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Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi bünyesinde 2015-
2019 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 Eki-
bi” (ASKE),  
2-“Projeler Ekibi”(PEK)  
Ar-Ge Birimlerinin görevleri;  
“İlimizdeki eğitim kurumlarının başarıları ve eğitimin kalite-sinin 
artırılmasına yönelik araştırma yapmak, bağlı kurumlarımızda 
stratejik yönetim anlayışına dayanan kalite yönetim sistemini yay-
gınlaştırmak ve projeler geliştirmek” olarak özetlenebilir.  
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2019-2023 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI 

    

Cumhurbaşkanlığı yazısı ile başlayan 2019-2023 stratejik plan çalışma-
ları öncelikle Hatay il milli eğitim müdürlüğümüz mevcut durumunun ana-
liz edilmesiyle başladı. Durum analiz raporu hazırlanırken paydaş analizi-
nin verileri hem nicel hem nitel yöntemlerle belirlendi. Üst politika belge-
leri ve mevzuat incelenmiş, kuruluş içi analiz yapılarakta müdürlüğümü-
zün güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmiştir. PESTLE analiziyle fırsat ve teh-
ditlerimiz tespit edildi. Bu analizler sonucunda Müdürlüğümüz mevcut du-
rumu belirlenmiştir. Daha sonra 7 amacımız doğrultusunda hedefler, per-
formans göstergeleri belirlenmiş ve amaç, hedeflerimizin gerçekleşmesi 
için stratejiler belirlenmiştir. 2019- 2023 Hatay il müdürlüğümüzün strate-
jik plan çalışmaları devam etmektedir.   
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İLKOKULLARA “BİR SORUM VAR” 

    Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi  ilkokullara yönelik 
“BİR SORUM VAR” projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.  

Proje, ilkokul öğrencilerine temel kazanımları edindirmeyi ve genel 
kültür bilgilerini arttırmayı amaçlamaktadır. Temel kazanımlar ve genel 

kültür bilgileri soru haline 
dönüştürülüp teneffüslerde 
eğlenceli bir müzik ardın-
dan sorulmakta ve diğer 
teneffüslerin birinde cevap-
lanmaktadır. Öğrenmeyi 
tekdüzelikten çıkarıp eğlen-
celi hale getirip öğrenme-
nin kalıcılığını arttırmayı 
amaçlayan projede öğren-
ciler, sorunun cevabı açık-
lanana kadar birbirleriyle 
etkileşim halinde kalmakta 
ve birbirlerine soruyu sora-
rak öğrenmeyi etkili hale 
getirmektedirler. Okullarda 

oluşturulan “BİR SORUM VAR” panosuna günün sorusu asılmakta bu şe-
kilde öğrenme görsel hale de getirilmektedir.  

Projenin pilot uygulamaları Defne Çekmece Yılmaz Nurlu İlkokulu, 

Antakya Anayazı İlkokulu ve Antakya Süleyman Şah İlkokulu’nda gerçek-

leştirilmiştir. Öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerden projeye karşı olumlu 

dönütler alınmıştır. Projeyi il geneline yaygınlaştırdığımızda öğrencilerimiz, 

öğretmenlerimiz  ve okullarımız adına faydalı olacağı kanaatindeyiz.  
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DEĞERLERİMİZLE DEĞERLİYİZ 

Halen üzerinde çalışmalara devam ettiğimiz projemizin hedef kitlesi ilko-

kul 2,3 ve 4. sınıflar; amacı okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı ka-

zandırmak ve değerlerimizi öğrencilerimize benimsetmektir. Bu amaca 

yönelik olarak alışılmışın dışında bir hikaye formatı belirledik. Hikayede 

olaylar devam ederken değerlerimize uygun olan ve olmayan iki seçenek 

sunduk. Okuyucunun hikayedeki kahramanın yerine kedini koyarak seçe-

nekler arasında tercih yapmasına imkan tanıdık. Hikaye,  okuyucu doğru 

seçenek üzerinden hikayeyi okumaya devam ettiğinde sonuç olumlu, yan-

lış seçenek üzerinden gittiğinde ise sonuç olumsuz olacak biçimde tasar-

landı. İki seçenek arasındaki farkı gören okuyucunun bu şekilde doğru 

olanın, değerlerimize uygun davranmanın bilincine varması amaçlan-

maktadır. Proje kapsamında yazılan altı hikayenin her birinde, birbirinden 

farklı değerlerimiz işlenmektedir. Belirli sayıda basımı gerçekleştirilecek 

olan hikayeler okullarda belirli bir süre bekletilecek daha sonra başka 

okullara taşınarak ilimizdeki tüm öğrencilerin bu hikayeleri okuması sağ-

lanacaktır. Yazımı tamamlanan hikayeleri resimleme, düzenleme ve ba-

sım aşamalarından sonra okullarımıza ulaştırmayı planlamaktayız.      
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eTwinning Çalışmaları 

2018 yılının  ikinci yarısından 

itibaren eTwinningte  Hatay 

olarak tüm ilçelerimizi belirli 

merkezlerde toplayarak geniş 

kapsamlı bilgilendirme toplan-

tıları yapıldı. Birebir yüzlerce 

öğretmenler görüşerek onlara 

kayıt ve eTwinning platformu-

nun nasıl işlendiğini anlattık. 

Ayrıca ilçelerimizden gelen ta-

lepler doğrultusunda onlarca okula ekip olarak giderek eTwinning ve 

Erasmus plus arasındaki bağ-

lantıları ve bu bağlantılar sa-

yesinde nasıl kaliteli proje ya-

pılabileceği uygulamalı ola-

rak anlatıldı. Yapılan bilgilen-

dirme toplantıları İl Milli Eği-

tim sosyal medya hesapların-

da yayınlanarak ilimiz adına 

eTwinning projelerinin ne de-

rece önemli olduğunu vurgu-

lamış olduk. Ayrıca web 2.0 araçlarıyla ilgili İskenderun ilçemizde 70 öğ-

retmenimize büyük çapta uygulamalı eğitim vererek Web 2.0  araçlarının 

eTwinning projelerine nasıl entegre edileceği gösterilmiştir.  
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Ayrıca 2018 Aralık ayında Antalya’da düzenle-

nen eTwinning 9.Ulusal Konferansına İl koordi-

natörümüz Ömer Bektaş ile birlikte ülkemizde 

eTwinning projelerinde Avrupa Kalite Etiketi al-

mayı hak eden en başarılı 200 öğretmen ara-

sından 9 öğretmen ve 2 özel davetli öğretmeni-

mizle beraber toplam 12 kişi konferansa katıl-

mış bulunduk. 

Hatay eTwinning İl Koordinatörü: Ömer BEKTAŞ 
eTwinning İçerik Geliştirme Üyesi Özel Davetlisi: Duygu EFETÜRK 
eTwinning ve EBA entegrasyonu Özel Davetlisi: Hanefi ZOBAR 
Avrupa Kalite Etiket Sahibi Öğretmenlerimiz: 
Esen SANDIRAZ, Fatma Nilgün MÜLAYİM, Halil AKSAY, Hanife AKSAY, 
Hülya KARTAL 
Necla AKKURT, Nilay KIYMACI, Senem KALKAR, Sevgi ALTINIŞIK 
Aynı zamanda Ulusal Konferansta açılan 55 stand arasında en başarılı ilk 

beş stand arasına Nilay KIYMACI ve  Halil AKSAY öğretmenlerimizin 

standları girmeyi hak kazanmıştır. Bu yılki Ulusal Destek Servisi tarafından 

verilen son istatistiklere göre ilimiz 398 aktif eTwinning projesiyle Akdeniz 

Bölgesinde 4.  ülke genelinde ise 9. luk yerini alarak büyük bir başarıya 

imza atmıştır.  
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SCİENTİX STEM ÇALIŞTAYI 

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğü AR_GE birimi olarak Ha-

tay da  Scientix STEM Eğitimi 

çalıştayını 84 öğretmenin ka-

tılımı ile  gerçekleştirdik. 3 

gün süren çalıştayımızın ilk 

günü bakanlıktan gelen Tunç 

Erdal AKDUR VE Esra KAYIŞ  

hocalarımız tarafından teori 

eğitimi verildi. Diğer günler 

ise grup çalışmaları yapıldı. Ayrıca  öğretmenlerimizin yaratıcı fikirlerini 

ortaya koyarak stem eğitimi proje yarışması düzenlendi.Öğretmen grup-

larımız  tarafından hazırlanan projeler “Otonom Temizlik Robotu, Görme 

Engelliler için Şahin Feneri ,Akıllı Enerji, Akıllı Market Arabası,Yatay Rüz-

gar Paneli,Ekolojik Su Arıtma sistemi,Sağlıklı Üret,Akıllı Yoklama Sistemi” 

gibi bir çok stem projeleri yarışmada sergilendi. Yarışma sonucunda 

“Akıllı Enerji” isimli Stem Projesi 1.Proje seçilmiştir. Bakanlık temsilcileri ta-

rafından düzenlenen 3 günlük çalıştayımız verimli bir şekilde gerçekleşmiş 

oldu. 
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MİNİK VECİHİLER HÜRKUŞ OLUYOR PROJESİ 

Projenin Genel  Bilgileri (Ayrıntı;  http://www.hatayarge.com/Hurkus/ ) 

         Proje Adı                     :  Minik Vecihiler Hürkuş Oluyor  

         Proje Süresi                 : 12 AY 

Proje Bütçesi               : 182.408 TL 

Başvurulan Program  : Kalkınma Bakanlığı SODES 2017/1 

Başvuru Sahibi           :  Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Proje Ortağı                :  Payas Belediyesi 

Projenin Amaçları: 

                 -Vecihi Hürkuş’un ve çalışmalarının tanıtılması 

                 - Sivil Havacılığın Özendirilmesi 

                 -Havacılıkla ilgili üretimle ilgili teşvik ve farkındalık sağlanması 
                 - Model Uçak yapımı ile ilgili ilgisi olan ortaokul öğrencilerinin el becerilerinin 

geliştirilmesi 

                 - Engelli çocukların toplumla kaynaşmasının sağlanması   
  - Ortaokul öğrencilerinin milli ve manevi duygularının geliştirilmesi  

  - Teknolojiye duyulan ilgiyi el becerilerini geliştirme konusunda bir fırsata dönüş-

türerek çocukların teknoloji bağımlılığından korunması 

 

Proje Hedef Kitlesi       

Özelde:  

Hatay ili Antakya ve Payas ilçesi genelinde ikamet eden 20’si çeşitli  
engeli ve rahatsızlığı olan çocuklardan müteşekkil olmak üzere 50’si kız 

50’si erkek olacak şekilde 100 ortaokul öğrencisi  

Genelde:   

Hatay’da öğrenim gören 400 genç 

Proje Faaliyetleri      

-Proje ekibinin kurulması; Eğitimci dahil tüm görevlilerin komisyonların kurulması  

-Hedef kitlenin belirlenmesi  

-Payas STEM Merkezi içinde engellilerin de yararlanabileceği özel çocuk evi  

oluşturulması 

 Antakya Özbuğday Ortaokulunda Çocuk Evi Kurulması (Model Uçak Yapım  

Atölyesi Dahil) kurulması  

-Görünürlük ürünlerinin hazırlanıp yayınlanması  

- Payas ve Antakya’da El Sanatları (Model Uçak Yapımı) Kursunun verilmesi  

-Payas STEM'de Model Uçak Şenliği ve Yarışmasının icrası  

-Ankara Gezisi (THK ve İlgili Müzelerin ziyareti ve Hürkuş uçağının  

gözlemlenmesi, Cebeci'deki Vecihi Hürkuş Kabrinin ziyaret edilmesi) 

-Vecihi Hürkuş'un hayatı ile ilgili tek kişilik tiyatro oyununun il genelinde 5 ilçede sah-

nelenmesi ve akabinde model uçak sergilerinin devamı    

-Öğrencilere STEM Kursları verilmesi     

Proje Müellifi ve Koordinatörü :  Ahmet ŞANAL – 0539 683 21 06 – ahmet_sanal@hotmail.com 

http://www.hatayarge.com/Hurkus/
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MİNİK VECİHİLER HÜRKUŞ OLUYOR PROJESİ  

FOTOĞRAFLAR 
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STEM,ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMLERİ 

İçerisinde bulunduğumuz dijital ça-

ğın gereksinimlerini karşılamak için 

21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış 

bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 21. 

Yüzyılda ülke olarak gelişmek için 

ve liderlik edebilmek için bu beceri-

lerden yararlanılması gereğini or-

taya koymak adına Hatay İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü olarak öğret-

menlerimize yönelik düzenli STEM 

Eğitimleri vermekteyiz. Şu ana kadar 7 farklı eğitimde 350 öğretmenimi-

ze,Proje Tabanlı Öğrenme, Stem Öğretim Modeli, Robotik ve Kodlama 

eğitimleri şeklinde planlanan eğitim programlarımızı uygulamaktayız. 

Eğitimlerin ardından kendini bu alanda geliştiren öğretmenlerimiz ile bir-

likte müdürlüğümüze bağlı Robotik ve Kodlama atölyelerinde öğrencileri-

mizi misafir ederek bu konuda ilimiz genelinde bir farkındalık oluşturmayı 

amaçlıyoruz.  
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ERASMUS+  EĞİTİMLERİ 

2019 yılı Erasmus+ Projelerine başvuru yapacak olan kurumlarımıza des-

tek olmak ve program hakkında genel bilgi vermek adına ilimizin farklı 

ilçelerinde Ar-Ge ekibimizin öncülüğünde Erasmus+ eğitimleri düzenlen-

mektedir.Yeni dönem içerisinde 6 farklı ilçemizde düzenlenen 9 eğitimde 

400’e yakın öğretmenimize proje eğitimi verilerek destek olunmuştur. 
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EVDE ÇOCUK BAKIMI KURSLARI 

Hatay Valiliği ve Müdürlüğümüz ortaklığında 

gerçekleştirilen SODES  İle Kadın İstihdamı 

Güçleniyor adlı proje kapsamında 10 farklı 

ilçemizde 500 Ev hanımına yönelik 0-72 Ay 

çocuk Gelişimi Kursu Eğitimi verilmiştir. 
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GENÇLERİN ELLERİNDE ŞEKİLLENEN AĞAÇLAR 

PROJESİ  

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Müdürlüğümüz or-

taklığında yürütülen GENÇLERİN ELLERİNDE ŞEKİLLENEN AĞAÇLAR pro-

jesi kapsamında Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gençle-

rimizle yönelik Ahşap Oymacılığı eğitimleri düzenlendi. Proje kapsamında 

gençlerimizin iş hayatında yer edinmeleri sağlanarak istihdam edilebilir-

likleri artırmaları amaçlanmaktadır. 
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DOĞALGAZ İÇ TESİSATÇISI KURSU TAMAMLANDI 

Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu SODES
-2017 Doğalgaz Tesisatında Yeni Yöntemler 
Yenilikçi Elemanlar Projesi kapsamında açı-
lan Doğalgaz İç Tesisatçısı Kursu tamam-
landı.  
Doğalgaz İç Tesisatçısı Kursu; Ülke ve top-
lum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlık-
lı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 
gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat 
konularından Doğalgaz İç Tesisatı hizmetle-
rinin üretilmesinde ve denetlenmesinde ça-
lışabilecek kursiyerlerimizin bilgi birikimleri-
nin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve 
belgelendirilmelerini amaçlamaktadır.  
Toplamda 608 saat süren kursta; Doğalgaz 
tesisatı döşemesi, gaz cihazları, kombi, do-

ğalgaz sobası, doğal gazlı şofben gibi cihazların bağlantısının yanı sıra, 
kombi bakım ve petek temizleme eğitimleri verildi. Eğitimler sonrasında 
başarılı olan her bir kursiyer; bir evin ısı kaybını, petek kombi seçimini 
gaz ve petek tesisatının bağlantılarını ve kurulu tesisatın arıza ve bakımı-
nın yanı sıra genleşme tankının temizliğini ustalıkla yapabilecek aşamaya 
geldi.  
Kurstan mezun olan kursiyerler; yapılarda ısıtma ve doğal gaz iç tesisatı 

döşeme, bakım ve onarımını yapma becerisine sahip nitelikli birer usta 

haline gelerek, Doğal gaz taahhüt firmalarında, yakıcı cihazların servisle-

rinde, fabrikaların kazan dairelerinde, ısıtma tesisatı taahhüt firmalarında 

ve benzeri işlerde çalışabilecekler. 
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TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI BAŞVURU SÜRECİ 

ÖNCESİNDE İLİMİZ GENELİ ÖĞRETMENLERİMİZE 

EĞİTİMLER YAPILDI 

 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekle-
me Programı, 5 - 12. sınıf öğretim prog-
ramları çerçevesinde, öğrencilerin bilim-
sel çalışmalar gerçekleştirme konusunda 
teşvik edilerek bilimsel yaklaşım beceri-
lerine katkı sağlanması, farklı bilişsel, 
duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her 
öğrenciye proje hazırlama fırsatının su-
nulması, gerçek hayattaki soru ve sorun-
lara çözüm bulunmasında bilimsel çalış-
maların ve bulguların yaparak yaşaya-
rak öğrencilere kazandırılması ve bilim-
sel yaklaşım becerilerinin yaygınlaştırıl-

ması amacıyla 22 Ekim-22 Kasım 2018 tarihleri arasında okullarımızın 
başvuruları alındı.  
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı başvuru süreci başla-
madan önce il geneli bilgilendirme toplantıları planlandı. İlimiz geneli her 
okuldan bir idareci ve bir öğretmenimize yönelik bilgilendirme toplantıları 
yapıldı.  
 Bilgilendirme Toplantıları, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme 

Programı Hatay İl Temsilcisi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel 

Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Cemil 

Kaya GÖKÇEK tarafından gerçekleştirildi. 
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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına İlimizden   

340 Başvuru Yapıldı 

4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programına ilimizde bulunan 
ortaokul, lise, Bilim ve Sanat Merkezleri, Öğretim programlarında Fizik, 
Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe vb. derslerden en az üçüne yer veren 
Mesleki Eğitim Merkezleri Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü gör-
me, işitme ve zihinsel engelli devlet okulları tarafından başvuru yapıldı. 
4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programına toplamda 340 
başvuru yapıldı. Başvurularda geçen yıla göre %89’luk bir artış sağlan-
mıştır.    
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TEKNOUZAY BİLİM ŞENLİĞİ “BİLİMİN IŞIĞINDA 

BİRLİKTE YÜKSELECEĞİZ” 

“TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı” kap-
samında desteklenen ‘İskenderun Teknouzay 
Bilim Şenliği” 5-6 Ekim 2018 tarihlerinde 2 
gün süreyle İskenderun Teknik Üniversitesi 
Merkez Kampüsü’nde gerçekleştirileştirildi. 
İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM) yü-
rütücülüğü, İskenderun Teknik Üniversitesi 
(İSTE) işbirliği ile hazırlanan, İskenderun İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Hatay İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve 

Hatay Bilim ve Sanat Merkezlerinin kıymetli destekleri ile gerçekleştirilen 
proje, ilimizde düzenlenen ilk 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği oldu. 
Projede, her yaş grubundan katılımcının temel astronomi kavramları ve 

uzay teknolojisi konularında deneyim kazanmasını sağlayarak çok sayıda 

etkinlik, atölye, sergi, simülasyon, uzay küresi, yarışma, müzik dinletisi, 

bilimsel söyleşinin yanı sıra gökyüzü gözlemleri yapıldı. Türkiye’nin uzay 

bilimleri ve teknoloji alanında söz sahibi bir konuma gelebilmesine katkı 

sunmayı hedefleyen İskenderun Teknouzay Bilim Şenliği Projesi, gerek 

yurtiçi gerekse yurtdışında görevli alan uzmanlarının birikimlerini geniş 

halk kitleleriyle paylaşmalarına ortam sağladı.  

 
  



Sayfa 18  HATAY ARGE 

 

TARIMLA ENGELLERİ AŞIYORUM 

Kalkınma Bakanlığı Sodes 
Programı tarafından finanse 
edilen Hatay İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
yürütülen 2017/31/099 Nolu 
Tarımla Engelleri Aşıyorum 
adlı projede öğrencilerimizle 
tiyatro etkinliği düzenlendi. 

 

 

Kalkınma Bakanlığı Sodes 
Programı tarafından finanse 
edilen Hatay İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
yürütülen 2017/31/099 Nolu 
Tarımla Engelleri Aşıyorum 
adlı projede yemekli kapanış 
toplantısı düzenlendi. Prog-
ram kapsamında öğrencilerimiz ve davetlilerle doğa yürüyüşü, at 
binme ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi. 

  

 


