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GİRİŞ
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi bünyesinde 2019-2023 stratejik  

planlama çalışmalarını yürütmek amacıyla Bakanlığımızın 2013/26 Sayılı Stratejik 

Planlama Genelgesi ile İl Milli Eğitim Stratejik Plan Koordinasyon ekipleri 

kurulmuştur. Bunlar;
1-“Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi”(ASKE) 
2-“Projeler Ekibi”(PEK) 
Ar-Ge Birimlerinin görevleri; 
“İlimizdeki eğitim kurumlarının başarıları ve eğitimin kalitesinin artırılmasına 

yönelik araştırma yapmak, bağlı kurumlarımızda stratejik yönetim anlayışına 

dayanan kalite yönetim sistemini yaygınlaştırmak ve projeler geliştirmek” olarak 

özetlenebilir. 

ARGE BİRİMİ EKİP ÜYELERİ
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PROJE EKİBİ ASKE EKİBİ
M.Cihangir GİRİŞKEN Ümmü ATAMAN

Orhan Gazi ALP Fulya YEŞİLOĞLU UÇAR

M.Lüt GÜNAY Edip HARAK

Mahmut ADIN Ayşegül MAZI

Mehmet Akif KARATAŞ Cem KAĞAR

Yusuf KAHRAMAN Teslime KAĞAR

Ömer BEKTAŞ Yeliz SEVİM
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HATAY ARGE

Hatay ARGE2204 ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TUBİTAK lise ve ortaokul 

öğrenimine devam etmekte olan 

öğrenc i ler i  temel ,  sosyal  ve 

uygulamalı bi l im alanlarında 

çalışmalar yapmaya teşvik etmek, 

çalışmalarını yönlendirmek ve 

mevcut bilimsel çalışmalarının 

gelişimine katkı sağlamak amacıyla 

her yıl olduğu gibi bu yılda 2204 

Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri Yarışması çağrısına çıkmıştır.
İlimizde Araştırma Projeleri Yarışmasına katılım sayısının artması ve katılım 

gösterecek okullarımızın nitelikli projeler hazırlayabilmesi için Araştırma Projeleri 

Yarışması Bölge Koordinatörü Prof.Dr. Fatih Yahya AYAZ ve Bölge Koordinatör 

Yardımcısı Prof.Dr. Hüseyin AKILLI tarafından öğretmenlerimize yönelik bilgilendirme 

toplantısı yapılmıştır. 
Pandemi koşulları sebebiyle ZOOM uygulaması üzerinden yapılan toplantıya yüz 

altı okuldan ilgili öğretmenlerimiz katılım sağlamıştır.
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HATAY ARGE

Hatay ARGEHATAY LİDER YÖNETİCİ AKADEMİSİ

Hatay Lider Yönetici Akademisinin genel hede, eğitim 

yöneticilerinin düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme becerilerinin 

gelişmesine, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle 

donanmalarına,  millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel 

değerlerini içselleştirmelerine, iletişime ve paylaşıma açık bireyler 

olmalarına, sanat duyarlılıklarının ve çeşitli sanatlardaki becerilerinin 

gelişmesine katkı sağlamaktır. 
Hatay Lider Yönetici Akademisi üç yıl boyunca devam edecektir. 

Akademi süresi boyunca Hatay ilimizdeki bütün okul yöneticilerimize 

ulaşılması hedeenmektedir. Akademiye katılım gönüllülük esasına göre 

yapılmaktadır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında akademiye katılım gösteren 293 okul yöneticimiz 

bulunmaktadır.
Akademinin faaliyetlerinden ilki eğitim yönetimi alanında yılda 8 kitap okunacaktır. Ayrıca okunan 

kitapların tahlilleri panel düzenlenerek irdelenecektir. Salgının şiddetlenmesi durumunda kitap panelleri ve 

seminerler çevrimiçi olarak tüm katılımcılarla düzenlenecektir. Akademinin ilk faaliyeti olarak Prof. Dr. 

Necati CEMALOĞLU'na ait “Yönetimin Pin Kodu” adlı kitap tahlilleri; Belen, Antakya ve Altınözü 

ilçelerimizde gerçekleştirilmiştir.
Faaliyetlerimizden ikincisi eğitim yönetimi alanında seminerler düzenlenmesidir. Yıl boyunca 4 

seminer düzenlenmesi planlanmaktadır. İlk çevrim içi seminer Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU tarafından 

gerçekleştirilmiştir.
Faaliyetlerimizden 3. Sü iletişim becerileri/hitabet/protokol kuralları olmak üzere her yıl 3 çalıştay 

düzenlenecektir. Bu çalıştayların planlaması İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilecektir. 

17-18-19/01/2022 tarihlerinde iletişim becerileri çalıştayları Antakya İlçe Milli Eğirim Müdürlüğümüze 

bağlı okul yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Protokol Kuralları ve Hitabet Sanatı 

çalıştaylarının planlanması amacıyla DOĞAKA Teknik destek başvurusu yapılmıştır.
Faaliyetlerimizden dördüncüsü boş zaman değerlendirme ve stresi yönetme aktiviteleri kapsamında 

ilimizdeki okul yöneticilerimize anket uygulanması planlanmıştır. Bu anketin sonuçlarına göre 

Müdürlüğümüz tarafından çeşitli kurslar/sosyal etkinlikler düzenlenecektir. Bu kapsamda Stres Yönetim 

Anketi hazırlanarak uygulamaya başlanmıştır.
Faaliyetlerimizden beşincisi okullarımızda  Tubitak, Erasmus,  Doğaka ve Hibe proje başvurularının 

artırılması amacıyla proje hazırlamaya yönelik kapasite artırılması gerçekleştirilecektir. Ayrıca farklı 

ilçelerdeki okul müdürlerimiz arasında sinerji oluşturularak birlikte proje hazırlamaları desteklenecektir.
Faaliyetlerimizden altıncısı okul müdürlerimizin kültürel değerlerimize olan bağlılıklarını artırmak 

amacıyla sene sonunda geniş katılımlı bir gezi düzenlenmesi planlanmaktadır. 
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HATAY ARGE

Hatay ARGEMeclis Ve Kültür Sanat Merkezi Orkestrası

Hatay'ın müziğini tanıtmak ve yeni nesillere aktarmak, Hatay'daki 

sanatsal faaliyetleri zenginleştimek ve değerini arttırmak amacıyla 

Valiliğimiz tarafından  Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi 

Orkestrası Projesi hayata geçirildi. Hatay İlimizde devlet okullarında  

görev yapan  30 müzik öğretmeninden oluşan orkestra  İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz  Ar-Ge biriminde görevli Yılmaz Özfırat tarafından 

koordine edilmekte ve çalışmalarını sürdürmektedir. Hazırlanmakta olan  repertuvar 

ile Hatay'ın tüm ilçelerinde konserler verilmesi planlanmaktadır.
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HATAY ARGE

Hatay ARGEHİSAR PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğünce başlatılan HİSAR (imam hatip, 

inovasyon, STEM, atölye, robotik) adlı proje ile imam 

hatip okullarındaki öğretmenlere yönelik inovasyon, 

STEM, robotik alanında mesleki gelişim eğitimi 

verilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda imam hatip 

okullarındaki öğretmenlere yönelik inovasyon, 

STEM,  robo t i k  a lan ında  eğ i t im  ve rmek , 

öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek, öğrencilere kodlama ve tasarım odaklı 

düşünme becerileri kazandırmak, yenilikçi kirler geliştirme süreci ve disiplinler arası 

çalışmalar ile geleceğin mesleklerine hazırlamak, böylece topluma değer katan ve 

gelişen çağa uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.
İlimizdeki HİSAR projesi çalışmaları, koordinatörlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Ar-Ge biriminde görevli Edip HARAK tarafından sağlanmakta olup eğitici eğitimi alan 

4 farklı ilçeden toplam 6 öğretmenimiz tarafından yürütülmektedir. Şu ana kadar 

İskenderun, Antakya ve Yayladağı ilçelerimizde 50 öğretmenimize HİSAR projesi 

kapsamında eğitimler verilmiştir.
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Hatay ARGEHatay'da eTwinning Rüzgarı

2020 yılı Ekim ayında ilimizde yaşanan orman yangınlardan dolayı 

kuruculuğunu ilimizin tekrar yeşille buluşması adına Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

eTwinning İl Koordinatörü Ömer Bektaş'ın yaptığı Hataya Hayat Olalım projesi nal 

etkinliğini gerçekleştirdi.1800 öğretmen ve 40.000 bin ağaç bilinci oluşan öğrenci ile 

gerçekleşen, Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi Alahan mahallesindeki 

dan dikim etkinliği halktan yoğun ilgi gördü.
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Hatay ARGEHatay'da eTwinning Projeleri

Çevrimiçi, işbirlikçi ve paylaşım odaklı 

olan eTwinning projeleri ilimizde merkezdeki 

o k u l l a r d a n  t u t u n d a  e n  u z a k  k ö y 

okullarımızda da başarıyla yürütülmeye 

çalışılıyor. eTwinning İl Koordinatörümüz 

Ömer Bektaş her yıl olduğu gibi bu tarz 

projelerde yer almak isteyen öğretmenlerle 

i l ç e l e r im i zde  bu lu şup  on la ra  hem 

bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor 

hem de uygulamalı olarak proje yazımlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini 

gösteriyor. İlçelerimizdeki eTwinning mentörleriyle sürekli iletişim halinde olan 

koordinatörümüz her hafta zoom üzerinden ya da yüz yüze toplantılar yapıyor.
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Hatay ARGETÜBİTAK 4007 HEROD BİLİM İLE AYDINLANIYOR

Dünyanın aydınlatılan ilk şehrinde, 'Medeniyetler Şehri'nde, tarihi aydınlatan 

meşaleler bu sefer bilim ile geleceğimizi aydınlattı!
2020/1 çağrı dönemi kapsamında gerçekleştirilen olan “Herod Bilim İle 

Aydınlanıyor” TÜBİTAK 4007 bilim şenliğimiz, birbirinden öğretici ve keyif dolu 

atölyeleriyle, kıymetli hocalarımızın konferansları ve öğretmen çalıştaylarıyla 14-15-

16 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşti.
Astronomi, matematik, mühendislik, tasarım temalarını içeren,  disiplinler arası 

bilim dolu atölyeleri, gökyüzü gözlem şenlikleri, bilim, çevre ve bilim eğitimi konulu 

güncel, bilgilendirici, keyii konferanslarıyla, ayrıca çocuk edebiyatı ve matematik 

entegrasyonu, ölçme ve değerlendirme alanlarında öğretmenlerimize katkı sağlayan 

öğretmen çalıştaylarıyla toplamda 34 etkinlik 3 gün boyunda tekrarlanmıştır. Bilim 

şenliğine ilimiz bir çok ilçesi başta olmak üzere çevre illerden de olmak üzere 18.300 

kişi katılım sağlamıştır. 
Hatay Bil im ve Sanat Merkezi matematik öğretmeni Onur Kırık 

yürütücülüğündeki proje ekibi ile hazırlanan proje , Antakya İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Hatay Bilsem koordinasyonunda Antakya Belediyesinin de destekleri ile 

Antakya Bilim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilmiştir. 
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Hatay ARGEPATİLER OKULDA

Türkiye'de son yıllarda can dostlar olarak tanımlanmaya başlanan sokak 

hayvanları ile ilgili farkındalık oluşturma, çocukların can dostlara karşı sevgi ve 

merhamet duygularının arttırılması konusunda Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü 

çalışmalarını hızlandırdı. Hatay Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko'nun teşvikleri ile 

projeye dönüştürülen; "Sessiz Dostlarımızın Sesi Olalım” adıyla hayata geçirildi. 

Okullarımızda ve sokaklarımızda, sokak hayvanları için besleme noktaları 

oluşturulması, onlara sahip çıkılması, çocuklarda hayvan sevgisi, hayvan bakımı, 

hayvan hakları, empati, merhamet, vicdan duyguların pekiştirilmesi, yakın 

çevresindeki tüm canlılara karşı daha duyarlı ve sorumlu hissetmesi amaçlanıyor. 

Sevgiyle, gönülden, bireysel olarak sokak canlarımız için yapılan çalışmalar, Projenin 

MEB bünyesinde çalışan dört gönüllü öğretmeni Zübeyde Kutlu, Fatma Betül Yalım, Elif 

Pınar Aygün, Aslı Esen Harlar ile yola çıktı. Şube müdürü Osman Şevket İyi'nin 

yönlendirmeleri ile proje Şubat 2020 tarihinde hayata geçirilmişti. 132 gönüllü okulda 

4 ay içerisinde 8880 öğrenciye eğitimlerin verildiği ve 55 okulda yüz yüze, 77 okulda 

pandemi nedeni ile online olarak eğitimler devam etti. Projenin yeni eğitim-öğretim 

yılında İl Milli Eğitim Müdürü Mesut ÇERKO ile Şube Müdürümüz Mahmut Sabah 

denetiminde il çapında gönüllü eğitimlerini planlayarak çalışmalarına devam edeceği 

belirtilirken, Tüm çalışmaların @patilerokulda isimli sosyal medya hesabından takip 

edebileceği öğrenildi.
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Hatay ARGEHER GOL KİTAP OLSUN
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Belen Kaymakamlığınca yürütülen içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılını 

kapsayan, 'Her Gol Kitap Olsun' adlı proje ile Millî Eğitim Bakanlığımızın 'Kütüphanesiz 

Okul Kalmasın' projesine destek olmak amacıyla okullarımıza kütüphane ve 

öğrencilerimize sporla kitap okuma 

bilinci kazandırmak hedeendi. 

Proje koordinatörleri  Atatürk 

İlkokulu Müdürü Serdal SÖNMEZER 

ve Sebati Gönenç İlkokulu Müdürü 

Celal Doğan tarafından projenin 

Belen ilçe sınırları içerisinde yer alan 

tüm merkez ve köy okullarını 

kapsadığı i fade edi ldi .  Proje 

yürütücüleri tarafından, projenin 

ana hedeerinin ise üç okula 

kütüphane kazandırmak, turnuvaya 

katılan tüm okulların kütüphanesini 

zenginleştirmek, öğrencilere kitap 

okuma bilinci aşılamak, öğrencilerin 

s o s y a l ,  k ü l t ü r e l  v e  s p o r t i f 

gelişimlerine katkıda bulunmak, 

oku l la r  a ras ı  dayan ı şma ve 

işbirliğini geliştirmek, paydaşların okullara daha çok destek olmalarını sağlamak, Türk 

spor kamuoyunda eğitime destek ve kitap okuma ile ilgili farkındalık kazandırmak 

olduğu açıklandı. Proje bütçesinin çevreden sağlanacak nansman ile karşılanacağı 

belirtilse de yerel ve ulusal kaynaklardan, sanat ve spor camiasının ileri gelen 

kişilerinden, Belen İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden ve Belen Kaymakamlığından 

destek alınacağı belirtildi.



HATAY ARGE

Hatay ARGETEKNOUZAY-3 BİLİM ŞENLİĞİ

Hatay'da Teknouzay-3 Bilim Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. 2019/1 çağrı 

dönemi kapsamında gerçekleştirilen “Teknouzay-3” TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, 

öğretici ve eğlenceli atölyeler ile çeşitli konferanslarla 1-2-3 Ekim 2021 tarihlerinde 3 

gün olarak yapıldı. Bilim şenliği koordinatörlerinden edinilen bilgiye göre 32 farklı 

atölye bulunan şenliğe her ilçeden okullar katıldı. Astronomi, Uzay ve Uçak 

Teknolojilerinden oluşan şenliğe yaklaşık 15.000 kişinin katıldığı ve üç gün süren proje 

ile bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yayılması 

sağlandı. Bu sayede toplumun bilime olan ilgisi arttırılarak, çocukları ve gençleri uzay 

bilimleri temelinde tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirildiği belirtildi. Şenlik 

süresince katılımcılar için ilgi çekici sergiler, atölyeler, laboratuvar çalışmaları, tematik 

oyunlar, konferanslar, teleskoplar ile gökyüzü gözlemi, gösteriler, söyleşiler gibi 

etkileşimli uygulamaların da yapıldığı belirtildi. Ayrıca projede; uzayda tarım, moleküler 

biyoloji, uydu ve roket sistemleri, sanal gerçeklik, gezegenimizdeki kayaç yapıları, 

Evren'deki gök cisimleri ve yenidünyaların keş, Türkiye'de Astronomi gibi uzay ve 

teknolojiye dair birçok konuyla ilgili konferanslarla ve atölyeler katılımcılara sunuldu.
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Hatay ARGEMEDENİYETLER ŞEHRİNDE DENİZ LEZZETLERİ

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerini inşa eden meslek liseleri başarılarını her geçen 

gün arttırıyor. Ülkemizde de birçok meslek lisesi başarılarına yenilerini ekliyor. Hatay İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen 2020-1-TR01-KA102-090491 

projesi “Medeniyetler Şehrinde Deniz Lezzetleri” Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim 

projeleri kapsamında dört farklı meslek lisesinin yiyecek içecek hizmetleri bölümünde 

öğrenim gören 24 öğrenci ile Portekiz'in Braga şehrinde 2 haftalık bir staj programı 

gerçekleştirildi. 04-18 Ekim 2021 ve 18 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında İki farklı grup 

halinde gerçekleştirilen projede öğrenciler deniz ürünleri hazırlama ve sunum 

teknikleri üzerine birçok farklı işletmede staj faaliyeti gerçekleştirdiler. 
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Hatay ARGEÖĞRETMENLER ARASI MANGALA TURNUVASI

Ö ğ r e t m e n l e r  g ü n ü 

sebebiyle öğretmenler arası birlik 

beraberliği geliştirmek, akıl ve 

z eka  o yun la r ı  konusunda 

farkındalığı artırmak amacıyla 

mangala turnuvası düzenlendi. 

On beş ilçemizde görev yapan 

öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada birinciliği Erzin Şükrü Paşa 

Ortaokulundan Gülten İÇER,ikinciliği Yayladağı Kasımbey İlkokulundan Emel 

KÜÇÜKALİ,  üçüncülüğü ise Kırıkhan Özel Eğitim Uygulama Okulundan Burak 

DEMİRCİ kazandı. Dereceye giren öğretmenlerimize ödüllerini İl Milli Eğitim 

Müdürümüz  Sayın Mesut ÇERKO takdim etti. 
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