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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ HÜSEYİN ER

81 ÇALIKUŞU ANTALYA
Eğitim, hayatın kendisidir. Beklenmedik koşullarda pes 
etmeden yol almak, her şeye rağmen öğretmek ve öğren-
mekten vazgeçmemek, en kıymetli varlığımız çocuklarımı-
zın gülen yüzleri için elinden gelenin en iyisini yapmak ve 
inancını hiç kaybetmemek. 

Eğitimci, hayatın gönül işçisidir. Karanlıkta mum olmayı 
göze almak, öğrencilerinin gözünde parlayan ışığa eşlik 
etmek, şartlar ne olursa olsun yüreğine ve bilgisine güven-
mek ama en önemlisi bir milletin geleceğini vicdanında 
taşımaktan yorulmamaktır. Çalıkuşu misali kendinden yol 
almaktır. 

Değerli Okuyucularımız,
İçinden geçtiğimiz salgın sürecinde hayatı ince bir işçilikle 
en güzel moti�erle dokumak için elimizden geleni yaptık, 
yapıyoruz. Birlikte, omuz omuza ülkemiz için çalıştık, çalışı-
yoruz. Dersleri sını�ardan evlerimize, tahta başından ekran 
karşısına taşıdığımız süre zarfında azimle üstesinden geldik, 

gelmeye devam ediyoruz. Ve bugün Antalya’mızın eğitim alanındaki işçiliğini sizlerle paylaştığımız Çalıkuşu 
e-dergimizin ilk sayısıyla huzurlarınızdayız.

Milli Eğitim Bakanlığımızın 81 ilde, illerimizdeki eğitim çalışmalarını görünür kılmak amacıyla başlattığı 81 
Çalıkuşu e-dergi çalışması kapsamında; kütüphanelerimizden-sını�arımıza, çocuklarımızın kültür-sanat 
etkinliklerinden öğretmenlerimizin eğitim uygulamalarına, ilimizin tanıtımından-eğitimde fark yaratan, 
insana dair emek barındıran tüm eğitim çalışmalarıyla iki ayda bir sizlerin huzurlarınızda olacağız. 

Antalya olarak salgın sürecinde EBA destekli derslerimizde çocuklarımızla buluşurken, projelerimizi de 
hazırlamaya devam ettik ve kurallar çerçevesinde ahenkli bir şekilde uygulamaya başladık. Her koşulda 
devam etme gücümüzü eğitimdeki sağlam alt yapımızdan aldık. Antalya olarak üzerimizdeki sorumlulu-
ğun daima farkındayız. Köklerimizden aldığımız güçle sımsıkı tutunuyor ama yenilik ve değişimin kanatla-
rıyla yolumuzda emin adımlarla, umut veren hayallerle ve bilgimizle yükseliyoruz. Anka gibi her çocuğu-
muzda, her öğretmenimizde, her harfte, her satırda yani insana dair her nefeste doğmaktan yanayız. Bu 
nedenle köylerimizden-ilçelerimize, öğrencilerimizden-öğretmenlerimize, sını�arımızdan-salonlarımıza, 
kıymetli paydaşlarımızdan-velilerimize… Devletimizin gücüyle Bakanlığımızın öncülüğünde ve Valiliğimi-
zin desteğiyle sayfa sayfa sizlerle buluşmaktan, Antalya eğitimini paylaşmaktan büyük onur duyuyorum.
Güzel bir sözde ifadesini bulduğu gibi: ’’ Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama 
eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum.’’
  
Bu vesileyle Antalya eğitimine gönül veren meslektaşlarıma ve dergide emeği geçen ekip arkadaşlarıma 
can-ı gönülden teşekkür ediyor, Çalıkuşu dergisinin hayırlı olmasını dilerim.
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İLİMİZDE KÜTÜPHANESİZ OKULUMUZ KALMADI
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"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında 
ilimizde Kütüphanesiz okulumuz kalmadı

Proje kapsamında kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapılacağını, okullardaki mevcut 
kütüphanelerin de yenileceğinin altını çizen Bakan Mahmut Özer, şunları söyledi: "İki ay gibi kısa 
sürede 57 bin 108 okulumuzdan kütüphanesiz olan okulumuz kalmayacak. Gerekli tüm kaynakla-
rı, bugün itibarıyla okullarımıza aktarmış bulunuyoruz. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projemiz 
ile               amacımız; öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin sorgulayan,                      
araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve 
geleceğe hazırlamaktır. Ülkemiz münevverlerinden Cemil Meriç'in de ifade ettiği gibi ' Kitaplar, 
istikbale yollanan birer mektuptur'. Güncelleyeceğimiz veya yeni yapacağımız kütüphanelerin 
kitap ihtiyaçlarının karşılanmasına Kültür ve Turizm Bakanlığımız destek verecek." dedi.

"Kütüphane, 7'den 70'e herkes için temel bir ihtiyaçtır. Etrafımızda gördüğümüz her gelişme, insa-
nın öğrenme merakıyla gerçekleşmiştir. İnsanlığın ilk adımlarından uzay serüvenine keşfetmenin 
nefes kesen yolculuğu, bu merakın eseridir. Bu yolculuğu devamlı kılan ise insanların deneyimleri-
ni kütüphanelerin hafızasına emanet etmesidir. Yani bir anlamda kitaplar, nesiller arası haberleş-
meyi sağlayan iletişim araçlarıdır." 

"Elbette daha yapacak çok işimiz var." diyen Özer, artık Bakanlık olarak kalitenin sürekli                            
artmasına ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine odaklandıklarını bildirdi.
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"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsa-
mında, Serik Kadriye İlkokulumuzun Kütüphane 
açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanımızın 
kıymetli eşi Emine ERDOĞAN Hanımefendiye, Milli 
Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut ÖZER ve eşi                
Nebahat ÖZER'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanı Sn. Murat KURUM'a ve Antalya Valimiz 
Sn. Ersin YAZICI ve eşi Hanife YAZICI'ya teşekkür 
ederiz.
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ANTALYA’DA HEDEFLENEN EĞİTİME 
NİTELİK KAZANDIRMA PROJESİ (AHENK) 

Antalya Valiliği himayelerinde; “ilimiz eğitim öğretim faaliyetlerinin daha vizyoner bir 
yapıya büründürülmesi, bilimsel düşünce ile iyi uygulamaların ön plana çıkarılması 
ve yaygınlaştırması, başarının kalıcı ve kurumsal hale getirilmesi, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin çağın gerekleri ve şartlarına uygun olarak milli, manevi ve evrensel de-
ğerlerle donanmış, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmeleri” amacıyla 13 Ekim 
2021 Çarşamba günü “kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversite-
ler, STK’lar, sendikalar, yöneticiler, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin” katılımıyla 
Valimiz Sayın Ersin YAZICI başkanlığında Eğitim Çalıştayı yapılmış olup, çalıştay 
raporu doğrultusunda proje uygulama esasları belirlenmiştir.

Proje uygulama esasları, rapor doğrultusunda proje metnine dönüştürülmüştür.

Bu kapsamda; Antalya Valiliği, Müdürlüğümüz, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaaddin 
Keykubat Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odaları Birliği arasında Valimiz Sayın Ersin YAZICI onayı ile 25 Ekim 2021 tarihinde 
Antalya İl Mili Eğitim Müdürlüğü Başöğretmen Atatürk Salonunda İşbirliği Protokolü 
imzalanmıştır.

4



A
N

TA
LYAMİLLİ EĞİTİM ŞURASI ANTALYA BÖLGE TOPLANTISI

20 Ekim 2021 Çarşamba Falez Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesinde 20. Milli Eğitim Şurası Bölge Hazırlık 
Çalışmalarımızı gerçekleştirdik.10 Akademisyen, 11 
Yönetici, 11 Öğretmen, 4 Eğitim Sendikası Temsilcisi, 5 
Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi, 12 Öğrenci ve 5 
Öğrenci Velisinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaya 
toplamda 58 kişi katılım sağladı. 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Hüseyin ER’ in açılış 
konuşmasını gerçekleştirdiği çalışma,  Antalya Valisi 
Sn. Ersin YAZICI’ nın konuşmasının ardından komisyon 
çalışmaları ile devam etti.  İl Milli Eğitim Müdürü Sn. 
Hüseyin ER “Bizim için her öğrencimiz özeldir, hiç birini 
kaybetme lüksümüz yok. Bugün burada bu bilinçle 
hareket edilmesi yetiştireceğimiz gelecek nesiller için 
büyük önem arz ediyor” diyerek sözü  Antaly Valimiz 
Sn. Ersin YAZICI’ ya bıraktı.
YAZICI “Eğitimde asıl olan ülkenin geleceğini, kalkın-
masını kendisine dert edinen iyi insanlar yetiştirmek-
tir” diyerek eğitimin asıl amacının ülkesine bağlı iyi 
insanlar yetiştirerek ülke geleceğine katkı sağlamak 
olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Antalya Vali Yardımcısı Sn. 
Yalçın SEZGİN ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Hüse-
yin ER  komisyonları ziyaret ederek çalışmalar hakkın-
da bilgi aldı.

20. Milli Eğitim Şurası Bölge Hazırlık Çalışmaları Komis-
yonların yaptıkları çalışmalara ilişkin sonuç raporları-
nın paylaşılması ve Müdürümüzün kapanış konuşma-
sının ardından toplantıya iştirak edenlere katılım bel-
gelerinin verilmesi ile son buldu.   
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VİZYONER YÖNETİM 
GÜÇLÜ KURUM PROJE TOPLANTILARIMIZ

“VİZYONER YÖNETİM GÜÇLÜ KURUM PROJESİ” 
Okul Müdürleri Eğitim ve Bilgilendirme Toplantı Programı kapsamında, 
İlimiz genelinde her derece ve türdeki Resmi Okullarımızda görevli Okul Müdürlerine
6 - 10 Aralık 2021 tarihleri arasında;
1. GRUP / I. OTURUM: Kepez İlçesinde 157 kişi,
2.GRUP / II. OTURUM: Aksu, Serik ilçelerinde 128 kişi ,
3.GRUP / III. OTURUM: Muratpaşa ilçesinde 89 kişi ,
4.GRUP / IV. OTURUM: Konyaaltı, Döşemealtı, Kemer, Korkuteli ilçelerinde 135 kişi,
5.GRUP / V. OTURUM: Alanya, Gazipaşa ilçelerinde123 kişi,
6.GRUP / VI. OTURUM: Manavgat, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ilçeleri 158 kişi,
7.GRUP / VII. OTURUM: Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı ilçelerinde Kumluca 195 
kişi ile gerçekleşmiştir.
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Antalya ilinin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin, gönüllü, bilinçli ve düzenli kan bağışçıların-
dan karşılanması, okul personeline, öğrencilere ve velilerine eğitim verilmesi, kan bağışına 
özendirilerek günümüzde ve gelecekte gönüllü kan bağışçısı olmalarının sağlanması, kanın 
acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatarak öğrencilerimizde yardımlaşma ve dayanışma 
değerlerinin farkındalığının arttırılması amacıyla, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızı-
lay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi arasında 22.10.2021 tarihinde işbirliği protokolü imzalan-
mıştır. İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
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Ahilik kültürünün yapı taşları olan 
sevgi, saygı, yardımlaşma, hayırseverlik, 
iş birliği, doğruluk, dürüstlük ve güve-
nilirlik gibi değerlerin yaygınlaşması 
için eğitim çağındaki çocuklarımıza 
tarihini öğretmek, araştırmaya yönlen-
dirmek ve kalıcı eserler bırakmaya 
özendirmek, ahilik konusunda bilgilen-
dirmek ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin 
sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlen-
mesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik 
bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak, çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini 
ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak, kültürel bilinç kazandırarak öğrencilerimizde 
sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını 
sağlamayı amaçlamaktayız. Bu amaçlarla Ahilik ‘’Cömertlik ve Dürüstlük ‘’ Konulu Ulusal Liselerarası 
Resim Yarışması düzenlenmiştir. Ahilik ‘’Cömertlik ve Dürüstlük ‘’ Konulu Ulusal Liselerarası Resim 
Yarışması ödül törenimiz 24.12.2021tarihinde gerçekleşmiştir.

Ahilik kültürünün yapı taşları olan 

AHiLiK “CÖMERTLiK ve DÜRÜSTLÜK “
Konulu Ulusal Liselerarası Resim Yarışması
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Antalya İi Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak çocuklarımızın kendine güve-
nen ,zor şartlarda pes etmeyen bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz.Bu 
amaçla; Antalya Satarnç Öğreniyor projesi kapsamında 7 yaşına gelen tüm 
çocuklarımızın satranç ile tanışmaları ve 1701 okulumuzda satranç sını�arı 
ile beraber en az 1 satranç antrenörü ile satranç sınıfı oluşturmak için çalışı-
yoruz.
Satranç sporcusu öğrencilerimize turnuvalarımızı düzenleyerek ulusal ve 
uluslararası organizasyonlardadeneyimlerini arttırarak, ödüllendirmeler ya-
parak , yolumuza devam ediyoruz.
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EKO OKULLAR VE OKULLARDA 
ORMAN PROGRAMI

Müdürlüğümüz ve TÜRÇEV ile 27.09.2021 tarihinde imzalanan protokol kapsamında 
ilimizdeki gönüllü resmi ve özel okullarda Eko Okullar Programı ve Okullarda Orman 
Programı yürütülmektedir. Eko Okullar Programının başvuruları 01 Ekim 2021 tari-
hinde tamamlanmış olup ilimizden okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardan oluşan 103 
okulumuzun başvurusu onaylanmıştır. Okullarımız eylem planları doğrultusunda 
çalışmaya devam etmektedirler. Antalya Eko-Okul sayısı bakımından Türkiye’de 2.sı-
rada yer almaktadır. Okullarda Orman Programı kapsamında 07 Ekim 2021 tarihinde 
programın Türkiye Koordinatörü tarafından okullarımızın belirlediği koordinatörler 
ile online bilgilendirme toplantısı yapıldı ve okullarımızın programa katılımı                    
teşvik edildi. 
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ilimizdeki gönüllü resmi ve özel okullarda Eko Okullar Programı ve Okullarda Orman 
Programı yürütülmektedir. Eko Okullar Programının başvuruları 01 Ekim 2021 tari-
hinde tamamlanmış olup ilimizden okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardan oluşan 103 
okulumuzun başvurusu onaylanmıştır. Okullarımız eylem planları doğrultusunda 
çalışmaya devam etmektedirler. Antalya Eko-Okul sayısı bakımından Türkiye’de 2.sı-
rada yer almaktadır. Okullarda Orman Programı kapsamında 07 Ekim 2021 tarihinde 
programın Türkiye Koordinatörü tarafından okullarımızın belirlediği koordinatörler 
ile online bilgilendirme toplantısı yapıldı ve okullarımızın programa katılımı                    
teşvik edildi. 
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LYAÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KORUNMASI PROJESİ (ÇOGEP)

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce ortaklaşa yürütülen Çocuk ve 
Gençlerin Korunması Projesi (ÇOGEP) kapsamında bu yılki etkinliklerin yoğunlaşacağı Korkuteli 
ilçemizden ilk kafile olarak iki ayrı köy ilkokulundan gelen 63 öğrenci, 26 Kasım 2021 de kent mer-
kezinde etkinlerle dolu neşeli bir gün geçirdiler. Grup grup tekrar edecek bu etkinlikte; şehirde 
sinemaya giden çocuklar, hayvanat bahçesi gezisinden sonra sahil parkta kendilerine armağan 
edilen kitaplarla kitap okuma etkinliği de gerçekleştirip gönüllerince bir gün geçiriyorlar.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce ortaklaşa yürütülen Çocuk ve 

ile online bilgilendirme toplantısı yapıldı ve okullarımızın programa katılımı                    ile online bilgilendirme toplantısı yapıldı ve okullarımızın programa katılımı                    ile online bilgilendirme toplantısı yapıldı ve okullarımızın programa katılımı                    

11



A
N

TA
LYAROTAMIZ STEM

Bakanlığımızın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü çatısı altında yürütülen Scientix 
(Avrupa´da fen eğitimi için topluluk) Projesinin amacı;
• Tüm Avrupa çapında gerçekleşen çok sayıda sorgulamaya, araştırmaya ve buluş yapmaya yöne-
lik fen, matematik, mühendislik ve teknoloji (STEM) eğitimi ile ilgili projelerden tüm Avrupa’nın 
haberdar olmasını sağlamak,
• Bu projeler sonrasında üretilen öğrenim materyallerinin ve araçlarının yaygınlaştırılmasını ve 
paylaşılmasını kolaylaştırmak,
• Avrupa ülkelerinde STEM eğitimiyle ilgili gerçekleşen ulusal kongre, konferans, çalıştay ya da 
projelerin tüm Avrupa’ya duyurulabileceği bir platform oluşturmak,
• Avrupa çapındaki öğretmenler ve akademisyenlerin STEM eğitimiyle ilgili deneyimlerini payla-
şabilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir platform oluşturmak,
• Fen, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin derslerinde kullanabilecekleri, 
sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye ve buluş yapmaya yönelik eğitime uygun STEM 
eğitim projeleri örneklerini sunmak,
• Çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerle STEM eğitimi alanındaki öğretmenlerin eğitimine katkıda 
bulunmak,
• Öğrencilerin, bilim insanlığına ve mühendisliğe yönelik ilgisini ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, 
onları; geleceğin mesleklerine yönlendirmektir. Bu kapsamda STEM alanında daha aktif ve daha 
nitelikli projeler oluşturmak, “STEM Eğitim Modelini” okullarımızda uygulamak amacıyla ilimizde 
görev yapan 69 öğretmenimize 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında STEM Temel Seviye Hizmetiçi 
Eğitim Kursu Scientix Türkiye Temsilcisi Dr.Tunç Erdal AKDUR,  YEĞİTEK Eğitici Eğitmenleri Ceyda 
ÖZDEMİR ve Esra KAYIŞ tarafından verildi. Kursa katılan öğretmenlerimizin okullarında uygulan-
mak üzere “Rotamız STEM” il projesi başlatıldı.

Bakanlığımızın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü çatısı altında yürütülen Scientix 
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LYAÖZGÜVEN Projesi

Valiliğimiz himayelerinde müdürlüğümüz koordinasyonunda; ilimiz 5 merkez ilçe-
mizde bulunan 31 meslek lisemizde eğitim görmekte olan 9.ve 10. Sınıf öğrencileri-
mizin, ihtiyaç duydukları özgüveni inşa etmelerini desteklemek için planlanan                  
‘’ÖZGÜVEN’’ Projesi lansmanımız 17.12.2021 tarihinde saat 11.30 da Hotel Su’da, ger-
çekleştirilmiştir. 

‘’ÖZGÜVEN’’ Projesi lansmanımıza Valimiz Sayın Ersin YAZICI, İl Milli Eğitim Müdürü-
müz Sayın Hüseyin ER, Eğitim Bilimci Dr. Özgür BOLAT, Psikolog Kemal Feyzi ERGİN, 
yöneticilerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz katılım sağlamışlardır.

14

Valiliğimiz himayelerinde müdürlüğümüz koordinasyonunda; ilimiz 5 merkez ilçe
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“SANAT İLKOKULDA BAŞLAR” PROJESİ

2021/2022 Eğitim Öğretim yılında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde, 
Antalya Filarmoni Derneği işbirliğinde imzalanan, Sanat ‘’İlk’’ Okulda Başlar! Protokolü ile ;Pan-
demi sürecinde İlköğretim çağındaki öğrencilerimizde sanatın alt alanlarına ilişkin farkındalık, 
yaratarak, bu alanlarda potansiyellerini değerlendirmelerinin, yolunun açılması amacıyla alan 
uzmanlarınca; Müzik, Resim, Heylel, Opera Bale ve Mimari sanatlarına dair temel kavramların 
yer aldığı videolar hazırlanmıştır.

Bu videolar Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ilçelerinde belirlenen 8 pilot ilkokulda, öğrenim 
gören tüm kademelerdeki 4869 öğrenci ve velilerine izletilmiş, öğrencilerin yorumları alınmış-
tır. Sanatsal çalışmaları, desteklemek, pekiştirmek, kalıcı etkiler yaratmak ve konu hakkında 
kamuoyu yaratmak amacıyla, 8 Pilot ilkokul öğrencilerinin, velilerinin, öğretmenlerinin katılı-
mıyla 01 Aralik 2021 tarihinde, 16.00 -17.00 saatleri arasında AKM Aspendos Salonun ’da Proje 
Tanıtım Etkinliği düzenlenmiştir. Projenin İlk Buluşmasında: ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Öğret-
meni Elvan VURAL AKÇALIönetimindeki ‘Ahmet Bileydi İlkokulu Çocuk Korosu’ sahne almıştır. 
Antalya Devlet Senfoni sanatçıları kendilerini ve çaldıkları enstrümanları (Keman, obua, korno, 
viyolonsel ) eğlenceli bir şekilde tanıtmıştır. Senfoni sanatçıları tarafından tanıtımını yaptıkları 
enstrümanlarıyla mini bir orkestra oluşturulmuştur.

Opera sanatçıları tarafından bazı eserlerden kısa örneklerle Opera Sanatı tanıtılmıştır. Progra-
mın sonunda Fuaye alanında ‘’Sanat ‘’İlk’’ Okulda Başlar! Sergisi açılışı gerçekleştirilmiştir. Ser-
gide Öğrenciler tarafından yapılan sanat eserleri ile birlikte; Projenin Hikâyesinin yer aldığı 
otoğra�ara yer verilmiştir.

2021/2022 Eğitim Öğretim yılında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde, 
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LYAİLİMİZDEN HABERLER

Antalya AFAD'ın desteğiyle Antalya MEB AKUB ekibi gönüllü üyesi 30 öğretmenin katılımı ile 5 
gün süre ile doğada arama kurtarma, halatlar ile kazazede kurtarılması ve ihtiyaç sahiplerinin 
kullanımı için çadır kurulumu eğitimleri ve tatbikatları düzenlenmiştir.

İlimiz Gülsüm Ahmet Şimşek Anaokulu öğrencimiz Denizhan SARISÖĞÜT Japonya Büyük Elçiliği 
tarafından ulusal düzeyde düzenlenen Manga Çizim Yarışması 6 yaş kategorisinde 527 eser             
arasından Türkiye 1.si olmuştur.

Pera Müzesi işbirliğinde yürüttüğümüz, Müze Eğitiminde İşbirliği Projesi kapsamında Döşeme-
altı Toki İlkokulu 2.sınıf öğrencileri ile "Kazıma Tekniği ile Figürler"  çalışması etkinliğimiz çevrim 
içi olarak gerçekleşmiştir.
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İlimiz Gülsüm Ahmet Şimşek Anaokulu öğrencimiz Denizhan SARISÖĞÜT Japonya Büyük Elçiliği 
tarafından ulusal düzeyde düzenlenen Manga Çizim Yarışması 6 yaş kategorisinde 527 eser             
arasından Türkiye 1.si olmuştur.
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LYAİLİMİZDEN HABERLER

Ahmet Bileydi İlkokulu Öğrencimiz Yasemin GENCER 15-17 Aralık 2021 tarihlerinde Sakarya'da 
düzenlenen Wushu Kungfu Geleneksel Şampiyonasında Chaquan dalında "Türkiye Birincisi" 
olmuştur. Öğrencimizi ve emeği geçenleri kutlarız.

22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezin-
de düzenlenen 18. İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivalinde Manavgat Evliya Çelebi Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencileri 4 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz ma-
dalya ve birincilik kupası kazandılar. Ekip olarak Liseler Arası Modern Türk Mutfağı ekip yarışma-
sında kategori birincisi olarak altın madalya kazanan öğrencilerimizi ve emeği geçenleri kutlu-
yoruz.
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Çin Bilim ve Teknoloji Birliği bünyesindeki Çocuk ve 
Gençlik Bilim Merkezi tarafından fizik kimya ve biyoloji 
gibi dallarda bu yıl beşincisini düzenlediği "Belt and 
Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop" Yarış-
ması 20 Kasım 2021 tarihinde sonuçlanmıştır. Bu sene 
konusu "Building Dreams in Talanted Adolescents and 
Fostering Collaboration for Space Silk Road" olan fizik 
branşı CubeSat olarak nitelendirilen ve farklı amaçlar 
için kullanılabilen küçük uydular yapmayı amaç edin-
miştir. 

Bu dogrultuda Alanya Doğa Koleji 11. sınıf öğrencilerin-
den Shayan Dabagh, Mete Akış ve 12. sınıf öğrencilerin-
den Sayedsobhan Moaiedi Esfahani, fizik öğretmeni 
Berk Aktolun'un danışmanlığı ile kendi uydularını tasar-
lamış ve yarışmaya göndermiştir. Tasarlamış oldukları 
uydu uzaya, Dünya'nın düşük yörüngesine fırlatılarak 
orman yangınlarını ve orman tahribatını tespit etmek 
için özelleşmiştir ve detaylı bir planlama, çalışma, tasar-
lamma ve inşaa sürecinden sonra model, proje videosu 
ve mühendislik notları hazırlanarak yarışmaya gönderil-
miştir. Hemen ardından gerçekleşen oylama sürecinde 
"CubeTurkSat Solution for Detecting Forest Fires and 
Deforestation" isimli projeleri 10133 oy alarak yarışma-
da en çok oy alan proje olmuştur. Genel puanın %20'sini 
etkileyen bu oylama süreci beraberinde gerçekleşen 
jüri değerlendirmesinin ardından proje fizik dalında 
"Best Maker Award" ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Bu ödül ile 53 ülkeden gönderilen sayısız proje arasın-
dan en iyi proje seçilerek 1. olmuşlardır.
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Isparta'da düzenlenen okullararası 
Halter Türkiye Şampiyonasında 
Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencimiz Osman 
Zahid AK toplamda 257 kilo kaldı-
rarak Türkiye ikincisi olmuştur. Öğ-
rencimizi ve emeği geçenleri kutlu-
yoruz.

Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencisi 
Alya Doğan,3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
Ortaokul Öğrencileri Arası "BİRLİKTEN SEVGİ 
DOĞAR" Temalı Resim Yarışmasında  Türkiye 
Birincisi olmuştur. Öğrencimizi ve emeği ge-
çenleri kutluyoruz.
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LYAANTALYA OKUYOR...

Ahenk Projesi kapsamında Sayın Valimiz Ersin YAZICI’nın katılımlarıyla Kepez 
Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yönetici, öğretmen ve 
öğrencilerle kitap okuma ve proje tanıtımı yapılmıştır.

Valimiz Sayın Ersin YAZICI, Kaymakam ve İlçe Müdürünün katılımıyla, Kaş Patara 
Meclis Binasında Ahenk Projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlenmiştir.

Ahenk Projesi kapsamında Sayın Valimiz Ersin YAZICI’nın katılımlarıyla Kaş Turan
 Erdoğan Yılmaz Fen Lisesinde Sınıf Buluşmaları ve Öğretemenlerle buluşma toplantısı 
yapılmıştır.
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Valimiz Sayın Ersin YAZICI’nın Katılımı İle Kaş Yeşilköy Hilmi Toksoy İlk/Ortaokulunda 
Ahenk Projesi kapsamında kitap okuma etkinliği ve Trafik Eğitimi yapılmıştır.

Ahenk Projesi kapsamında Sayın Valimiz Ersin YAZICI ve İl Müdürümüz Hüseyin ER’in 
katılımlarıyla Döşemealtı Özel Antalya OSB Teknik Kolejinde kitap okuma etkinliği 
düzenlenmiştir.

Ahenk Projesi kapsamında Sayın Valimiz Ersin YAZICI ve Kepez Kaymakamının katılım-
larıyla Kepez Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kitap Okuma Etkin-
liği, Öğretmenlerle Söyleşi düzenlendi.
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