araştırma, İl Stratejik Plan ve Kalite Ekip Üyesi )




