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Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. 

Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlı-

ğınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bede-

nen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabili-

yette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır. 
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     “Bilmek başka, bulmak başka, olmak daha başkadır” der Mevlana. Olmak 

mertebesine layıkıyla erişebilmek, erişmek isteyenlere yol olmak için bulmaya, 

bulmak için araştırmaya, araştırarak da bilgiye ulaşmaya olan isteğimiz ve ihti-

yacımız doğrultusunda Ar-Ge birimimiz her geçen gün artan bir azimle çalışmak-

tadır. 

     15 Temmuz 2016 itibariyle toplum olarak yaşadığımız talihsiz bir o kadar da 

çirkin olaylara en güzel cevabı yüreğimizdeki iman ve beynimizdeki ilimle vermiş 

bulunuyoruz. Millet ve vatan savunmasının temel ilkeleri kabul edilen bu ilim ve 

irfanın yegane beşiği olan eğitim camiasının içinde görev alıyor olmanın sorum-

luluğu ve kıvancıyla Muğla Milli Eğitimi adına yapılan bütün faaliyetleri gönülden 

desteklemekteyim. 

     Eğitim kalitesini artırmak için işin mutfağında araştıran, üreten, geliştiren AR-

Ge birimimiz her dönem olduğu gibi bu dönemde de; stratejik yönetim anlayı-

şıyla planlama yapmakta, vizyonumuza uygun amaç ve hedefler belirlemekte, 

hedeflere ulaşmayı sağlayacak stratejileri hayata geçirmek için proje tabanlı fa-

aliyetler gerçekleştirmektedir. Farkındalık ve fark yaratan bu çalışmaları Ocak 

2017 bülteniyle sizlerle buluşturan strateji birimi ekibini tebrik ediyor, çalışmaların-

da başarılar diliyorum.                                                                                                                                
      

  Celalettin EKİNCİ 

        Muğla İl Milli Eğitim Müdürü 

SUNUŞ 
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2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ 

TÜM İLÇELERİMİZDE VERİLDİ 
 

5018 sayılı kamu mali yönetim kanununun 9. Maddesine istinaden hazırla-

nan 2015-2019 stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini gösteren 2017 yılı 

Performans Programı hazırlama eğitimi verildi. Eğitim kapsamında Stratejik 

Planın Güncellenmesi, 2017 Yılı Performans Programının Hazırlanma-

sı ve 2016 Yıl Sonu Faaliyet Raporlarının Hazırlanması konularına yer verildi. 

Toplantıda performans programı hazırlanırken nelere dikkat edilmesi ge-

rektiği ile ilgili konulara vurgu yapılarak, aksayan yönler için soru cevap 

şeklinde çözüm önerileri sunuldu. 
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GENÇ KALEMLER PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI 

             Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen öğrencilerimizi ya-

zarlık mesleğini tanıştırmayı ve onları yazmaya teşvik etmeyi amaçlayan Genç Ka-

lemler projesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı bilgilendirme toplantıları 13 ilçemizde 

bulunan Genç Kalemler kulübü danışman öğretmenlerinin katılımıyla İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Ar-Ge Biri-

mi ASKE üyesi M. Öz-

lem KAVURAN tarafın-

dan yapılmıştır. Top-

lantılarda 2015-2016 

eğitim öğretim yılı 

Genç kalemler projesi 

kapsamında yapılan 

faaliyetler görsel ve 

sözlü olarak paylaşıldı. 

Bu dönem yapılması 

planlanan hedefler-

den bahsedildi ve da-

nışman öğretmenleri-

mizden fikir alındı. Ku-

lüp danışman öğret-

menlerinden gönüllü-

lük esasına dayanarak 

ilçe koordinatör öğretmen seçimi yapıldı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında da 

Genç Kalemler projesi kapsamında yaratıcı, yapıcı çalışmaların merakla beklendi-

ği belirtildi. 
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GELECEK SİZİN ELİNİZDE PROJESİ 

Gelecek Sizin Elinizde projemiz 

Eylül 2015 itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Projemiz yardım gönüllüleri ile ihtiyaç 

sahibi okullar arasında koordinasyo-

nu sağlayarak, okullarda eksikliği gö-

rülen eğitim materyallerinin ve mev-

cut fiziki şartların iyileştirilmesi, devlet 

okullarındaki eğitim standartlarının 

yükseltilmesini hedeflemektedir.  

Bu amaçla okul ve öğretmenle-

rin daha iyi eğitim için ihtiyaç duy-

dukları malzemeleri bağış yoluyla te-

minini sağlanacaktır. 

  

  

Ayrıca Kasım ayı içerisinde ülkemiz eko-

nomisine katkıda bulunan büyük firma-

ların adresleri güncellenip projemizin 

tanıtım kitapçığı ve İl Milli Eğitim Müdü-

rümüz Celalettin EKİNCİ’nin proje bilgi-

lendirme mektubu hazırlanmış ve birimi-

miz tarafından ilgili kurumlara  gönderil-

miştir. 

Bundan sonraki aşamada ise hem 

eğitime katkıda bulunmuş hayırseverle-

rimiz her fırsatta ziyaret edilip onlara 

şükranlarımız sunulurken, hem de ilimiz-

de yepyeni bir hareket başlatabilmek 

için eğitime katkılar sağlayabilmeleri 

için çalışılacaktır. Ayrıca, yardım gönül-

leriyle yapılacak görüşmelerde ihtiyaç 

kitapçığı kendilerine sunulacaktır 

Gelecek Sizin Elinizde projemiz ilimizde 

okulların fiziksel ihtiyacını karşılayacak 

yenilikçi, dinamik ve samimi bir hareket-

tir. 
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OKULLARIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında başlayan  “Okulların Geliştirilmesi Projesi”, 

eğitim kurumlarına saha ziyaretleri yapmak suretiyle denetimleri yapılarak; 

gelişmelerinin izlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,  eğitim kurumları 

arasında belirli bir standarttın oluşturulması, mevcut kapasitelerinin güçlendi-

rilmesi, eğitim niteliğinin arttırılması ve okul/kurumların etkin hale gelmesi 

amacıyla  Müdürlüğümüz Şube Müdürlerinin okul ziyaretleriyle devam etmek-

tedir.  

 

Bu kapsamda 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının başlangıcından itibaren 40 ayrı 

okul ziyaret edilmiştir. Müdürlerimizin denetim sonu raporları doğrultusunda 

okullarımızın eksiklikleri kırmızı-sarı-yeşil kodlara yazılmış olup öncelik sırasına 

göre tedarik edilmektedir. 
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LİDER YÖNETİCİLER PROJESİ 

       Lider Yöneticiler projesi ile Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesinin 

geliştirilmesi, eğitimde yaşanan/yaşanabilecek sorunların giderilmesi, 

eğitimde kalitenin artırılması, örnek uygulamaların yerinde görülmesi ve 

yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla İlimizde bulunan tüm 

okul/kurumlar alfabetik sıralamaya göre ortalama 25’li gruplar halinde 
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        Bu proje ile belirlenen grupların okul müdürleri ayda bir buluşarak; oku-

la aidiyet duygusu oluşturan ve başarıya taşıyan iyi örnek uygulamalarının 

paylaşılması,  ortaya çıkan sorunlara ilişkin uygulanmış ve sonuç alınmış tec-

rübe paylaşımlarının artırılması,  olası farklı pratik çözümlerin tartışılarak, ili-

mizdeki okul/kurumlar arasında başarı yayma çemberleri oluşturularak eği-

tim-öğretimdeki sorunların giderilmesi, kaliteyi artırma, kapasite geliştirme 

çalışmaları aracılığıyla ilimiz eğitimine katkı sağlayacaktır. 
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  MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YAŞAMA DATÇA’DA BAĞLAN PROJE-

Sİ KAPSAMINDA DATÇA’DA LİSELERARASI KOŞU YARIŞMASI 

YAPILDI  

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına Sayın Valimiz Amir Çiçek, eşi Hülya 

Çiçek ve protokol üyelerinin katılımıyla Datça ilçesinde liselerarası koşu ya-

rışması düzenlendi. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

yürütülmekte olan Yaşama Dat-

ça’da Bağlan Projesinin amacı ba-

ğımlılıkla mücadele alanında pay-

daşlarımızla etkin bir işbirliği çerçe-

vesinde eğitim-öğretime devam 

eden lise öğrencilerimizin tütün, al-

kol, uyuşturucu madde, teknoloji ba-

ğımlılıklarıyla mücadele kapsamında 

önleyici ve koruyucu hizmetlerle 

destekleyerek bilinçlilik düzeyini yük-

seltmektir. 
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Bu proje kapsamında 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına liseler arası koşu 

yarışması yapılmış olup, projenin diğer faaliyetleri aşağıda ki gibidir. 

- Madde ve Teknoloji Bağımlılığı eğitimleri tüm lise öğrencilerine aralık –ocak 

ayında 

- Bağımlılık ve engel konusunda lise öğrencileri arasında kısa film yarışması 

ocak-nisan ayında 

- Doğa yürüyüşü ve endemik bitkileri tanıtma etkinliği nisan ayında 

- Yüzme yarışması, mayıs ayında 

- Engellilerle ilgili filmin gösterimi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde yapı-

lacaktır. 

Bu proje kapsamında 15 Tem-

muz demokrasi şehitleri anısına 

liseler arası koşu yarışması yapıl-

mış olup, projenin diğer faaliyet-

leri aşağıda ki gibidir. 

- Madde ve Teknoloji Bağımlılığı 

eğitimleri tüm lise öğrencilerine 

aralık –ocak ayında 

- Bağımlılık ve engel konusunda 

lise öğrencileri arasında kısa film 

yarışması ocak-nisan ayında 

- Doğa yürüyüşü ve endemik bit-

kileri tanıtma etkinliği nisan ayın-

da 

- Yüzme yarışması, mayıs ayında 

- Engellilerle ilgili filmin gösterimi 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı içe-

risinde yapılacaktır. 
Yaşama Datça´da Bağlan projesinin 

ilk faaliyeti Datça ilçesinde 15 Tem-

muz Demokrasi Şehitleri anısına Lise-

lerarası Koşu Yarışmasıyla başladı. 

Yarışmaya 13 ilçemizden toplam 130 

öğrenci katıldı. Yarışmaya katılan 

öğrencilerimize katılım belgesi veril-

di. Yarışmada dereceye giden öğ-

rencilerimize ödülleri ve madalyaları 

Sayın Valimiz Amir ÇİÇEK ve eşi Hül-

ya Hanımefendi takdim ettiler. Er-

kekler ve kızlar kategorisinde birinci-

lere yarım altın, ikincilere çeyrek al-

tın, üçüncülere gram altın verildi. 



15  

 



16  

 

           EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI 

İlimiz genelindeki eğitim kurumlarında planlı çalışmalar yürütmek, öğrenci-

lerimizin başarı seviyelerini yükseltecek tüm eğitim hizmetlerinin niteliğini 

arttırmak amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Müdürlüğümüz ara-

sında "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı. İmza  töreni Sayın Valimiz 

Amir ÇİÇEK´in katılımı ile gerçekleştirildi. 
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GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ 

     Müdürlüğümüz tarafından başvurulan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı 

2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ´Gençlik İçin 

Gençler İle El Ele AB´ye´ başlıklı Erasmus+ Gençlik Projesi Hazırlama Eğiti-

mi, 22 - 24 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşti. 3 gün süren uygula-

malı eğitimi başarıyla tamamlayan 25 katılımcımıza eğitim sonunda ser-

tifikaları takdim edildi. 
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GENÇ KALEMLER PROJESİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ 

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Genç Kalemler pro-

jesi Ege Bölge birinciliğine layık görüldü ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 

ödüllendirildi.  

     Milli Eğitim Müdürümüz 

Celalettin Ekinci’nin Muğ-

la’da göreve başlamasının 

ardından Muğla genelinde 

uyguladığı ve Muğla’mızın 

tarihi, kültürel ve insan hazi-

nesini Türkiye ve dünya ile 

buluşturacak yüzlerce ya-

zar yetiştirmeyi hedeflediği 

proje ödüllendirildi. 

      Milli Eğitim Bakanlığı ta-

rafından her yıl düzenlenen 

eğitim öğretimde yenilikçilik 

ödülleri kapsamında Kütah-

ya’da düzenlenen törene 

projenin yürütücüsü Strateji 

Geliştirme Şube Müdürü Ta-

rık Tüfekçi ve ARGE Birimi 

çalışanları katıldı. 
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EĞİTİM ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ BİLGİLENDİRME 

TOPLANTILARI YAPILDI 

Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından düzenlenen Eğitim öğretimde Yenilikçilik 

ödülleri bilgilendirme toplantılarının ilki  Yenilikçilik ödülleri il Koordinatörü M. 

Özlem Kavuran tarafından 13 ilçemizin okul müdürlerine ve ilçe zümre baş-

kanlarına yapılmıştır.  

   İlçelerimizden yoğun katılım 

sağlanan toplantılarda Ba-

kanlığımız tarafından belirle-

nen içerik dahilinde yenilikçi-

lik ödülleri kapsamı, rapor for-

matı, yenilikçilik ödüllerine 

başvuru süreci gibi konular-

dan bahsedildi.  Yenilikçilik 

ödülleri başvuru süreciyle ilgili 

daha önce yeterli bilgiye sa-

hip olmadıklarını bu yüzden 

de başvuru yapmak konu-

sunda yetersiz kaldıklarını dile 

getiren katılımcılar bilgilendir-

me toplantılarına katılarak 

yenilikçilik ödülleri formatıyla 

ilgili bilgi verildiği için mem-

nun olduklarını belirttiler.  
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PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ 
 

    Müdürlüğümüz ARGE Birimi PEK Ekibi tarafından 29.11.2016 tarihinden itibaren 

8 eğitim merkezinde-her birinde birer gün olmak üzere- 10 gün boyunca PCM – 

Proje Döngü Yönetimi Eğitimi verilmiştir.  

Eğitime okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarımızda görev yap-

makta olan idareci ve 282 öğretmenimiz katılmıştır. 

 

    Katılımcılarımıza Proje Döngü Yö-

netimi Eğitimi ile eğitim ortamlarında 

karşılaşılan her türlü soruna çözüm 

odaklı yaklaşarak projeler üretilmesi 

konusunda bilgi aktarılmıştır. Öğret-

menlerimizin fikirlerini nasıl projeye 

çevirecekleri konusunda uygulamalı 

çalışmalar yapılarak bir projenin ha-

zırlık dönemi, hibe kaynağına ulaş-

ma, uygulama ve değerlendirme 

aşamaları konusunda bilgiler verilmiş-

tir. 

 İlimizde yapılan proje başvuru sayısı-

nı artırmak amacıyla fon sağlayıcı 

kurumların öncelikleri, teklif çağrıları-

nın detayları, proje başvurularında 

en sık yapılan hatalar, proje dili konu-

larında detaylı bilgileri verilmiştir. 
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA SERGİSİ  

     Müdürlüğümüz tarafından “15 Temmuz Şehitlerini Anma Sergisi” 13 ilçe mer-

kezinde düzenlendi. Sergide 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında ve 

sonrasında yaşanan olayların, Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çeki-

len ve o anların ölümsüzleştirildiği fotoğraflar yer aldı.  
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“MİLLİ EĞİTİM PENCERESİNDEN TÜBİTAK”  

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından, ilimizde TÜBİTAK proje başvuru-

larını artırma çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüze bağlı 13 ilçemizdeki okul 

ve kurumlarımızdan 470 öğretmenimizin katılımıyla “Milli Eğitim Penceresinden 

Tübitak” bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmiştir.  

https://mugla.meb.gov.tr/www/milli-egitim-penceresinden-tubitak-bilgilendirme-toplantilari-gerceklestirildi/icerik/1505
https://mugla.meb.gov.tr/www/milli-egitim-penceresinden-tubitak-bilgilendirme-toplantilari-gerceklestirildi/icerik/1505
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OKUL KARNESİ PROJESİ 
Okul karnesi projesi TEOG, YGS ve LYS sınavlarının analizine yönelik Türki-

ye Genelinden uygulanan ilk projedir. Projemizin amacı okullarımızdaki 

TEOG, YGS ve LYS başarısını sadece puan tabanlı olarak değil, ders ders 

analiz ederek MUĞLA’mızın başarı düzeyinin arttırılmasına yönelik daha sağ-

lıklı analizler yapabilmektir. Bu analizler Microsoft SQL tabanlı oluşturduğumuz 

veri tabanında ayrıntılı sorgulamalarla elde edilmiştir. Çalışmamızın bir diğer 

amacı analizlerimizi birey bazlı değil kurum, ilçe ve il bazlı olarak hazırlayarak 

bireysel başarıdan çok kurumsal başarının arttırılmasının üzerinde durmaktır.  

Bu çalışmanın sonucunda İl, İlçe ve Okul tabanlı karneler oluşturularak 

ilimizin TEOG, YGS ve LYS başarı düzeyi izlenmeye başlanmıştır. Bu çalışmamı-

zın veri tabanı her sene gelen yeni verilerle zenginleştirilerek yıllara yönelik 

fonksiyonu da eklenmiştir.   
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HERKESE FIRSAT HERKESE ERASMUS+ PROJESİ 

2015 yılı Teklif Çağrısı Döneminde sunulan ve IPA IV İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi Operasyonel Programı "Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki 

Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Projesi" kapsamın-

da desteklenmeye hak kazanan 2015 Erasmus+ Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Perso-

nel Hareketliliği kapsamında başvurusu yapılarak hibe almaya hak kazanan 

“Herkese Fırsat Herkese Erasmus+” isimli projemiz 01.01.2016 tarihinde başlamış 

31.12.2016 tarihinde sona ermiştir.  

Konsorsiyum başkanlığını İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü proje-

mizde katılımcı gönderen ortaklarımız; 

 Kızılyaka İlkokulu 

 Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi 

 Muğla Anadolu Lisesi 

 Datça Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 

 Muğla Fen Lisesi 

 Menteşe Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 

 Muğla Sosyal Bilimler Lisesi 

 Şahidi Ortaokulu 

 Yerkesik İlkokulu 
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Projemizin amaçları;  

1. Sınıflarımızda, okullarımızda karşılaşılan her türlü soruna çözüm odaklı yakla-

şarak projeler üretilmesi konusunda eğitim çalışanlarının bilgi düzeylerini artır-

mak, 

2. Öğretmenlerimizin fikirlerini nasıl projeye çevirecekleri konusunda uygulamalı 

çalışmalar yapmalarını sağlamak, 

3. Örnek proje çalışmaları yapılarak bir projenin hazırlık dönemi, hibe kaynağı-

na ulaşım, uygulama safhası ve değerlendirme aşamaları konusunda bilgi 

edinmelerini sağlamak. 

4. İlimiz genelinde çeşitli hibe kaynaklarına yapılan başvuru sayısını ve hibe al-

maya hak kazanan proje sayısını artırmaktır. 

Proje kapsamında proje ortağı okullarımızdan toplamında 54 yurtdışı hare-

ketlilik faaliyeti gerçekleştirilmiş, idareci ve öğretmenlerimizin Hollanda, İtalya, 

İspanya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Malta ve İngiltere’de Proje Döngüsü Yöne-

timi (Project Cycle Management) Eğitimi almaları sağlanmıştır. 
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 “LET’S DISCOVER DIGITAL LEARNING AND TECHNOLOGY”  

Proje Türü   : KA2 Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklık 

Proje Adı   : Let’s Discover Digital Learning and Technology 

Proje Süresi                     : 2 yıl 

 

Ortaklar: 

 

Estonya     Türkiye 

 Väätsa Belediyesi    Muğla İl MEM 

 Väätsa İlköğretim Okulu (7-16)  Köyceğiz İlçe MEM 

       Väätsa Anaokulu (1,5-7)   Atatürk İlkokulu 

 Väätsa Gençlik Merkezi (6-26)  Kızılyaka Ortaokulu 

       Köyceğiz Belediyesi  

       Köyceğizgücü Gençlik Spor Kulübü  

 

 

Proje Amaçları:  

Öğrenme/öğretme/gençlik eğitimi aktivitelerinde dijital entegrasyonu artırma 

Yenilikçi metotların kullanımı için gerekli becerilerin kazanılması 

Temel becerilerin artırılmasında etkili stratejilerin geliştirilmesi 

Eğitim paydaşlarınca eğitim ortamlarında teknolojiden maksimum seviyeden yararlanılmasının 

sağlanması 

Ana Faaliyetler 

Estonya tarafından koordine edilen projemizde şu ana kadar bir tanesi Estonya’da ve diğeri de ül-

kemizde olmak üzere iki uluslararası toplantı gerçekleştirilmiştir. İşbaşı gözlem, pilot sınıf çalış-

maları, eğitim ortamlarında teknoloji kullanım becerileri konusunda araştırma çalışmaları gibi ana 

faaliyetler yerine getirilmiş olup sonraki dönemde de benzer faaliyetler yapılacaktır. 
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EMPATHİC AND SUPPORTİVE TEACHERS –  

KEY TO QUALİTY AND EFFİCİENCY İN EDUCATİON 

        Proje Ortakları 

Trakia University - BULGARIA 

Center for Creative Training Association - BULGARIA 

Institute of Education Sciences - ROMANIA 

AFP Patronato San Vincenzo - ITALY 

Mugla Provincial Directorave of Education - TURKEY 

Maltepe University - TURKEY 

Malta University - MALTA 

Refional Inspectorate of Education-Silistra – BULGARIA 
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Proje Başlangıç Yılı : 2016 

Proje Süresi  : 36 Ay 

 

Proje Hakkında 

Avrupa Birliği Erasmus + Programı KA3 Ana Eylem kapsamında hibe almaya 

hak kazanan ortağı olduğumuz projemizin amacı tüm dünyada eğitim kurumları-

nın en önemli sorunlarından bir tanesi olan okul terkinin azaltılmasına yönelik faa-

liyetler düzenlemektir. 

 

Ana Faaliyetler 

Ortak ülkelerde mevcut okul terki oranlarının ve nedenlerinin saptandığı bir mev-

cut durum analizi yapılması, 

Okul Terki konusunda ilgili paydaşlara yönelik anketler düzenlenmesi, 

Anket sonuçlarının analiz edilerek terk nedenlerinin raporlanması, 

Rapor sonuçlarına göre eğitim içeriği oluşturulması, 

Okul terki oranının yüksek olduğu okullarda çalışmakta olan okullardan her ülke-

den 20 olmak üzere toplamında 100 öğretmen hizmetiçi eğitim sağlanması, 

Alınan yüz yüze hizmetiçi eğitim faaliyeti sonrasında pilot uygulama başlatılarak 

gözlem yapılması, 

Proje nihai döneminde İstanbul’da Okul Terki konulu uluslararası bir konferans dü-

zenlenmesi, 

Konferansa ülkelerden eğitimde karar alma sürecinde aktif rol alan aktörlerin da-

vet edilmesi, 

Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması için her türlü görsel, işitsel basın yayın 

organlarının kullanılması 

Konu ile ilgili alınması gereken önlemler ile ilgili olarak okul, ilçe, il ve ülke düzeyin-

de yetkililere ulaştırmak üzere Politika Öneri Raporu düzenlenmesi. 
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E-TWINNING ÇALIŞMALARI 

Bakanlığımız YEGİTEK Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi tarafından yü-

rütülen e twinning projeleri kapsamında, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 

“eTwinning Bilgilendirme Seminerleri”,  13 ilçemizde yer alan okul/

kurumdan 300´den fazla öğretmenimizin katılımıyla, 24 Ekim- 4 Kasım 2016 

tarihleri arasında gerçekleştirildi. Muğla İl Koordinatörü tarafından e twin-

ning portalı tanıtılarak, proje başlatma ve yürütme süreçleriyle ilgili gerekli 

bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca İlimizde 2015-2016 eğitim öğretim yılında e 

twinning projelerinde ulusal çapta başarı elde etmiş proje örnekleri katılım-

cılarla paylaşılarak, yeni projeler için yaratıcı fikirler tartışıldı. 
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2016 yılında ilimizde yürütülen  14 proje  ulusal projeler arasındaki değerlendirme 

sonucu Ulusal Kalite Etiketi Ödülü almaya hak kazanmıştır. Kalite Etiketi Ödülü al-

maya hak kazanan proje sahiplerimiz şu şekildedir. 

 
ÖĞRETMEN 

 
OKUL 

 
PROJE İSMİ 

Necla AVCI SEZEN Dalaman Hürriyet İlkokulu The world around us- season 

Necla AVCI SEZEN Dalaman Hürriyet İlkokulu Energy Past- Present- Future 

Demet MERT Marmaris Armutalanı Evren Pa-
şa Ortaokulu 

Earth needs help! 

Erkan MERT Marmaris Beldibi Sıtkı Zaralı 
Ortaokulu 

Energy Past- Present- Future 

Seda TAGAY Menteşe 75. Yıl Anaokulu Sihirli Dokunuşlar İçin Beyaz 
Güvercin 

Ayfer DÖNMEZ GÜN-
GÖR 

Menteşe Gazi Anadolu Lisesi Okuduğundan Haber Ver 

İbrahim ÇOLAK Milas Sebahattin Akyüz Fen Li-
sesi 

From Our Windows 

Nahile ATEŞ Menteşe 75. Yıl Anaokulu Digital Citizenship for everyone 

Nahile ATEŞ Menteşe 75. Yıl Anaokulu Flipped Classroom for Preschool 

Nahile ATEŞ Menteşe 75. Yıl Anaokulu Hayalim Gerçek Olsa 

R.Özler ÖZSEÇER Bodrum Merkez Turgutreis Or-
taokulu 

Be Kind- Be Keen to Involve in 
Noble Deeds 

Banu ÇİÇEK ÖZAL Menteşe 75. Yıl Ortaokulu Legends are turning into pain-
ting 

Gülsüm ŞANLI Menteşe Muğla Anadolu Lisesi Sihirli Dokunuşlar İçin Beyaz 
Güvercin 

Seval GEGEZ Menteşe Şehit İbrahim Karaoğ-
lanoğlu Ortaokulu 

Healthy Eating and Active Life 
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GENÇLER AB’ Yİ ÖĞRENİYOR  

Gençler AB’ yi Öğreniyor projesi kapsamında ilimizde “resim ve slogan” dallarında 

dereceye girmiş olan öğrencilerimize ödüllleri verilmiştir. Bakanlığımız tarafından 

Ülke çapında bütün illerde yapılan yarışmalarda il içerisinde birinci olan öğrenci-

lerimize; “Laptop”, ikinci olan öğrencilerimize; “Bisiklet”, üçüncü olan öğrencileri-

mize ise “Satranç takımı” hediye edilmiştir.  
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İletişim bilgileri 

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Emirbeyazıt mah. Dr. Baki Ünlü cad. no:12 

Menteşe/ Muğla  

Telefon: 0 (252) 280 48 22-23-24-25-78 

Faks:0 (252) 280 48 68 

Ad-Soyad Görevi Görevli olduğu ekip 

Tarık TÜFEKÇİ Şube Müdürü Birim Yöneticisi 

Emine HÜKÜM Öğretmen ASKE 

Serdar SARGIN Öğretmen ASKE 

Gözde GÜRDAL Öğretmen ASKE 

M.Özlem KAVURAN Öğretmen ASKE 

Savaş İZMİR Öğretmen ASKE  

Şule ARMUTCUOĞLU  Öğretmen PEK 

Enver TUFANER Öğretmen PEK 


