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Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı,
yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve

sefalete terk eder.



Eğitim sistemimizde okul öncesinden yükseköğretime kadar
eğitimin tüm kademelerini bir sistem bütünlüğü içerisinde
değerlendirerek kalitesini sürekli iyileştirmeye odaklanacağız.
2022 yılında çalışmalarımızın odağında eğitimde fırsat eşitliği
olacaktır. Bu kapsamda, öncelik verdiğimiz alanlar, okul
öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak, okullar arası imkân
farklılıklarını azaltmak, öğretmenlerimizin mesleki
gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla desteklemek ve mesleki
eğitimi güçlendirmek olacaktır. Eğitim öğretim sisteminde
öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin daha iyi
şartlarda yetişmeleri için hep birlikte yol almanın gayreti
içinde olacağız.

Mahmut ÖZER
Millî Eğitim Bakanı



Perv�n TÖRE
İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü

"Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye’sinin inşasında rol
alacak gençlerimiz ve çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde
şekillenecektir. Bu memleketi, milleti ve millî iradeyi sahiplenecek
gençlerle geleceğimiz her zamankinden daha aydınlık olacaktır."

Orhan TAVLI
Muğla Valisi



SÖZÜN ÖZÜ

       Müdürlüğümüze bağlı okul / kurumlardaki kültür ve eğitim temalı iyi örneklerin
yer aldığı 81 Çalıkuşu Muğla e-dergimizi, sizlerle buluşturuyor olmaktan mutluluk
duyuyoruz.
   Okullarımız, bir yaşam alanı ve her bir çocuğumuzun değerine değer,
mutluluğuna mutluluk katan mekânlardır. Bu değerli mekânlarda geleceğimizin
güvencesi olan çocuklarımıza ve gençlerimize yeni hedefler göstermek, yeni ufuklar
çizmek ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür. 
      Bizler Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımız için daha adil, daha
eşit, daha kapsayıcı ve kaliteli bir eğitim sunabilmek adına var gücümüzle
çalışmakta, eğitim ekosisteminde planladığımız çalışmaları kararlı bir şekilde
yürütmekteyiz. Ufuk açan, değer katan, fark yaratan her türlü eğitim faaliyetine
destek olmayı ve bunu yaygınlaştırmayı görev kabul ediyoruz. Bu amaçla
hazırlamış olduğumuz 81 Çalıkuşu Muğla e-dergimizde, 2021 yılı içerisinde
Müdürlüğümüzün uhdesinde yürütülen projeleri, okullarımızda öğretmenlerimiz ve
öğrencilerimizin gerçekleştirmiş olduğu iyi örnekleri, özgün çalışmaları geniş
yelpazede sizlere sunmayı amaçladık. 2022 yılında da Muğla eğitim camiası olarak
aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürecek, iki ayda bir yayımlayacak
olduğumuz e-dergimizle ilimizde gerçekleşen eğitimde iyi örnekleri sizlerle
buluşturmaya devam edeceğiz.
       81 Çalıkuşu Muğla e-dergimizin hazırlanmasında emeği geçen Müdürlüğümüz
AR-GE birimi ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor; tüm eğitim camiamıza
başarılar diliyorum.

Emre ÇAY

İl Milli Eğitim Müdürü
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KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Hanımefendi, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Kültür ve Turizm
Bakanlığınca desteklenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin 
 herkes için güzel bir müjde olduğunu belirtti.

Dünya ne kadar değişirse değişsin, kütüphanelerin hayatımızdaki yeri
vazgeçilmezdir.
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MUĞLA'DA 

Bakanlığımızın finansal desteği, hayırseverlerimizin katkıları ve meslek liselerimizin
üretimi ile kütüphanesi olmayan her okulumuzda bir kütüphane kurulması
çalışmalarımız tamamlanmış ve 322 okulumuz kütüphanesine kavuşmuştur. 

İl Müdürümüz Sayın Emre Çay, hafta sonları üretim faaliyetlerini aralıksız sürdürerek
kütüphanelerin kısa sürede faaliyete geçirilmesinde önemli rol oynayan Fethiye
Mustafa Kemal MTAL, Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir MTAL, Menteşe Şehit Ziya
İlhan Dağdaş MTAL, Milas Mesleki Eğitim Merkezi ve Yatağan Şehit Engin Yalçın
MTAL idareci ve öğretmenlerini aynı zamanda mesleki gelişimlerini ilerleterek
tecrübe kazanan öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

K Ü Üt ppphane s izz
KALMADI!OKUL
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Okul seçiminde önemli olan okulun özelliklerinin, çocuğun ve ailenin beklentilerine ve
özelliklerine uygunluğudur. Her aile doğal olarak, çocuğunun en nitelikli ve en ideal
okul imkânlarından yararlanmasını istemektedir. İmkanları yeterli olmayan okulların
belirlenmesi aşamasında, bir okulun tercih edilme nedenleri üzerine yayınlanmış
bilimsel makaleler incelenmiş, literatür taraması ve ön okumalar yapılarak tercih
konusunda çeşitli parametreler geliştirilmiş, bu parametrelere bağlı olarak
Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi okullarımız tercih edilme durumlarına göre göz
önüne alınmıştır. 
Bu değerlendirilmeler sonucunda Müdürlüğümüz bünyesinde 123 okul proje
kapsamına alınmıştır. Proje Portalı üzerinden belirlenen okulların ihtiyaçları alınmış
ve proje kitapçığı oluşturulmuştur. Belirlenen ihtiyaçlar, her türlü resmi ve özel kamu
kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımız imkânları devreye sokularak imkânlar
ölçüsünde giderilmeye çalışılmaktadır. 

OKULLAR ARASI İMKÂN FARKLILIKLARININ
AZALTILMASI PROJESİ
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MUĞLA ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
KENDİNİ GELİŞTİRMENİN YENİ ADRESİ OLDU

 
İlimizdeki yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini 21. yüzyıl becerileri ile
desteklemek, veli ve öğrencilerin eğitim öğretim sürecindeki bilinç düzeyini
yükselterek eğitimin niteliğini artırmak amacıyla Muğla Öğretmen Akademisi
Projesi uygulamaya konulmuştur.
Proje kapsamında Muğla Öğretmen Akademisi Web Portalı oluşturulmuş,
yönetici ve öğretmenlerimizin kullanımına sunulmuştur. Akademi kapsamında
yapılacak eğitimlerin duyuruları ile eğitim başvuruları bu portal üzerinden
yapılmakta, yapılan bütün eğitimlere ait haberler bu portalda yayınlanmaktadır.
Yönetici ve öğretmenlerimiz portala üye olarak akademi kapsamında yapılacak
eğitimlere başvuru yapabilmektedir.
Akademi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimlere şu ana kadar;
Yüz yüze yapılan 32 kurs/seminer/eğitime 951 öğretmen katılmıştır.
Çevrim içi (online) yapılan 205 eğitimi; 30.000 online, 134.000 kişi kayıttan
toplamda 163.000 kişi izlemiştir.
Çevrimiçi sanal üniversite/lise tanıtımları 9.200 öğrenci tarafından izlenmiştir.
Çevrim içi yapılan eğitimlerin videoları Müdürlüğümüzün sosyal medya
hesaplarına konularak binlerce kişinin izlemesi sağlanmıştır.
Bu eğitimlerde başta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olmak üzere birçok
üniversite, Anadolu Vakfı, Öğrenme Tasarımları, Öğretmen Akademisi Vakfı,
Deniz Temiz Derneği, Pera Müzesi, Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Güney
Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ile işbirliği
yapılmıştır. Kurulan bu işbirlikleri çerçevesinde akademi eğitimlerimize 200
akademisyen/uzman katkı sağlamıştır.
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Muğla Öğretmen Akademisi tarafından gerçekleştirilen eğitimlere katılan
yönetici ve öğretmenlerimize kendilerini geliştirme imkanı sağlanmaktadır.
Eğitimler yönetici ve öğretmenlerimiz tarafından beğeniyle takip edilmektedir. 
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YETENEK HARİTASI PROJESİ

8. sınıf öğrencilerimizin, geleceğe yönelik doğru bir kariyer planlaması yapmasına
destek olmak ve doğru lise tercihinde bulunmalarını sağlamak amacıyla Muğla
Yetenek Haritası Projesi uygulamaya konulmuştur.

İlimizde görevli bilişim öğretmenlerimizce yazılımı tamamlanan proje portalı aracılığı
ile ilimiz resmi ve özel tüm ortaokullarımızda öğrenim gören 8. Sınıf öğrencilerimizin
yetenek ve ilgileri ölçülmektedir. Cevaplanan yetenek ve ilgi testinin ardından
sistemde oluşturulan ;

• Öğrenci yetenek ve ilgi raporu
• Rapor içeriğinde rehber öğretmen yönlendirme ve yorumları
• Yetenek ve ilgiler ile mesleki eşleştirmeler
• Türkiye'de sınavla alan okullar ve yüzdelik dilimleri
• Muğla’da sınavsız alan okulların listesi ve web yönlendirme linkleri
• Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri alan/dalları ilçelere göre dağılımı ve
pansiyon durumları  olmak üzere çok sayıda içerik ve link öğrencilerimizin lise
tercihini kolaylaştırmak için hazırlanmıştır.
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MUĞLA MAVİ-YEŞİL OKULLAR PROJESİ
BAŞLIYOR

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında, kamu kaynaklarının etkin
kullanılması, dünyada her geçen gün tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında
öğrencilerde farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci
yüksek ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi amaçlarıyla Muğla Mavi Yeşil
Okullar Projesi başlatılmıştır.
Tüm okullarda öğrencilerden oluşan “İsraf Avcıları” takımlarının kurulması, öğrenciler arası
afiş ve öz çekim yarışmalarının düzenlenmesi, öğrencilere yönelik ilçeler arası “Mavi–Yeşil
Okullar Satranç” müsabakalarının düzenlenmesi, okullarda Tasarruf konulu özgün STEM
etkinliklerinin planlanması, enerji verimliliği paneli gibi etkinliklerle proje hakkında farkındalık
yaratılması planlanmaktadır. Projemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılı Ocak ayında tüm
okullarda eş zamanlı olarak başlayacaktır. Projenin ikinci ayağında ise; pilot okullar olarak
belirlenen il genelinde elektrik/su gideri en fazla olan okullarda gerçekleştirilecek fiziki
iyileştirmeler (perlatörlü çeşmelerin kullanılması, lamba ve çeşmelere sensor takılması vs.)
sonrasında fatura giderindeki değişim karşılaştırılarak projenin verimliliği somut olarak
ölçülmüş olacaktır.
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OKUR GEZER PROJESİ

Kütüphanelerin ortak kullanımı – ziyareti
Veli – öğrenci okuma etkinlikleri
Ortaokul ve liselerde kitaplarla oryantiring etkinliği düzenleme
Her hafta bir değer belirleyip o değerle ilgili kitap cümleleri bulma ve o
cümlelerle etkinlik düzenleme
10 kitap isminden hikâye kurgulama,
Kitap tahlillerinin yapılması ve ödüllendirmeler, 
İlkokullarda masal canlandırma, ortaokul ve liselerde tiyatro çalışmaları,
Kitap sırtı tasarlama,
Kütüphane çıkış bileti etkinliği,
Senin de bir kitabın bulunsun etkinliği,
Kütüphanelerde yazar /okur buluşmaları organize etme,
En sevdiği kitabın ayracını tasarlama,
Antik kentlere gezi, vb.

Bakanlığımızın “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesinden hareketle
öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun kitaplara erişebilmelerini sağlamak,
kütüphane kurallarını fark ettirmek ve kütüphaneleri eğitim öğretim mekânı
haline getirmek, renkli ve öğretici etkinlikler tasarlayarak kütüphaneleri
öğrenme mekânlarına dönüştürmek, antik kentlerimizi birer okuma alanı olarak
değerlendirip düzenlenen gezilerle öğrencilerin antik kentleri tanımasını
sağlamak amacıyla yürütülecek projemiz içerisinde on sekiz temel faaliyet yer
almaktadır. Bu faaliyetler ana hatları ile şu şekildedir;
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER YARIŞMASI
BAŞLIYOR!

 "İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi"
 "Eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi"
 "Yenilikçi uygulamalara imkân sağlanması"
hedeflerine hizmet edecek ve ilimizin eğitim personelinin geliştirdiği iyi örnekleri birbirleriyle
paylaşmalarına, iyi model teşkil etmelerine imkan sağlayan çalışmaları ortaya çıkaracak bir
platforma ihtiyaç duyulmuştur. Bu gerekçeler Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim
kademelerinde söz konusu yarışmanın uygulanmasının önemini ortaya koymaktadır.

Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlarda sürekli gelişim vizyonuna sahip güvenilir ortamların
oluşturulması, bu ortamlarda iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması,
yaygınlaştırılması ve diğer okul/kurumlar tarafından model alınmasını sağlamak amacıyla
tüm derece ve türdeki özel-resmi okullar/kurumlar ile bu okul ve kurumlarda görevli yönetici,
öğretmen, öğrenim gören öğrenciler ve veliler projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır.



M
uğ

la
 İl

 M
ill

i E
ği

tim
 M

üd
ür

lü
ğü

               81 Çalıkuşu MUĞLA - 11

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER ÖDÜL
TÖRENİ DÜZENLENDİ

Müdürlüğümüzce yürütülen "Eğitimde İyi Örnekler" yarışması kapsamında 2020/2021
eğitim öğretim yılında iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması ve
yaygınlaştırılması amacıyla 'Eğitimde İyi Örnekler' yarışmasının ödül töreni
gerçekleştirilmiştir. 
Konuşmasına "Ne yaparsanız yapın o işin sanatçısı olun." sözleriyle başlayan İl Milli
Eğitim Müdürümüz Sayın Emre Çay, "Bugün aramızda işini aşkla ve bir sanatçı
edasıyla yaparak Muğla'mıza eğitimde iyi örnekler kazandıran öğretmenlerimizi, okul
idarecilerimizi ödüllendirmek, iyi örnekleri paylaşmak, özgün çalışmalarını ön plana
çıkararak tüm okullarımız tarafından model alınmasını sağlayarak okullar arası imkan
farklılıklarını minimize etmek ve bu şuurda çalışmalarımızı sergilemek için bir araya
geldik. İlimizde 10 farklı temada 289 proje başvurusu gerçekleştirilmiş, bu başvurular
arasında 39 alanda projelerimiz eğitimde iyi örnek olarak ödül almaya hak
kazanmıştır. Eğitimde iyi örnekler projesi ulusal ve yerel düzeyde eğitimin her
kademesinde uygulanmakta olup her geçen gün daha iyi örneklerin sayısının arttığını
görmekteyiz." ifadelerini kullanmıştır.
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EDEBİYAT DERSLİĞİ PORTALI YAYINLANDI

 

Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan Edebiyat Dersliği
Portalı ile AYT Türk Dili ve Edebiyatı sınavına girecek öğrencilerin sınav
hazırlık sürecine destek olmak bununla birlikte tüm sınıf seviyelerindeki Türk
Dili ve Edebiyatı derslerinde, öğretmen ve öğrenciler için kaynak olarak
kullanılabilmesi amaçlanmıştır.

Öğrencilerimizin AYT (Alan Yeterlilik Testi) Edebiyat sınavına daha kolay
hazırlanmalarını sağlamak amacıyla; Edebiyat dersini 9 ayrı kategoriye, her bir
kategoriyi de alt bölümlere ayırarak toplam 5.402 sorudan oluşan bilgi
yarışması formatında bir web sitesi hazırlanmıştır.  

Hazırlanan web sitesi http://www.edebiyatdersligi.com adresinde yayınlanarak,
sadece okulumuz öğrencilerine değil tüm Türkiye’nin kullanımına sunulmuştur. 

 

http://www.edebiyatdersligi.com/
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Türk İslam Sanatında kullanılan motiflerin anlamlarının derinliğinin
kavratılması amacıyla Milas Halk Eğitimi Merkezi tarafından “Türk İslam
Sanatında Motiflerin Derin Anlamları” projesi başlatılmıştır.
Bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu
Öğretim Görevlisi Berna Sevinç danışmanlığında öğretmenimiz Ayşe Arsın
tarafından kursiyer ve kurumda görevli öğretmenlerimize seminerler verilmiş
ve motiflerdeki derin anlamların ortaya çıkarılması sağlanmıştır.
Öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimiz almış oldukları eğitimler neticesinde
yaptıkları çalışmalarda Türk İslam Sanatındaki Motifleri kullanmaya
başlamışlardır. 
Çalışma ile Türk İslam Sanatında kullanılan motifler ile ilgili bir katalog kitapçık
hazırlanarak kursiyerlerimizin hizmetine sunulmuştur.

TÜRK İSLAM SANATLARI VE DERİN ANLAMLARI
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MATEMATİĞİN GÖZÜ
Yatağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulunun hazırlamış olduğu projenin
amacı, engelsiz öğrencilerimizin, görme engelli öğrencilerimiz için, yaratıcı
öğrenme metotlarını kullanarak ürünler geliştirmelerini, yaparak-yaşayarak
öğrenmelerini, işbirliği içerisinde, kendi hazır bulunuşluklarına uygun
kazanımlar için materyal tasarlamalarını ve empati kurma becerilerini
geliştirmeleri sağlanmıştır.
Öğrenciler, etkileşimli ve proje tabanlı öğrenme yöntemleri sayesinde, var olan
bir soruna disiplinler arasında bağlantı kurarak çözüm üretmeyi öğrenmişlerdir.
Uzaktan eğitimin devam ettiği, öğrencilerin okullarından uzakta olduğu salgın
sürecinde öğrencilerimiz kendi zorlandıkları matematik kazanımlarıyla, görme
engelli bireylerin zorlandıkları kazanımları karşılaştırıp işbirliği içerisinde
araştırma yapıp, proje içerisinde kullanmışlardır. Hazırladıkları materyalleri
dersleri ile ilişkilendirip yaparak-yaşayarak daha kalıcı bir öğrenme
gerçekleştirmişlerdir.



M
uğ

la
 İl

 M
ill

i E
ği

tim
 M

üd
ür

lü
ğü

               81 Çalıkuşu MUĞLA - 15

 FETHİYE GAZİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ
YAPTIKLARI TOHUM KUMBARASI İLE

ÇEKİRDEKTEN İŞE BAŞLADILAR
 
 
 
 
 
 

Projede öğrencilere doğa farkındalığı
kazandırmanın yanında küçük yaşlardan
itibaren sağlıklı yaşam, çevre bilinci,
üretme, canlı nesnelerin gelişim
aşamalarını fark etme, bitkilerin farklı
iklimlerde ve doğa koşullarında yetiştiği
kavratılmıştır. Kumbarada yedikleri
meyvelerin çekirdeklerini biriktirip,
ardından filizlendirerek toprağa ektiler.
Toprağa verdikleri emeğin büyümesini
izlerlerken doğaya sundukları katkıyı ve
saygıyı izlemenin sevincini yaşadılar.
Öğrencilerimiz çekirdekten yetiştirdikleri
ağaçlarıyla birlikte ekolojik ruhumuzu
besliyor, yeşil ve yetkin bir dünyayı
geleceğe taşıyorlar.

Fethiye Gazi Anaokulu öğrencileri Çekirdekten Yetişmek isimli projeleri ile özel
tohum kumbarası yapmışlardır.
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 HÜKÜMLÜLER İÇİN
RESOSYALİZASYON ÇALIŞMASI

 
 
 
 
 
 

Suça karışmış olan hükümlülerimizi, tahliye olduklarında toplum dışına itilmek,
iş hayatında yer alamamak gibi pek çok sorun beklemektedir. Dalaman Mesleki
Eğitim Merkezi bu ihtiyaçtan hareketle Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda
cezalarını çekmekte olan hükümlülerin meslek edinmesi ve bu mesleğin
yeterliliğini kanıtlayan bir sertifika sahibi olmalarının sağlanması amacıyla, 181
meslek dalında toplam 120 hükümlüye sınav yoluyla kalfalık belgesi, 30
hükümlüye de ustalık belgesi verilmesini sağlamıştır.
Proje ile cezalarını tamamlayarak toplum hayatına dönüş yapan hükümlülerin
resosyalizasyon sürecini kolayca atlatması, toplum içerisinde yer edinmelerinin
kolaylaşması ve meslek erbabı olarak toplum içerisine karışmaları ve
sosyalleşmeleri sürecine katkı sağlanmıştır.
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EĞİTİMDE VERİYE DAYALI YÖNETİM -
MUĞLA EĞİTİM YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ

(MEYBİS)

MEYBİS, Müdürlüğe bağlı resmi/özel tüm okul ve kurumlardan dijital veri
toplama ve analiz etme amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
oluşturulan çevrimiçi çalışan dinamik bir araçtır.
Kamuda işgücü ve zaman tasarrufu sağlamak, il, ilçe, okul ve kurumlar
arasında iletişimi güçlendirmek ve veri akışını hızlandırmak, en alt birimden en
üst birime kadar istatistiki veri toplama ve raporlama iş ve işlemlerine
standardizasyon getirmek, okul ve kurumlardan sürekli yapılan veri talebinin
önüne geçmek, okul ve kurumlarımızın kurumsal hafızalarını oluşturarak
gelişim süreçlerini takip etmek, Müdürlüğümüzce yürütülecek proje ve
çalışmaların portallarını tek adreste toplayarak erişimini kolaylaştırmak
amaçlarıyla 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı itibarı ile Muğla Eğitim Yönetimi
Bilgi Sistemi uygulamaya konmuştur.
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COVİD 19 MODÜLÜ
- Aşı Takip Modülü
- Karantina Takip Modülü
- Vaka Takip Modülü
- Bulaş Takip Modülü

MEYBİS ALT MODÜLLERİ 
 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YARIŞMA MODÜLÜ

OKULLAR ARASI İMKAN
FARKLILIKLARI PROJE

MODÜLÜ

YETENEK TARAMASI
MODÜLÜ

DİJİTAL OKUL / KURUM
BRİFİNG SİSTEMİ

AKREDİTASYON MODÜLÜ
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİMİZ
KURUMSAL YAPILANMASINI TAMAMLADI

Eylül 2018’de kurulan ve ilimizde akademik başarının takibinde önemli bir rol
üstlenen Muğla Ölçme Değerlendirme Merkezimiz Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı (PISA), Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri
Araştırması (TIMSS), Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
(ABİDE) ve Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme çalışmalarını ilimizde başarıyla
yürütürken diğer yandan da kurum olarak yapılanma sürecini hızla
tamamlamıştır.

İllerin ölçme değerlendirme kapasitelerinin
geliştirilmesi,
Öğrenci ve öğretmenlere geri bildirim
verilecek şekilde kazanımların edinilme
düzeylerinin ortaya konulması,
Öğretmenlerin, oluşturulacak Soru Bankası
yazılımından yararlanarak daha nitelikli
sınavlar yapılmasının sağlanması,
İl geneli ortak sınav yapma kapasitesinin
geliştirilmesi

Ana hizmet binası ve ek hizmet binası ile
faaliyetlerini sürdüren Merkez, örgün eğitimdeki
öğrencilerin kazanımları edinme düzeylerini
ortaya koymak, bu kazanımları etkileyen
faktörleri ve etkileme oranlarını tespit etmek ve
bu sayede de eğitimin kalitesinin arttırılmasını
sağlamak amacıyla tanımlanan faaliyetleri
başarı ile yerine getirmektedir.

çalışmalarını  gerçekleştirmektedir.
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2022 PISA NİHAİ UYGULAMASINDA
İLİMİZDEN BEŞ OKUL ÜLKEMİZİ

TEMSİL EDİYOR
 Açılımı "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı" olan PISA, Ekonomik

İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde,
15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri
değerlendiren bir araştırmadır. PISA nihai uygulaması 2022 Nisan ve Mayıs
aylarında gerçekleştirilecek olup ilimizden beş okul PISA’da ülkemizi temsil
edecektir. PISA'da zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15
yaş grubundaki öğrencilerin; Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri
okuryazarlığı ve Okuma Becerilerinin yanı sıra konu alanlarının dışında da
öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri,
okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır. 
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ORTAK SINAVLAR  TAMAMLANDI
 

İlimizde bulunan ortaöğretim kurumlarında birinci dönem ikinci yazılı sınavlar
için hazırlıklar tamamlanmıştır.
Hem çoktan seçmeli madde yazma eğitimi hem de ortak sınavlar içerik
belirleme toplantısı ilgi branşlardan soru yazarı öğretmenlerimizle
gerçekleştirilmiştir. İlimizde ölçme değerlendirme anlamında birlikteliğin
sağlanması adına yapılan çalışmalarda 9. sınıflar için Türk Dili ve Edebiyatı,
Matematik, Fizik,  Tarih ve Coğrafya branşlarından çoktan seçmeli sorularla
birinci dönem ikinci yazılı sınavları uygulanmıştır.
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ERASMUS+ İLE GÜÇLENİYORUZ 

Müdürlüğümüzce yürütülen birbirinden farklı 8 Erasmus+ Projesi ile ilimize ve
Müdürlüğümüze eğitim alanında katkı sunulmaktadır. Temel eğitim, Mesleki
Eğitim ve Yetişkin Eğitim alanlarında; erken okul terki riski, dezavantajlı
öğrencilere fırsatlar sunma, gençlerin istihdamında kariyer planlama fırsatlarını
artırma, 3D tasarım ve programlamayı ortaokul öğrenimine entegre etme,  spor
ve rekreasyon faaliyetlerini okullarımızda girişimci öğrenime entegre etme gibi
konularda temel mesleki eğitim almakta olan yararlanıcılarımızın
desteklenmesini kapsayan farklı projelerimiz ile ilimizdeki okullarımıza katkı
sunmaya devam ediyoruz.
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Projelerimiz kapsamında pilot okullarımızda  öğrencilerimizi yurtdışında staja ve
hareketliliklere göndererek ortak ülkelerden gelen öğretmenlerle ilimiz öğretmenlerine
eğitimler düzenleyerek projelerimizi yürütmeye devam ediyoruz.

KA202- Game - IT Projesi
KA201- Maker Schools Projesi
KA201- Passion for Learning Projesi
KA201- Inspire Projesi
KA102- Yenilikçi Servis Elemanları AB Yolunda Projesi
KA3- Culinart Mutfak Sanatları Alanında Ortak Mesleki Yeterlilikler Tasarlama
KA220-ADU- Digital Evolition Projesi
KA121-SCH- Okul Eğitimi Akreditasyonu (Konsorsiyum Ortağı 59 Okul) 

ERASMUS+ İLE GÜÇLENİYORUZ 
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346 896   
159159159

2021 eTwinning Kalite Etiketi Sayıları

                       2018 yılında   27

                       2019 yılında 124

                       2020 yılında 346

                       2021 yılında 896

Etiket ile Muğla eTwinning ailemiz büyümeye devam ediyor.

Öğretmenlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

TWINNINGe
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TWINNING EĞİTİMLERİ VE BİLGİLENDİRME
TOPLANTILARI

İlçelerimizde eTwinning projesine
yeni başlayan için eTwinning temel
bilgileri eğitimi düzenlenmiş ve
eğitimlerde  eTwinning nedir?
eTwinning Portalına nasıl kayıt
olunur? gibi temel başlıkların
yanında bir projeye nasıl dahil
olunabileceğini eTwinning  Live ve
Twinspace kullanımı uygulamalı
olarak anlatılmıştır. 
Eğitim alan öğretmenlerimize
eTwinning projelerine ve derslerine
entegre edebilecekleri farklı web
2.0 araçları ve uygulamaları
öğretilerek yeni projeler
başlatmaları ve ya ortak olmaları
sağlanmıştır.

İlimiz İlçelerinde eTwinning okul
temsilcisi olan öğretmenlerimize
yönelik "eTwinning Bilgilendirme
Toplantıları" gerçekleştirilmiş olup  
eTwinning kalite etiketi sayısını
arttırmaya yönelik çalışmalar
planlanmıştır.

e
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TWINNING  ORMAN TEMALI PROJELER

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından, Müdürlüğümüze bağlı tüm anaokul,

ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler arasında "Orman"

temalı eTwinning projeleri başlatılmış projeler kapsamında resim, fotoğraf,

şarkı, şiir yarışmaları düzenlenmiştir.

Res�m

Fotoğraf Şarkı

Ş��r

e
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TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI OKULLARIMIZDA
COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile, 5-12. sınıf ilk ve
ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik
edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin
kazandırılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlenen bilim fuarları
okullarımızda  coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.



M
uğ

la
 İl

 M
ill

i E
ği

tim
 M

üd
ür

lü
ğü

               81 Çalıkuşu MUĞLA - 28

TÜBİTAK 4007 MUĞLA'NIN BİLİM YOLCULARI
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen,
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 119B403 nolu
“Muğla’nın Bilim Yolcuları” adlı bilim şenliğinde,  21. Yüzyıl becerileri ve
yeteneklerinin artmasını destekleyen disiplinler arası bilimsel içeriğe sahip
etkinliklerle öğrenci ve öğretmenlerimizin bilim kültürünü ve iletişimini
yükseltmek ve ilimizde bilim vizyonunun oluşmasını sağlamak
amaçlanmaktadır. 
23-24-25 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Bilim Şenliği 50 etkinlik ve
84 kişilik dev proje ekibiyle öğrenci ve öğretmenlerimizle buluşmuştur.
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TÜ
BİTAKTÜ
BİTAK

BİLİMBİLİM
ŞENLİĞİ
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ORTA İRTİFA ROKET TAKIMIMIZA
TEKNOFEST 2021'DE ÖDÜL

Muğlalı Meslek Lisesi öğrencileri İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen
dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de,
aldıkları ödüllerle ilimizi başarı ile temsil etmiştir.

Gençlerin, yerli ve milli üretime katkı sağlayan bireyler olarak yetişmesini teşvik
etmeyi amaçlayan Roketsan'ın yürütücülüğünde Havacılık, Uzay ve Teknoloji
Festivali TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen roket yarışmasında orta irtifa
kategorisinde Gökova Adile Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Gökova
Roket Takımı" bu yıl da ilimize ödülle dönmüştür. Orta irtifa kategorisinde 296 takımın
başvurduğu ve 55 takımın yarışmaya hak kazandığı finalde, Gökova Roket Takımı
Türkiye 3.'sü olmuştur.

Gökova Roket Takımı, tasarlayıp ürettiği roketin hedef orta irtifaya erişmesi, roket
içerisinde taşınan asgari 4 kilogramlık faydalı yükün roketten çeşitli yöntemlerle
ayrılması, hem roket bileşenleri hem de faydalı yükün paraşütle yere sağlam
indirilerek kurtarılması aşamalarını başarıyla tamamlayarak 3.'lük elde ettiği
yarışmada,  hem Muğla'yı hem de Meslek Liselerini TEKNOFEST 2021'de gururla
temsil etme başarısını göstermiştir.
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  MUTEG EA’YA TEKNOFEST 2021’DE JÜRİ
ÖZEL ÖDÜLÜ

 
 

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji
Festivali'ne ürettikleri doğa dostu elektrikli Gale48 adlı araçla katılarak MUTEG
EA Teknofest 2021 Jüri Özel Ödülü'nü ve kupasını alan Muğla Şehit Ziya İlhan
Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Milli Eğitim
Bakanımız Sayın Mahmut Özer'le bir araya geldi. Stantları gezerek öğrencilerle
sohbet eden ve gençlerin heyecanına ortak olmuş Bakanlığın 8 Genel
Müdürlük ve 800 katılımcı ile bu festival içinde aktif rol aldığını belirterek sürece
katkı verenlere teşekkür etmiştir. 
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İNSANSIZ DENİZ ARACI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından düzenlenen
ROBOİK- İnsansız Su Üstü Araçları Prototip Yarışması, insansız otonom görev
icra etme kabiliyetine sahip su üstü araçlarının tasarımı ve prototip üretimini
hedefleyen yarışmada lise ve üniversitelerin yarıştığı platformda "Akya Takımı"
Türkiye’de birçok üniversite takımını geride bırakmıştır.         

 T.C. Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayi Başkanlığı
yürütücülüğünde gerçekleştirilen
İnsansız Su Üstü Araçları
Prototip Yarışması'nda,
Kavaklıdere Sadık Göçen
Anadolu Lisesi, Muğla 75. Yıl
Fen Lisesi, Ula Gökova Adile
Mermerci Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri
tarafından oluşturulan "Akya
Takımı" Türkiye’de ilk yirmiye
giren üç lise takımı arasında yer
aldı.
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Müdürlüğümüzce "Köy Okullarında Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık" Projesi Güney Ege
Kalkınma Ajansı (GEKA) SOGEP programı kapsamında 1.150.000 TL. hibe almaya
hak kazanmıştır. Projenin genel amacı; ilimiz genelinde ekolojik turizm alanında
öncelikli seçilen ve tarımsal potansiyeli yüksek kapalı köy okullarında sosyoekonomik
olarak dezavantajlı bireylere, köy halkına ve meslek liselerimize akıllı tarım ve akıllı
arıcılık faaliyetleri aracılığı ile istihdam sağlamak, kurulacak atölyelerde yenilikçi
öğrenci ve öğretmen eğitimleri vermektir.
Proje kapsamında araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere
ARGE (Araştırma Geliştirme) Köy Okulları Modeli ve ÜRGE (Üretim Geliştirme)
Meslek Liseleri Modeli olmak üzere iki hizmet modeli tasarlanmıştır. ARGE Köy
Okulları Modeline 6 kapalı köy okulumuz, ÜRGE Meslek Liseleri Modeline de 3
meslek lisemiz dahil edilmiştir. Toplamda 6 ilçemizi (Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz,
Ula, Menteşe, Milas) kapsayan proje ilimiz genelinde yaygın etkiye sahip olup
toplamda 18 ay sürecektir.

 KÖY OKULLARINDA AKILLI
TARIM AKILLI ARICILIK
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GEKA TEKNİK DESTEK

3D Yazıcı Teknik Servis Elemanı Yetiştirme Eğitici Eğitimi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen 3D Printer Teknik Servis
Elemanı Yetiştirme Kursu ile ülkemizin en büyük ihtiyacı olan yetişmiş teknik personel
ihtiyacının giderilmesi planlanmaktadır. Bu eğitim ile son yıllarda önemi hızla artan 3
Boyutlu Yazıcıların bakımı, onarımı, sarf malzemeleri dahil olmak üzere bir çok
konuda 3 boyutlu yazıcılar hakkında bilgi sahibi teknik personel yetiştirilmesi
hedeflenmektedir. Eğitim, en temel seviyeden başlayarak cihazları ve sarf
malzemelerinin tanıtımı ile başlamakta olup bir 3 boyutlu yazıcının demonte halinden
montajlanana kadar geçen tüm süreçlerini kapsamaktadır.

5 ilçede 5'er gün olmak üzere toplamında 25 gün ve 200 saat sürecek olan eğitime her
ilçeden 20 öğretmenimiz katılım sağlayacaktır. 3 boyutlu tasarım, çıktı ve 3D
yazıcıların bakım ve onarımında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi sağlanacaktır.



TARİH HAZİNESİ “BEÇİN KALESİ”
BELGESELİ SEYİRCİ İLE BULUŞTU

 
 
 
 

7.000 yıllık mazisiyle birçok
medeniyete ev sahipliği,
Menteşeoğulları Beyliği'ne
başkentlik yapan, Türk-İslam
dönemi yerleşiminde önemli
merkezlerden biri olan ve
UNESCO Dünya Mirası Geçici
Listesinde bulunan Beçin Antik
Kenti için hazırlanan "Bir
Tarih Hazinesi Beçin Kalesi"
belgesel filmi seyirciyle
buluştu.
Belgeselde Beçin Kalesi'nin
Tunç Çağı döneminden
başlayarak günümüze kadar
geçirdiği evreler anlatıldı.
Menteşe Beyliği zamanında
en parlak dönemini yaşayan
Beçin Kalesi'nin, Türklüğün ve
İslamiyet'in Batı Anadolu'ya
yayılması sırasında  stratejik
önemi  aktarılmış tarihi eserler
tanıtılmıştır. 
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 BEÇİN KALESİ VE ÖREN YERİNDE ÖĞRENCİLER
KAZI ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

 
 
 
 

İl Milli Eğitim Müdürümüz sayın Emre Çay ve Milas Kaymakamı sayın Mustafa
Ünver Böke'nin katılımlarıyla; UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer
alan Muğla'nın Beçin Kalesi ve ören yerinde, ilkokul ve lise öğrencileri tarihi
kazı çalışması etkinliğinde bir araya geldiler.
Tarih hazinesi olan Beçin Kalesi'ni tanıtmak ve tarihi eserlerle ilgili farkındalık
oluşturmak amacıyla düzenlenen gezide, Milas Beçin İlkokulu ve Dr. Mete
Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, bölgede kazı ekibi ve arkeologları eşliğinde
kazı yaparak eserlerin toprak altından çıkarılmasının mutluluğunu yaşadılar.
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MİNİK YAZARIMIZIN KALEMİNDEN "DOSTLUK
KAMPI" KİTABI YAYINLANDI 

 
Fethiye Atatürk İlkokulu ve Fethiye Bilim Sanat Merkezi öğrencisi minik yazar Elif Sıla
Bozyiğit, küresel salgın döneminde kaleme aldığı "Dostluk Kampı" adlı kitabında, hayal
ürünü öğelere yer verdiğini belirterek kitabını her yaştan kişilerin okuyabileceğini ifade
etmiştir. Kitabı inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü sayın Emre Çay, Elif Sıla'nın çok yönlü bir
öğrenci olduğunu belirterek öğrenme yolculuğunda hep güzel işlere imza atmasını dilemiş,
kitap yazma sürecinde kendisine destek olan öğretmenlerine ve ailesine bu başarıya vesile
oldukları için ayrı ayrı teşekkür etmiştir.
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GURURUMUZ SELVİ İLYASOĞLU'NDAN 
BİR BAŞARI DAHA

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Kadınlar 57 Kilo Finalinde İsveçli rakibini
4-0 yenerek Dünya Şampiyonu olan Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu
Lisesi öğrencimiz Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu Çorlu'da düzenlenen Büyük
Kadınlar Türkiye Şampiyonasında da Türkiye birincisi oldu. 59 kiloda güreşen
öğrencimiz ilk kez katıldığı Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonasından başarı ile
ayrılmıştır. Henüz 17 yaşında olan ve yaşından dolayı müsabakaya doktor
raporuyla katılan milli sporcumuz 59 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştur.
Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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FETHİYE BELEDİYE FEN LİSESİ

Fethiye Belediye Fen Lisesi fiziki olarak 14 derslik, 4 laboratuvar (Fizik, Kimya,
Biyoloji, Bilgisayar), 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 müzik atölyesi, 1 yabancı dil
dersliği, 1 konferans salonuna sahiptir. Okul binasıyla aynı bahçe içinde 75 kız
öğrenci, 75 erkek öğrenci kapasiteli pansiyonumuz mevcuttur. 190 erkek, 173
kız olmak üzere toplam 363 öğrencinin eğitim gördüğü okulumuzda 30
öğretmen ve 4 idareci görev yapmaktadır. 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren UNESCO Kulübü’ne sahip,
Türkiye’deki 194 okuldan birisi olan Fethiye Belediye Fen Lisesi, UNESCO
Okulu ve ardından ASP NET Okulu olma yönünde çalışmalarını 
 sürdürmektedir. Okulumuzda 10 adet eTwinning projesi yürütülmektedir.
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Köyceğiz Fen Lisesi, 28/09/2015 tarihinde eğitim öğretime başlamıştır.
Okulumuzda toplam 446 öğrenci öğretim görmekte olup 3 yönetici ve 32
öğretmen görev yapmaktadır. Okulumuz bünyesinde 102 kız ve 102 erkek
olmak üzere 204 öğrenci kapasiteli pansiyonumuz bulunmaktadır.
“Akademik Başarıda Yükseliş Hedefi” doğrultusunda organize edilen ve okulun
konferans salonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen “Başarı Öyküleri/Kariyer
Günleri” adlı tanıtım ve yönlendirme çalışmalarının birinci bölümünde meslek
mensupları meslek seçimi ile ilgili karar süreçlerini, nasıl hazırlandıklarını,
mesleğinin kamu ve özel sektördeki istihdam alanlarını tanıtarak genel bir
bilgilendirme yapmaktadırlar. 
Okulumuz Tiyatro Topluluğu 2013 yılından bu yana "Her Yıl Bir Oyun"
parolasıyla Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen oyunlar arasından seçilen
bir oyunu Halk Eğitimi Merkezi salonunda ilçemiz halkına sahnelemeye devam
etmektedir. Ayrıca okulumuz Erasmus+ projelerinde de aktif olarak yer almakta,
her yıl öğrenci ve öğretmenlerine yurt dışı deneyimi edinme fırsatları
sunmaktadır.

KÖYCEĞİZ FEN LİSESİ
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MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ

Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi, 2014 yılında eğitim öğretime başlamıştır.
Okulumuzda 352 öğrenci öğrenim görmektedir. Eğitim kadromuzda 3 yönetici
ve 25 öğretmen bulunmaktadır. Okulumuzda 115 kız, 72 erkek öğrenci
kapasiteli pansiyon ile basketbol ve futbol sahaları mevcuttur. Okulumuz
bünyesinde 4 tane e Twining projesi yürütülmekte olup ilk kalite etiketi alan
okullar arasındadır.
  Projeler bazında ise "İdrar Testi Yapan Organik Bebek Bezi" ile patent alma
süreci başlatılmıştır. Afet durumlarında her yere girebilen robot simülasyon
projesi  4. Ulusal Söz Sende Öğrenci Kongresine kabul edilmiş, TÜBİTAK Bilim
Kongresinde sergilenmiştir. Genç ve dinamik kadrosuyla eğitim vermektedir.
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 MUĞLA 75. YIL FEN LİSESİ

Muğla 75. Yıl Fen Lisesi, 1998-1999 eğitim öğretim yılında  eğitime başlamıştır.  
120 erkek, 119 kız öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu, geniş bahçesi,
yemekhanesi, öğretmenler için lojmanları, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar
Laboratuvarları ile okulumuz, 462 öğrencisi ile  eğitim öğretimini
sürdürmektedir. Okulumuz 2022-2023 eğitim öğretim yılında yeni binasında
eğitim vermeye başlayacaktır. Okulumuz bünyesinde Erasmus+ ve e Twinning
projelerinin yanı sıra yerel projeler de yürütülmektedir.
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Okulumuz Muğla Akşam Kız Sanat Okulu olarak 1948 -1949 eğitim öğretim yılında, 4
öğretmen ve 237 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. 
Kız Enstitüsü olarak 1950- 1951 yılında ilk mezunlarını vermiş; süreç içerisinde Kız Meslek
Lisesi, Kız Sanat Okulu, Pratik Kız Sanat Okulu, Anadolu Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi isimleriyle Muğla’nın sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip
olmuş ve bünyesinde Giyim, El Sanatları, Uygulamalı Resim, Halıcılık ve Trikotaj gibi farklı
bölümlerini barındırmıştır.
2001-2002 eğitim öğretim yılında yeni binasına taşınan okulumuz geniş bahçesi ve
uygulama sınıfları ile Menteşe ilçesi eğitim-öğretiminin önemli yapı taşlarından biridir.
Halen Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerine
devam eden okulumuzda Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,
Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Moda
Tasarım Teknolojileri alanlarında eğitim verilmektedir.
Korona virüsle mücadelede Muğla’da üretimin ayak sesleri okulumuzdan yükselmiş, salgın
ile mücadelede en önde yer alan okulumuzda öğrenci ve öğretmen işbirliği ile yaklaşık 5
milyon cerrahi maske üretimi gerçekleştirilmiştir.
2021-2022 eğitim öğretim yılında 99 erkek, 267 kız toplam 366 lise öğrenci, 68 erkek, 66 kız
toplam 132 uygulama anasınıfı öğrencisi ile birlikte 75 idareci ve öğretmen kadrosuyla ekip
ruhu içinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Okulumuzda son 5 yılda 11 Erasmus+ projesi yürütülmüş, toplam 51 öğretmen ve 62
öğrencimiz projeler kapsamında yurt dışı eğitim olanaklarından faydalanmıştır.

MENTEŞE ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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MUĞLA ŞEHİT ZİYA İLHAN DAĞDAŞ MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Okulumuz 1945 yılında kurulmuş olup kapasite bakımından bölgesinin en büyük mesleki
eğitim kurumudur. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında 26 Şubat 2019 tarihinde yapılan Mesleki Eğitim
İş Birliği Protokolü gereğince okulumuz proje okulu olmuş ve sınavla öğrenci de almaya
başlamıştır. Okulumuz bünyesinde Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim
Merkezi programları bulunmaktadır.
Okulumuzda Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Kimya Teknolojileri, İnşaat
Teknolojileri, Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme Metal Teknolojileri, Mobilya İç Mekan
Tasarımı, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi alanları bulunmaktadır.
Korana virüsle mücadele kapsamında okulumuz dezenfektan, sabun, kolonya, siperlik,
dezenfektan kabini, dezenfektan cihazları ve video laringskop gibi cihazlar üreterek sürece 
 katkı sağlamıştır. İlimizde kurulan okul kütüphaneleri ve deney setlerinin üretiminin büyük
bölümü okulumuzda yapılmıştır. Çağımızın gereklilikleri, ülkemizin ve devletimizin hedefleri
doğrultusunda okulumuzda MUTEG-EA isimli elektrikli araç yapılmış ve aracımız
TEKNOFEST'e katılarak, Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirilmiştir. Son iki yılda okulumuz öğrenci
sayısı 2 kat, üretim kapasitesi 200 kat artmıştır. 
"Geleceğiniz için teknik eğitimde olun!" parolamızla ve "Muğla'nın Teknik Gücü"
markamızla (MUTEG) sizleri bekliyoruz.



M
uğ

la
 İl

 M
ill

i E
ği

tim
 M

üd
ür

lü
ğü

               81 Çalıkuşu MUĞLA - 45

HAYIRSEVER İŞADAMI MERHUM NECAT
KABAKLARLI’NIN DATÇA’YA SON HEDİYESİ

Muğla ilimize bağlı Datça ilçesinde Merhum  İşadamı  Necat KABAKLARLI
tarafından yaptırılmış olan Kabaklarlı İlkokulu,  3 dönüm arazi üzerine
kurulmuştur.  Okulun yapımında Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden
esinlenilmiş ve binanın cephesinde el yapımı çiniler kullanılmıştır.  
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Toplam 2.250 m2 kapalı alana
sahip olan okulda 250 m2
kapalı spor salonu ve 150
m2'lik bir toplantı salonu
bulunmaktadır.  Okulda 16
ilkokul ve 2 ana sınıfı olmak
üzere toplam 18 derslik
mevcuttur ve toplam 181
öğrenci öğrenim görmektedir.  

Kabaklarlı İlkokulunun açılmasıyla
Datça’daki okullardaki sınıf
mevcutlarında ciddi bir azalış
gerçekleşmiş, derslik başına düşen
öğrenci sayısı Bakanlığımızın
arzuladığı seviyeye ulaşmıştır.

Kabaklarlı İlkokulunu diğer okullardan
ayıran bir başka özellik de bahçe peyzajıdır.
Konuklar için bir kameriyenin de bulunduğu
bahçede, Yatağan’da açılacak kömür
havzası nedeniyle kesilmek zorunda olan
ve Kabaklarlı ailesi tarafından bir kısmı
kurtarılarak Datça’ya getirilen zeytin
ağaçlarından 4 tanesi bulunmaktadır. 
Adının sonsuza dek bu güzel okulda çocuk
cıvıltıları içinde yaşayacağı Necat
Kabaklarlı’ya  minnet ve şükranlarımızı
sunuyoruz.
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 VEFATININ 700. YIL DÖNÜMÜNDE SEVGİ, HOŞGÖRÜ
ELÇİSİ, TÜRKÇENİN EBEDİ SESİ YUNUS EMRE

DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE ANILDI
 
 
 
 
 

Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde 7-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenen anma
programı ile Türkçe şiirin öncüsü, ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre farklı etkinliklerle
anılmıştır. "Yunus Emre: Sevgi, Hoşgörü ve Türkçenin Ebedi Sesi" paneli ile başlayan anma
programı, "Yunus Emre Sözleri ve Kıyafet Sergisi", "Bizim Yunus" adlı Ankara Devlet 
 Tiyatrosu" ve "Yunus'un Dilinden Nağmeler" adlı konser ile devam etmiştir.

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü
vesilesiyle UNESCO tarafından ilan edilen  "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" çerçevesinde
birbirinden farklı etkinlikler düzenlenmiştir.  



 ŞARKI SÖYLESİN ÇOCUKLAR
 
 
 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Muğla Valisi sayın Orhan Tavlı,
Muğla Özel Eğitim ve Uygulama Merkezini ziyaret ederek öğrenciler ve
öğretmenler ile bir araya gelmiş, öğrencilerin yapmış olduğu etkinliklere katılım
göstermiştir. 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu, Muğla 75.
Yıl Fen Lisesi ile Muğla Özel Eğitim İş Uygulama Okulu ortaklığında "Şarkı
Söylesin Çocuklar" isimli konser Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür
Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Salonunda seyircilerle buluşmuştur.
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5 YAŞ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE

ÖĞRENCİ SAYIMIZ ARTTI
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Okul öncesinde okullaşma oranlarının artırılması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 9
adet anasınıfı, 1 adet anaokulu yapımı tamamlanmıştır.

5 yaş çağ nüfusu 12.698 olup okullaşan 5 yaş öğrenci sayısı 12.251 olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu eğitim öğretim yılı başında %82,88 olan 5 yaş okul öncesinde okullaşma oranı                
                    'ye yükselmiştir.%96,50



M
uğ

la
 İl

 M
ill

i E
ği

tim
 M

üd
ür

lü
ğü

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ
GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR
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İlimizde bulunan Mesleki Eğitim Merkezlerinin tanıtım çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyunda mesleki eğitim merkezlerinin tanınırlığının artırılması ve öğrenci yönlendirme
çalışmaları neticesinde mesleki eğitim merkezlerimizde 2.177 olan kayıtlı öğrenci sayısı son
dört ayda %90,35 ’lik artış ile 4.144’e yükselmiştir. Buna göre artış grafiği şu şekildedir.








