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“Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler 
yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, 
sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. 
Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli 
koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin 
elinizdedir... Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.” 

                                                   M. Kemal ATATÜRK 
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Saygıdeğer Okurlarımız, 

      Gelişimi ve değişimi hedef alan bir vizyon belirleyen İl Milli 

Eğitim Müdürlüğümüzün Yenilikçi yöntem ve tekniklere ulaşma 

kapsamında; araştırmaya ve geliştirmeye dönük çalışmalarını 

ARGE birimi yürütmektedir. 

       Mutlu bireyler yetiştirme amacıyla kolları sıvayan ekibimiz, 

yaptığı ve yapacağı tüm faaliyetleri eğitim sistemine dahil olan her 

bir bireyin yoluna bırakılan hediyeler olarak sunmaktadır. 

       ARGE Bülteni ile siz saygıdeğer okurlarımızla birimimizin 

altı ay boyunca yapmış olduğu Stratejik Planlama, Avrupa Birliği 

Projeleri, GEKA projeleri, yerel projeler, TUBİTAK Ortaöğretim 

Proje Yarışmaları, başlıca seminerler, araştırma izinleri gibi 

çalışmaları paylaşmaktayız. 

      Kişiye özgü eğitime önem veren, çalışmalarını planlarken ve 

hayata geçirirken nitelikli eğitim almış, değerlerine saygılı, 

yaratıcı bireylerin yetişmesine öncülük etmeyi göz önünde 

bulunduran bir ekip olarak çalışmalarımızı sizlerle paylaşmaktan 

onur duyarız. Tüm çalışmalarımızda ve bu sayımızda bizlere 

desteğini esirgemeyen İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Celalettin 

EKİNCİ’ ye,  Strateji Geliştirme Şube Birimimizden sorumlu İl 

Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Serap AKSEL ‘e ve 

çalışmalarımızda bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz. Bir 

daha ki sayımızda buluşmak temennisiyle saygılar sunarız. 

 

                                                                            ARGE Birimi 
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STRATEJİK PLANIN GÜNCELLENMESİ 

 

      2015-2019 Stratejik Planı MEB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 

05.12.2017 tarih ve 20802063 sayılı yazısı doğrultusunda aşağıdaki maddeler dikkate 

alınarak il ve ilçe stratejik planları güncellenmiştir;  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

           STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

 Dil Öğretimi Açısından 

Müfredatın 

Düzenlenmesi 

 İkili Eğitimin 

Sonlandırılması 

 Okul öncesi Eğitimin 

Yaygınlaştırılması 

 Temel Eğitimden 

Ortaöğretime Geçiş Sistem 
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 Yerel Gazetelerimizle Protokol imzalandı 

      2015 yılından itibaren Muğla ilimizde uyguladığımız amacı 

öğrencilerimizi yazmaya teşvik ve yazarlık mesleğini sevdirmek olan 

projemiz kapsamında öğrencilerimizin yazdığı yazıları yayımlamak 

üzere ilimizdeki yerel gazetelerle protokol imzaladık. Her hafta 

gazetelerimizde her yaştan öğrencimizin yazılarına bir tam sayfa 

ayrılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin yazma konusunda 

motivasyonları artıyor ve öğrencilerimiz yazılarını daha geniş kitlelere 

ulaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyorlar. 

 

YEREL PROJELER 
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 Genç Kalemler Projemiz TRT Radyo 1´de Türkiye´ye Tanıtıldı 

 

  İl genelinde edebi alanda eser üreten öğretmen ve 

öğrenci oranını yükseltmek, yazarlık mesleğine ilgi 

duyan öğrencilerin eserlerinin yayımlanmasına olanak 

sağlayarak kariyer planlarına katkıda bulunabilmek  

amacıyla oluşturulan ve ilimiz genelindeki bütün 

ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında 2015 yılından 

itibaren başarıyla yürütülen "Genç Kalemler Projesi” 

Trt Radyosunda canlı yayınlanan ‘’Hayatın Sesi’’ adlı 

programda Genç Kalemler Projesi İl Koordinatörü   

Betül ŞOHOĞLU tarafından tanıtıldı.  

 

 

 

 “Bir Kalem Bin Kelam” Anı Yazma Yarışması Düzenlendi 

 

 

 
      Müdürlüğümüze bağlı ortaokullarda 

öğrenim gören öğrencilere yönelik anı 

yazma yarışması duyurusu yapılmıştır. 

Öğrencilerimizin unutamadığı olayları, 

duyguları ve düşünceleri, hayatında iz 

bırakan anıları yazmalarını istediğimiz 

yarışmamızın ödül töreni Nisan ayı 

içerisinde gerçekleşecektir. 
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  2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında yürütmeye 

başladığımız projemizin amacı yönetici 

öğretmen ve diğer personel için mesleki ve 

kişisel gelişim konularında hazırlanan, alanında 

uzman kişiler tarafından verilecek olan etkin, 

nitelikli ve verimli hizmet içi eğitim programları 

düzenlemektir.  

 

Eğitimlerimiz; 

 Eğitimde Drama Teknikleri Kursu 

 Eğitimde Drama Teknikleri Kursu İngilizce 

öğretmenleri için 

 Eğitimde Drama Teknikleri Kursu Türkçe 

öğretmenleri için 

 Çocuk İhmal ve İstismarı Kursu 

 Okullaşmanın Arttırılmasına Yönelik 

Rehberlik Hizmetleri Kursu 

 Yaşam Becerileri Kursu 

 Bağımlılık Yapan Maddelerle Mücadele Kursu 

 İstatistikî Bilgileri İşleme ve Değerlendirme Kursu 

 Beyin ve Hafıza Geliştirme Kursu 

 Eğitimde Drama Teknikleri Kursu Okul öncesi öğretmenleri için 

 Eğitimde Drama Teknikleri Kursu Sınıf öğretmenleri için 

 Eğitimde Drama Teknikleri Kursu Matematik öğretmenleri için 

 Stratejik Planlama Kursu 

 Risk Analizi Kursu 

 STEM (Temel Seviye) Kursu 

 STEM (İleri Seviye) Kursu 

 Akran Arabuluculuğu kursu 
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       Okullarda özel gereksinimi olan 

öğrencilere yönelik olumlu bir iklim oluşturma 

konusunda Müdürlüğümüze bağlı okullarda 

görev yapan sınıf öğretmenleri ve rehber 

öğretmenlerimize yönelik 8 kur sürecek eğitim 

hazırlanmıştır.  

       Eğitimimiz Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Öğretim üyelerinden  

Yrd. Doç. Dr. Deniz TEKİN ERSAN tarafından 

vermekte olup ilk eğitimimiz rehber öğretmenlerimize yönelik olmuştur. 
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    2017-2018 Eğitim Öğretim yılında uygulanmaya 

başlanan “Oyunlarla Kültürümü Yaşatıyorum” 

projemiz Müdürlüğümüze bağlı tüm okullarda 

uygulanacaktır. 

Proje kapsamındaki hedeflerimiz; 

• Kültürümüzün bir parçası olan, unutulmaya yüz 

tutmuş eski oyunları gün yüzüne çıkarmak, 

• Öğrencilerin psikomotor, sosyal, duygusal, dil ve bilişsel gelişimine katkı 

sağlamak, 

• Grup çalışması, işbirlikçi çalışma, verilen yönergeye uyma ve  yardımlaşma 

becerilerini kazandırmak,  

• Beden eğitimi derslerini aktif ve eğlenceli kılmak, 

• Oyun kültürünü öğrencilere yerleştirerek onların zararlı alışkanlıklardan uzak 

durmasını sağlamak, 

• Kültürel birikimin kuşaklara aktarılması sağlamak, 

• Ders dışı etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı 

sağlamaktır. 

     Projemiz kapsamında oynatacağımız oyunlarımız; 

 Yağ Satarım, Bal Satarım 

 Arabeti/Dalye/7 Kiremit 

 Ateş-Don Oyunu 

 Kutu Kutu Pense 

 Deve Cüce 

 El El Üstünde Kimin Eli Var? (Kümbürküt) 

 Sarı Ördek 

 İstop 

 Yakan Top 

 Sıcak-Soğuk 

 Dokuz Taş 

 Sek Sek 

 Topaç Çevirme 

 Çuval Yarışı 

 Halat Çekme 
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     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 51’li gruplar halinde ayrıldı.  

 

     Projemiz kapsamında 600 okul müdürümüz ayda bir diğer okullara ziyarette 

bulunuyor ve o ay belirlenen konu üzerine bilgi paylaşımında bulunuyorlar.  
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Gelecek Sizin Elinizde projemiz Eylül 2015 

itibariyle yürürlüğe girmiştir. Projemiz yardım 

gönüllüleri ile ihtiyaç sahibi okullar arasında 

koordinasyonu sağlayarak, okullarda eksikliği 

görülen eğitim materyallerinin ve mevcut fiziki 

şartların iyileştirilmesi, devlet okullarındaki 

eğitim standartlarının yükseltilmesini 

hedeflemektedir.  
      Bu amaçla okul ve öğretmenlerin daha iyi 

eğitim için ihtiyaç duydukları malzemeleri bağış 

yoluyla teminini sağlanacaktır. 

 

  

      Gelecek Sizin Elinizde projemiz ilimizde 

okulların fiziksel ihtiyacını karşılayacak 

yenilikçi, dinamik ve samimi bir harekettir. 

      Eğitime katkıda bulunmuş 

hayırseverlerimiz ziyaret edilip onlara 

şükranlarımızı sunarak ilimizde yepyeni bir 

hareket başlatabilmek için eğitime katkılar 

sağlayabilmeleri için görüşmeler yapılmıştır. 

Ayrıca, yardım gönülleriyle yapılacak 

görüşmelerde ihtiyaç kitapçığı kendilerine 

sunulmuştur. Bu eğitim öğretim yılında 

hayırseverlerimizden ihtiyaç sahibi 

okullarımıza zenginleştirilmiş kütüphane ve 

müzik sınıfları yapmaları konusunda talepte 

bulunulmuştur. 
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Ortaöğretimde Devamsızlığı Azaltma Projemizin 

amacı; Ortaöğretim kurumlarında (özel okullar ve 

mesleki eğitim merkezleri hariç olmak üzere) eğitim 

görmekte olan tüm öğrencilerin okula düzenli 

devamlarını sağlamak, okul devamsızlığının erken 

tanınmasını, değerlendirilmesini ve bireyselleştirilmiş 

müdahalelerin yapılmasını sağlamak, devamsızlığı 

önleyerek erken okul terklerini ve devamsızlık oranını 

azaltmaktır. 

    Muğla İl Mili Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan 94 

ortaöğretim okulunda (özel okullar ve mesleki eğitim merkezleri hariç olmak üzere) 

iki yıl süreyle uygulanacak bir projedir. 

     Bu projemizde; ortaöğretim öğrencilerinin her sınıf düzeyi için devamsızlık 

sürelerinin ve nedenlerinin tespiti, devamsızlık nedenlerine yönelik okul ve ilçe bazlı 

önlemlerin alınması, erken okul terklerinin önüne geçilmesi, devamsızlık yapan 

öğrencilerin okulda daha etkin kılınması ve öğrencilerin mutlu ve eğitim çalışanının 

huzurlu olduğu bir okul ortamının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu projemizde nicel 

bir değer verilmesi yoluyla devamsızlığı somutlaştırarak ağırlaştırılmış okul DEVA 

puanı oluşturulmuştur. Bu sayede okulların, bir yıl önceki DEVA puanlarını 

kıyaslamasına ve yaptıkları eylem planlarının devamsızlık sorununa ne ölçüde katkı 

sağladıklarının somut olarak ölçebilmelerine olanak tanınmıştır. Okul devamsızlık 

puanı( DEVA puanı), 0 ile 100 arasındadır. Puanın yüksek olması, okuldaki 

devamsızlığın çok olduğunu; puanın az alması da okuldaki devamsızlığın az 

olduğunu göstermektedir. Okul devamsızlığı ile DEVA puanı doğru orantılıdır.  
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        KA 201 kodlu “Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 

Practices” kapsamında “Are the Gender Stereotypes Determining An İn-Egaliterian 

society?” başlıklı projemiz İspanya’da gerçekleştirilen toplantı ile başlamıştır.  

      Eğitimde iyi ve yenilikçi örneklerin çoğaltılması ve yaygınlaştırılması amacındaki 

projemiz, toplumdaki kadın-erkek rollerinin incelenerek kadınların eğitim ve iş 

hayatında yaşadığı problemlerin tespiti ve önleme çalışmalarını içermektedir.   

 

 

AB PROJELERİ 
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       2017 Teklif çağrısı döneminde Muğla ili genelinde eğitim kurumlarınca 

başvurusu yapılan Erasmus Plus alt programlarında hibe almaya hak kazanan 

projelerle ilgili olarak istatistik çalışması yapıldı. Buna göre, Erasmus + Plus KA1 

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Programı kapsamında; 

 KA101 Okul Eğitimi Programı: ülke genelinde 3500 proje başvurusu yapılmış, 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ülke genelinde 113 proje kabul edilirken 

ilimizden 4 asil ve 3 yedek proje kabul edilmiştir.  

 İlimizin 81 il içerisindeki başarı sıralaması 6’dır. 
 
_________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____  

 

 

 KA102 Mesleki Eğitim Programı: ülke genelinde 1944 proje başvurusu 

yapılmış, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ülke genelinde 526 proje kabul 

edilirken ilimizden 11 asil ve 6 yedek proje kabul edilmiştir. İlimizin 81 il 

içerisindeki başarı sıralaması 13’tür. 
 

KA102 Mesleki Eğitim Programı: ülke genelinde 1944 proje başvurusu yapılmış , Türkiye Ulusal Ajans ı tarafı ndan ülke genelinde 526 proje kabul  edilirken ilimizden 11 as il ve 6 yedek proje kabul edilmiş tir . İlimiz in 81  il içer is indeki başar ı s ıralaması 13’tür .  

 

KA1 Program ları kapsamında top lamında ili mizden 16 pro je as il lis tede yer alırken 9 p roje yedek olarak kabu l edilmiş ti r. As il lis teden kabul edilen p rojeler ile ilimiz eğit im kuru mlarına sağlanacak mali gi rdi mik tarı 521.04 0 Avro ’dur.  
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 Ka104 Yetişkin Eğitim Programı: ülke genelinde 376 proje başvurusu 

yapılmış, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ülke genelinde 25 proje kabul 

edilirken ilimizden 1 asil proje kabul edilmiştir.                      

 İlimizin 81 il içerisindeki başarı sıralaması 5’tir. 
lirken ilim izden 8 as il proje kabul edi lmiş tir.                      

İlimizin 81 il içeris indeki başarı s ırala mas ı 12’dir.  

 

 

 KA1 Programları kapsamında toplamında ilimizden 16 proje asil listede yer 

alırken 9 proje yedek olarak kabul edilmiştir. Asil listeden kabul edilen projeler 

ile ilimiz eğitim kurumlarına sağlanacak mali girdi miktarı 521.042,00 Avro 

’dur. 

 

 KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar Programı: ülke genelinde 759 

proje başvurusu yapılmış, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ülke genelinde 321 

proje kabul edilirken ilimizden 8 asil proje kabul edilmiştir.                      

 İlimizin 81 il içerisindeki başarı sıralaması 12’dir. 
 

 

KA2 Program ları kapsamında top lamında ili mizden 8 proje as il lis tede yer al maktadır. As il l is teden kabul edilen pro jeler ile il imiz eğitim  kurum larına sağlanacak mali gird i miktar ı 155.375,00 A vro ’ dur.  

 

 KA2 Programları kapsamında toplamında ilimizden 8 proje asil listede yer 

almaktadır. Asil listeden kabul edilen projeler ile ilimiz eğitim kurumlarına 

sağlanacak mali girdi miktarı 155.375,00 Avro ’dur. 
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    Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen 

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 

KA3 EMPAQT isimli proje kapsamında ilimiz 

genelinde okul terki oranının düşürülmesi 

amacıyla Meslek Liselerinde görev yapan 

öğretmenlere yönelik uygulamalı hizmetiçi 

eğitim faaliyeti düzenlenmiştir. 

 

Maltepe Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Muğla Sıtkı           

Koçman Üniversitesinde görevli alanında uzman akademisyenlerce 35 öğretmene 

verilen hizmetiçi eğitim faaliyeti 5 gün sürmüştür. Hizmetiçi Eğitim sonrasında eğitim 

öğretim yılı sonuna kadar sınıf içi uygulamalar yapılacak olup, bu süreçte görevli 

akademisyenler öğretmenlerimize rehberlik etmektedirler. 

 

          Eğitim öğretim yılı sonunda pilot okullarda uygulanan faaliyetlerin ne ölçüde 

işe yaradığı, karşılaşılan engeller, çözüm önerileri gibi konularda Milli Eğitim 

Bakanlığına bir rapor sunulması planlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında 

oluşturulan Okul Terki Hizmetiçi Eğitim Programının tüm ülke genelinde 

yaygınlaştırılması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığının Merkezi Hizmetiçi Eğitim 

Faaliyetleri Planına dâhil edilmesi için girişimlerde bulunulacaktır.   
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       Proje sonunda İstanbul’da Maltepe Üniversitesi ve Muğla İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü koordinesinde Okul Terki konulu bir Uluslararası Sempozyum 

düzenlenecek olup okul terkinin Avrupa ülkelerindeki durumu, nedenleri ve sonuçları 

üzerine sunumlar ve konuşmalar yapılacaktır.Proje kapsamında aynı zamanda 

İtalya’nın Bergamo kentinde proje toplantısı gerçekleştirildi. Toplantını gündemini 

İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Okul Terki Konferansı oluşturdu.  

 

        

  Erasmus 30. Yıl Dönümü Etkinlikleri 

çerçevesinde 02 Kasım 2017 tarihinde Muğla İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okullarca 

yürütülen örnek projelerin tanıtımı yapıldı. 

        Erasmus programının Avrupa Birliğince 

yürütülen en başarılı eğitim programı olduğunu 

belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji 

Geliştirme Birimi Sorumlusu Müdür Yardımcısı Serap AKSEL, hibe programlarını 

önemsediklerini, müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumların bu fonlardan 

maksimum seviyede fayda sağlaması amacıyla Müdürlüğümüz ARGE birimi 

çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. 

       Muğla eğitim kurumlarının Erasmus programından faydalanma oranları 

hakkında istatistiki bilgiler veren Sayın AKSEL, 2017 yılında ülke genelinde Erasmus 
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+ programı ve alt dallarında kabul edilen proje sayısı itibarı ile ülke derecesi 

yaptıklarını, 2017 yılında yakaladığımız ivmenin 2018 yılı ve sonrasında da artarak 

devam ettirilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti. 

     Muğla Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Biriminden yetkililerin, Menteşe 

ilçesindeki tüm ortaokul ve liselerden bir idarecinin katıldığı etkinlikte başarılı proje 

çalışmaları hakkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. İdareci, öğretmen ve öğrenciler 

üzerinde AB Eğitim programlarının olumlu etkileri hakkında bilgiler verildi. Erasmus 

projelerinden fayda sağlayan öğrencilerin düşüncelerini ifade etme fırsatı buldukları 

etkinlikte, emekli öğretmenler, idareciler ve değişik branşlardaki öğretmenler de 

edindikleri deneyimleri paylaştılar. 

    Kutlama programı dilek temenni ve beklentilerin dile getirilmesinin ardından sona 

erdi. 

      Yerel ve Ulusal basında yer alan faaliyetlerimiz kurumsal sosyal medya 

hesaplarımızda aynı zamanda Türkiye Ulusal Ajansının sosyal medya hesapları olan; 

@ulusalajans 

@EUERasmusPlus 

#ErasmusPlus adreslerinde paylaşılarak büyük beğeni topladı.  
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Müdürlüğümüz ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile  “Dijital Dünyaya 

Güvenli Adımlar” e-twinning projemiz başladı. Projemizin amacı; internet güvenliği, 

dijital vatandaşlık, siber zorbalık farkındalığını oluşturmaktır. Bu bağlamda ortak 

okullarımız WEB 2 araçlarını kullanarak ders sunumları hazırlayacaklardır.  

      Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda daha fazla projenin yapılabilmesi adına ilçe 

koordinatör öğretmenlerimize e-twinning platformunun tanıtımı, başvuru, ortak 

bulma ve proje yazma süreçleri konusunda eğitim verildi. İlçe koordinatör 

öğretmenlerimiz de kendi ilçelerindeki diğer öğretmenlerimizi E-twinning 

platformunu tanıttılar. 

   İl koordinatörümüz ve kalite etiketi alan öğretmenlerimiz Antalya da 

gerçekleştirilen 8. Ulusal E-Twinning Çalıştayına katılarak ilimize ait projeler 

hakkında diğer katılımcılarımızla bilgi paylaşımında bulundular 
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Müdürlüğümüzce yürütülen AB tarafından finanse edilen Dijital Öğrenmeyi 

Keşfedelim Projesi kapsamında Estonya Vatsaa Belediyesinden ve eğitim 

kurumlarından yetkililer projenin final toplantısını yapmak üzere 06 Kasım tarihinde 

Müdürlüğümüzü ziyaret etti. 

Toplantı başkanlığını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin EKİNCİ, 

projenin iki yıl boyunca devam ettiğini, bu süre zarfında proje ortağı okullarımızda 

teknolojinin etkin kullanımı konusunda birbirinden güzel faaliyetlerin 

gerçekleştirildiğini, özelikle ilköğretim çağındaki öğrencilerimizin temel kodlama, 

robotics, android yazılımlar konusunda bilgilendirildiğini belirtti.  

Bakanlığımızın okullarımızın 

fiziksel teknolojik altyapısını 

FATİH Projesi ile iyileştirdiğini 

belirten Sayın EKİNCİ, bu 

projenin Fatih Projesi ile 

bütünleştiğini, proje kapsamında 

öğretmenlerimizin hizmet içi 

eğitim aldıklarını, bilim ve 

teknoloji fuarlarına ziyaretler 

düzenlendiğini belirtti. Estonya 

adına toplantıya katılan 

konsorsiyum başkanı Anneli 

TUMANSKI, bu projenin her iki taraf için de katkı sağladığını ve beklenilen amaçlara 

ulaşıldığını belirtti. Toplantıda sonraki dönemlerde yeni ortaklıkların kurulmasının 

da temelleri atıldı. 
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         TÜBİTAK tarafından 

desteklenen,  öğrencilere 

araştırma alışkanlığı 

kazandırmak, bilimsel 

araştırmanın yöntem ve 

tekniklerini öğreterek 

geleceğin bilim adamlarını 

yetiştirmeyi amaçlayan 4006 

Bilim Fuarları, Lise 

Öğrencileri Araştırma 

Projeleri ve Ortaokul 

Öğrencileri Araştırma 

Projeleri   ile ilgili 

Müdürlüğümüz ARGE Birimi 

tarafından  260 okul proje yürütücüsü öğretmenlere bilgilendirme sunumu 

gerçekleştirildi. 4006 Bilim fuarları kapsamında başvuru yapan 162 projemiz  de 

kabul görmüştür. 

 

TÜBİTAK PROJELERİ 
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       Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde yenilikçiliğin artırılması amacıyla 

hayata geçirilen Eğitim Bilişim Ağı´nı (EBA) en etkili ve en çok kullanan iller 

sıralamasında ilimiz Muğla Türkiye üçüncüsü oldu 

   İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Celalettin EKİNCİ, üçüncülük ödülünü Ankara´da 

düzenlenen törenle Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürü Bilal Tırnakçı’ nın elinden aldı. 

İYİ ÖRNEKLER 
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              Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Eğitim ve 

Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Yarışmasında Dalaman Elcik Ortaokulu 

“Konuşabildiğim Kadar Varım” projesiyle  “Olumlu tutum ve Davranışların 

Geliştirilmesi” kategorisinde bölgesel ödül almaya hak kazandı. Bölgesel ödül töreni 

16 Kasım 2017 tarihinde Manisa’ da düzenlenmiştir.  

       Dalaman Elcik Ortaokulu tarafından yürütülen “Konuşabildiğim Kadar 

Varım” projesinin amacı kırsal kesimde yaşayan öğrencilerimizin özgüvenlerini 

artırarak farklı kişilerle iletişime geçip kendilerini ifade etme becerilerini arttırmak, 

girişken olabilmelerini sağlamak, sağlıklı kişilik gelişimlerini sağlamaktır. 
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Menteşe Halk Eğitim Merkezi Uluslararası Kurs Merkezi haline getirildi. Bünyesinde  

- Eğitimde 3-D Yazıcı Teknolojisi Kursu 

- Koçluk Kursu 

- Eğitimde Drama Kursu 

- Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kursu 

- Erken Okul Terkinde Öğretmenin Önleyici Rolü Kursu 

- Eğitimde Proje Döngü Yönetimi Kursu 

- Zaman ve Stres Yönetimi Kursu 

açıldı. Kursların hedef kitlesi yurt dışında eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 

öğretmen ve idarecilerdir.   

Menteşe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan kurs merkezimiz, Erasmus Plus 

programı çerçevesinde ortaklık kurma ve kurs merkezi bulma amaçlarıyla en çok 

kullanılan School Education Gateway Portalına kayıt ettirildi. 
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Müdürlüğümüz projeler birimi çalışanlarınca 27.11.2017-21.12.2017 tarihleri 

arasında 11 eğitim merkezinde PCM – Proje Döngü Yönetimi Eğitimleri verilmiş olup 

bu eğitimlere 297 katılımcı katılmıştır. 

Katılımcılar Müdürlüğümüze bağlı resmi / özel kurum ve kuruluşlarda görev 

yapmakta olan idareci ve öğretmenlerden oluşmuştur. 

Sağlanan eğitim ile sınıflarımızda, 

okullarımızda karşılaşılan her türlü 

soruna çözüm odaklı yaklaşarak projeler 

üretilmesi konusunda eğitim çalışanlarına 

bilgi aktarıldı. Öğretmenlerimizin 

fikirlerini nasıl projeye çevireceklerin 

konusunda uygulamaları çalışmalar 

yapıldı.  

Projelerde hazırlık dönemi, hibe 

kaynaklarına ulaşım, uygulama safhası, izleme ve değerlendirme aşamaları 

konusunda bilgiler verildi. 

İlimizde yapılan proje başvuru 

sayısını artırmak amacıyla fon 

sağlayıcı kurumların öncelikleri, 

teklif çağrılarının detayları, proje 

başvurularında en sık yapılan 

hatalar, proje dili konularında 

detaylı bilgilerin verildiği eğitim 

sonrasında Katılımcı Memnuniyet 

Anketi doldurulmuş ve anket 

sonuçları eğitimin faydalı ve 

gerekli olduğunu göstermiştir. 

EĞİTİMLER 
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Güney Ege Kalkınma Ajansı 2017 Teknik 

Destek Programı kapsamında Mesleki 

Eğitimde 3 Boyutlu Yazıcı Sistemleri 

eğitimi verildi. Eğitime 23 

öğretmenimiz katılmış olup, 

eğitimimiz Makine Yüksek Mühendisi 

Onur KIZILARSLAN tarafından 

verilmiştir. 

       Eğitimde; 2 ve 3 boyutlu materyal 

üretme, Solidworks programının 

kullanımı, prototip çıkarma başlıkları 

yer aldı. Verimli geçen eğitim sonunda 

katılımcılarımıza sertifikaları takdim edildi. 
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     Müdürlüğümüz, Türk Tarih Kurumu ve Mersin 

Üniversitesi işbirliği ile 05-08 Ekim tarihleri arasında 

Bodrum La Blanche Otel’de Uluslararası Eğitim ve Değerler 

Sempozyumu düzenlenmiştir.  

   

 

     Sempozyumumuzda yurt içi ve yurt dışından bir çok 

katılımcı yer almıştır. Aynı zamanda Değerler Eğitimi 

Çalıştayı yapılmıştır. Sempozyumda sunulan bildiriler ve 

iyi örnekler kitapçık haline getirilerek sempozyum web 

sitesinde yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 



MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                    ARGE BÜLTENİ 
 

 

         

 

Yerelde yürütülen projelerimizin kurumsallaşması, hedef kitlelerin ilgili uzmana 

daha hızlı ulaşması, gelen e-posta trafiğinin meydana getirdiği karmaşaların 

çözülmesi aynı zamanda projelerin tanınırlığının sağlanması amacıyla her bir proje 

ile ilgili olarak e-posta adresleri alındı. 

Ortaöğretimde DEVA Projesi     deva48@meb.gov.tr 

MİHENK Projesi                mihenk48@meb.gov.tr 

Genç Kalemler Projesi      genckalemler48@meb.gov.tr 

Ben de Varım Projesi      bendevarim48@meb.gov.tr  

Oyunlarla Kültürümü Yaşatıyorum Projesi   cocukoyunlari48@meb.gov.tr 

Gelecek sizin Elinizde Projesi    geleceksizinelinizde48@meb.gov.tr 

Lider Yöneticiler Projesi    lideryoneticiler48@meb.gov.tr 
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

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

Menteşe/ Muğla 

Telefon: 0 (252) 280 48 22-23-24-25-65-78-93-94 

Faks:0 (252) 280 48 68 

 

 

 

AD-SOYAD GÖREVİ GÖREVLİ 

OLDUĞU EKİP 

Serap AKSEL İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı 

Birim Yöneticisi 

Emine HÜKÜM Öğretmen ASKE 

Gözde GÜRDAL Öğretmen ASKE 

Şerife OLAY Öğretmen ASKE 

Yalçın SEVER Öğretmen ASKE 

Enver TUFANER Öğretmen PEK 

Serdar SARGIN Öğretmen PEK 

Nurcan DAMLI Öğretmen PEK 

Betül ŞOHOĞLU Öğretmen PEK 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 


