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PROJENİN ADI 

“Çubuk Öğretmen Akademisi” 

 

PROJENİN KONUSU 

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan öğretmenlerimizin zihinsel, 

pedagojik, entelektüel yeteneklerini yükseltmek, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla ilçe 

bünyesinde bir “Öğretmen Akademisi” kurulması planlanmaktadır. Bu akademi sadece öğretmenlerimize 

yönelik değil eğitimin diğer (Öğrenci, Veli vb.) bütün paydaşlarını da kapsayacak şekilde  bir çalışma 

yapılacaktır. Öğrencilerimizi ülkemizin önde gelen isimleri, akademisyenleri vb. kişilerin deneyimleriyle, 

tanıştırmak, ailelere yönelik eğitim çalışmaları planlamak, eğitim kurumlarımızın yöneticilerini dünyadaki 

eğitim konusundaki bilgi ve yeniliklerini geliştirecekleri ortamlar hazırlamak, ilçemizde çevre bilinci, 

hayvan sevgisi, kadına şiddet, bağımlılıklar vb. konularda duyarlılığı arttırmak. 

 

ÇUBUK ÖĞRETMEN AKADEMİSİNİN GEREKÇESİ 

“Bir eğitim sisteminin niteliği, öğretmeninin niteliğinden daha üstün olamaz. Öğretmenler sadece eğitim 

amaçlarını gerçekleştiren aracılar değildir; bilgi, etik ve değerler üzerine inşa edilecek bir öğrenme ortamı 

ve toplum için vazgeçilmez yapı taşlarıdır.”  

Okul ve eğitim sistemi; insanın duygu, düşünce, tutum ve değerlerinin üretilmesi suretiyle bizatihi 

insanın kendisini üreten yapılar olup; bu yapının esas yürütücüsü ve en önemli aktörü ise öğretmendir. 

Öğretmenlerimizin en değerli kaynağı ise birbirleridir. Öğretmenler olarak iş birliği yapılmaması 

durumunda en fazla kendi bakış açımız kadar gelişebiliriz.  Unutulmamalıdır ki her eğitim sistemi, 

öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve hiçbir eğitim sistemi öğretmeninin niteliğini aşamaz. 

Eğitim kurumunun temel çıkış noktası, bireyin kendini bilmesini ve tanımasını sağlamaktır. Çocuklar, 

ebeveynler ve öğretmenler, kendilerini ve çevrelerindekileri tanıdıklarında, birlikte gelişme imkânı 

doğacaktır. Çubuk Öğretmen Akademisi olarak; öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin, kişisel ve mesleki 

gelişimini destekleyip, akademik kariyerlerini zenginleştirirken, Akademideki faaliyetlerden elde ettikleri 

kazanımları öğrencilerimizle ve velilerimizle paylaşarak okullarına yansıtmaları ve ilçemizde farkındalık 

yaratmalarını sağlamak amacıyla yola çıktık.  

Geleceğin dünyasında, eğitim alanında paydaşlarımızla birlikte en etkili yol haritasını çizerek ortak aklı 

en iyi kullanabilme vizyonumuzla, bilgi ve iletişim teknolojileriyle hızla değişen sosyal çevreye başarılı bir 

şekilde uyum sağlamasını istediğimiz öğrencilerimizi yetiştiren öğretmen ve yöneticilerimizin mesleki 

gelişimlerine katkı sağlayarak eğitim ekosistemine değer katacağımıza inanıyoruz. 

Bu inançla Çubuk Öğretmen Akademisi, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda 21. yüzyıl çoklu öğrenme 

modelleri ile yüz yüze ve çevrimiçi harmanlanmış öğrenme ortamı sunarak merkezinde insan olan eğitimin 

öğretmenlerimize ve yöneticilerimize bütüncül bir yaklaşımla ulaşmasını amaçlıyor. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uyguladığı “Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi”ni ilçemizde 

destekleyecek olan Öğretmen Akademisi çalışması; öğretmen mesleki gelişimlerini ve kişisel 

yeterliliklerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda “Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi’nin Çubuk 

ilçesinde etkisi ve verimliliğinin azami düzeyde gerçekleştirilebilmesi için “İlham Veren Buluşmalar” 

isimli proje destek sunacaktır. 

Eğitim öğretim faaliyetlerinde çok önemli yer tutan öğretmenlerimizin ve eğitim sorumluluğunu 

üstlenmiş tüm bireylerin güncel eğitim ve öğretim metotlarına ulaşmalarını, birbirleri ile bilgi 

paylaşmalarını ve iş birliği yapmalarını sağlamak. Velilerin aktif ebeveynlik çalışmaları ile anne babalık 

becerilerini desteklemek. Yine okulunda, çevresinde, ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde fark yaratan 

öğretmenlerin sahip olduğu yetenek ve özellikleri ilçemizdeki tüm öğretmelerimizle paylaşmasını 

sağlamak. Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime 

sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetişmesine katkı sunmak. 
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DAYANAK 

● 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu  
● 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu  
● Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 
● Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği  
● Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği  
● MEB 2023 Vizyon Belgesi  
● Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 
● 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
● Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi” 

 

TEMEL AMAÇ 

Çubuk Öğretmen Akademisi ile ilçemiz okullarında görev yapan öğretmenlerimiz ve eğitim 

personelimizin pedagojik, mesleki ve kişisel yeterliliklerinin artırılması, eğitim ve öğretim çalışmalarında 

ihtiyaç duyacakları noktalarda birikimlerinin güçlendirilmesi ve 21. yy. becerilerine sahip kişiler olarak 

gelişimlerine katkı sağlanması amaçlamaktadır. Proje kapsamında belirtilen amaç ile, personelimizin kendi 

kazanımlarını topluma yansıtmaları beklenmektedir. 

Alt Amaç 1: İlçemiz bünyesinde görev yapan ve kendine ait farklı eğitim metotları geliştiren 

öğretmenler ile ülkemizde alanında uzman akademisyenleri sahada görev yapan öğretmenler ile 

buluşturarak ihtiyaç duyacakları noktalarda birikimlerinin güçlendirilmesini sağlamak 

Alt Amaç 2: Üniversite ile iş birliği yapılarak akademisyen –öğretmen ilişkilerini kuvvetlendirmek. 

Yeni eğitim ve öğretim metotlarının öğretmelerimize daha kolay ulaşmasını sağlamak   

Alt Amaç 3: Eğitim yöneticilerinin yönetim becerilerini güçlendirmek 

Alt Amaç 4: Öğrencileri rol modeller ile buluşturmak ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkı 

sağlayacak eğitimleri planlamak, uygulamak 

Alt Amaç 5: Anne babalara yönelik olarak çocuk eğitimi, çocuk psikolojisi, ergenlik, sınav kaygısı vb. 

konularda eğitimler verilerek çocukların eğitimini dolaylı olarak desteklemek 

 

HEDEF 

● Öğretmenlerimizin ve eğitim personelinin kişisel ve mesleki yeterliliklerinin arttırılması 
● Öğretmenlerimizin ve eğitim personelinin kendine düşen toplumsal, kültürel ve ekonomik ilerlemeye 

katkıda bulunmak ve konu ile ilgili bilinç geliştirmesine katkı sağlamak  
● Öğretmenlerimiz ve eğitim personelimizin doğası gereği sürekli profesyonel gelişimi zorunlu kılan bir 

mesleki eğitim gereksiniminin yaşam boyu öğrenme sürecine dâhil edilmesine yönelik politika ve 

stratejiler geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymak 
● Eğitim-Öğretim alanındaki güncel bilgi ve becerileri hızlı bir şekilde sahada uygulanabilir hale getirmek 
● Ailelere öğrenci psikolojisi, sınava hazırlık sürecinde çocuk, risk faktörleri gibi hayat ile bağlantılı 

eğitim çalışmaları yapmak 
● Öğretmen ve yöneticilerimizin mesai dışında birlikte vakit geçirecekleri organizasyonlar yapmak 
● Öğretmenlerimizin mesleki doyuma ulaşmalarını sağlamak 
● Alanında farklılıklar ortaya koyan öğretmenlerimizi diğer meslektaşları ile bir araya getirerek bilgi ve 

becerilerini paylaşmalarını sağlamak 
● Öğretmenlerimiz ile akademisyenleri bir araya getirip bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmalarını sağlamak, 
● Öğretmenlerimizin mesleki anlamda bilgi güncellemelerini desteklemek 
● Öğrencilerimizi alanında uzman kişiler ile buluşturmak. Öğrencilere kazandırılması beklenen bazı 

becerileri seminer, konferans ve atölye çalışmaları ile desteklemek 
● Velilerimizin aktif ebeveynlik kapsamında anne-babalık becerilerini destekleyecek organizasyonlar 

yapmak 
● Çevre ve sosyal sorumluluk bilinci, hayvan sevgisi, kadına şiddet, bağımlılıklar vb. konularda 

duyarlılığı arttırmak 
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HEDEF KİTLE 

Çubuk ilçemizde resmi ve özel okullarda görev yapan gönüllü öğretmenler başta olmak üzere öğrenci 

velileri, okul yöneticileri ve öğrenciler projenin hedef kitlesidir. 

 

İLKELER 

1. Proje Çubuk Kaymakamlığının onayı doğrultusunda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 

uygulanacaktır. 

2. Çubuk Öğretmen Akademisinin uygulanmasından; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci derecede 

sorumlu olacaktır. 

3. Yürütülen faaliyetler sürekli Çubuk Öğretmen Akademisi Yürütme Kurulu tarafından izlenerek, 

mevcut durum analizi yapılacaktır. 

4. Gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımı ve paylaşımı Çubuk Öğretmen Akademisi Yürütme Kurulu 

tarafından yapılacaktır.  

5. Çubuk Öğretmen Akademisi bir plan ve program çerçevesinde yürütülecek ve uygulanacaktır. 

6. Çubuk Öğretmen Akademisi yürütme kurulu ve akademi için belirlenen komisyon üyeleri ile iş 

birliği yapılacaktır. 

7. Okullardan/öğretmenlerden gerekli olması halinde gelen veriler raporlaştırılarak komisyon 

tarafından değerlendirilecektir. 

8. Çubuk Öğretmen Akademisi Yürütme Kurulu, proje sonunda nihai rapor hazırlayacaktır. 

9. Yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda, ihtiyaçlara göre alt komisyonlar 

oluşturulabilecektir. 

 

PROJE SÜRESİ 

2020-2021 eğitim- öğretim yılını kapsamaktadır. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Yürütme Kurulunun Görevleri 

● Çubuk Öğretmen Akademisi taslağını hazırlar. 
● Çubuk Öğretmen Akademisini, ilçe, okul idarecilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere 

duyurarak başlatır. 
● Çubuk Öğretmen Akademisinin izlenmesi, geliştirilmesi, projeyle ilgili eğitim konularının ve 

tarihlerinin belirlenmesi, planlanmasını yapar. 
● Çubuk Öğretmen Akademisi ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının 

alınması, bölümler arasında faaliyetlerin koordine edilmesi ve projenin gelişiminin takip 

edilmesinden sorumludur. 
● Mümkünse web sitesi oluşturmak ve burada güncel eğitim konularını açmak. Öğretmenlerimizden 

gelen eğitim konularını ihtiyaçlar doğrultusunda belirlemek. 
 

Çubuk Öğretmen Akademisi Denetleme Kurulu Görevleri  

● Akademinin uygulanma aşamalarında karşılaşılan sorunlara önlem alır. 
● Yürütme kurulunun aldığı görüş ve önerileri değerlendirir. 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları 

● Çubuk Öğretmen Akademisi onayını alarak uygulamaya koymak 
● Çubuk Öğretmen Akademisine yönelik eğitim taleplerini almak 
● Çubuk Öğretmen Akademisinde eğitim verecek/alacak farklı uygulamalar yapan öğretmenleri 

belirlemek 
● Eğitimcilere ve eğitime katılacak personele gerekli kolaylığı sağlamak 
● Çubuk Öğretmen Akademisinin diğer kurumlarla ve STK'ler ile iş birliğini sağlamak 
● Çubuk Öğretmen Akademisi için gerekli mekânın bulunması ve düzenlenmesini sağlamak 
● Projenin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunları gidermeye çalışmak 
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● Projenin tanıtımında kullanılacak görsel materyalin tasarımını yapmak 
● Projeyi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara duyurmak 
● Çubuk Öğretmen Akademisi organizasyonlarını planlamak ve uygulamak 
● İlçe eğitimleri sırasında gerekli olan eğitim malzemelerini temin etmek 
● İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlükleri ve diğer kurumlar arasında koordinasyonu 

sağlamak 
● Okullardan gelen eğitim taleplerini değerlendirmek 
● İş takvimini hazırlamak 
● Eğitim materyallerinin hazırlanmasında gerekli uzman desteğini sağlamak 
● Eğitimler için gerekli olan araç gereçleri temin etmek 
● Çubuk Öğretmen Akademisi raporunu hazırlamak 
● Çubuk Öğretmen Akademisi kapanış toplantısı ve organizasyonunu yapmak 

 

Çubuk Öğretmen Akademisi Yürütme Kurulunun Görevleri 

● Çubuk Öğretmen Akademisinde görev alacak alanında farklılık gösteren ve örnek uygulamaları 

olan öğretmenleri tespit etmek 
● Çubuk Öğretmen Akademisini ilgili yöneticilere, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere duyurmak 
● Çubuk Öğretmen Akademisinin ilçe genelinde düzenleyeceği eğitimlerde görev alacak eğitimcileri 

belirlemek 
● Eğitimciler için gerekli izinleri almak ve eğitimcilerle iş birliği içinde olmak 
● Çubuk Öğretmen Akademisi web sitesini ve/veya sosyal medya hesaplarını oluşturmak ve eğitim 

çalışmalarını yayınlamak 
● Çubuk Öğretmen Akademisi uygulama takvimini hazırlamak 
● Eğitim istatistiklerini ve verilerini hazırlamak, raporlaştırmak 
● Eğitimci değerlendirme anketi hazırlamak ve eğitimciye geri bildirim sunmak 
● İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek 
● Eğitim alanında yerinde gözlem, deneyim, eğitim ve farkındalık kazanılması için gönüllü 

katılımcılara ücretli/ücretsiz ulusal ve uluslararası eğitim ziyaretleri düzenlemek, organize etmek ve 

gerçekleştirmek 
 

Okul Müdürünün Görev ve Sorumlulukları 

● Çubuk Öğretmen Akademisi kapsamında gelen yazıları zamanında öğretmenlere, velilere ve 

öğrencilere duyurmak 
● Alanında iyi uygulamaları olan öğretmenleri ve diğer kişileri proje yürütme kuruluna bildirmek  
● Çubuk Öğretmen Akademisinde eğitimci olarak görev alacak öğretmenlere (eğitmenlere) kolaylık 

sağlamak 
● Eğitimler sırasında okulda kalacak öğrenciler için etkinlik planlamasını yapmak 
● İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek 

 

Eğitimci Olarak Görevlendirecek Öğretmenlerin/Eğitmenlerin Görev ve Sorumlulukları 

● Eğitim konusu ile ilgili sunum hazırlamak ve sunumun bir örneğini eğitim öncesi eğitim yürütme 

kuruluna sunmak 
● Eğitim saatinden 30 dk. önce eğitim alanında hazır bulunmak 
● Eğitimiyle ilgili belge ve dokümanları 1 gün önceden proje yürütme kuruluna vermek 
● Eğitim öncesi gerekli ön test ve son testleri yapmak, eğitim istatistiklerini hazırlayarak proje 

yürütme kuruluna sunmak. 
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AKADEMİ UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI 

1. Çubuk Öğretmen Akademisi Yürütme Kurulunun oluşturulması 

2. Yürütme Kurulu tarafından Proje taslağının hazırlanması 

3. Çubuk Öğretmen Akademisi onayının alınarak uygulamaya konulması 

4. Yürütme Kurulu planlama ve eşgüdüm toplantısı 

5. Çubuk Öğretmen Akademisinin ilgili okullara/öğretmenlere/ idarecilere, velilere duyurulması; 

çalışma takvimi oluşturularak okul müdürlüklerine gönderilmesi 

6. Gönüllü olan öğretmen ve yöneticiler ile komisyonların oluşturulması (Temel Eğitim Akademisi, 

Ortaöğretim Akademisi, Teknoloji Akademisi, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi, Yönetici 

Akademisi, Bir Aktör Olarak Öğretmen Akademisi, Mesleki Eğitim Akademisi, İlkyardım 

Akademisi, Türkçe- Edebiyat Akademisi, Doğa Akademisi, Kitap Akademisi, Müzik Akademisi 

vb. Öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda komisyonlar eklenecektir. Gönüllü çıkmayan alanda 

komisyon kurulmayacaktır.) 

7. Akademi uygulaması aşamasında karşılaşılan sorunların giderilmeye çalışılması 

8. Eğitim verebilecek alanında örnek uygulamaları olan öğretmenlerin ön başvurularının alınması 

9. Yüz yüze veya uzaktan çevrimiçi olarak akademisyenler ile öğretmenlerimizi buluşturacak 

organizasyonlar yapılması ve eğitim kapsamında belirli konularla ilgili bilgi vermek ve çalışmalar 

gerçekleştirmek için alanında uzman kişilerle iş birliği yapılması 

10. Öğretmenlerin öncelikleri olan eğitim konularının düzenlenecek bir anket ile alınması; eğitim 

konularının ve eğitimcilerin belirlenmesi, eğitimlerin düzenlenmesi 

11. Öğretmenlerimizin farklı okullardaki meslektaşları ile tanışması, iş birliğini arttırması için 

organizasyonlar yapılması 

12.  İlçemizde çevre ve sosyal sorumluluk bilinci, hayvan sevgisi, kadına şiddet, bağımlılıklar vb. 

konularda duyarlılığı arttıracak faaliyetler gerçekleştirilmesi 

13. Etkinlik ile ilgili yazılı ve görsel dokümanlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesinden 

yayımlanması 

14. Yapılacak çalışmaların, yazılı ve görsel basın aracılığı ile ilçe düzeyinde gündem oluşturmasının 

sağlanması 

15. Gerekli hâllerde okul müdürlükleriyle toplantılar ve iş birliği çalışmaları yapılması 

16. Etkinlik kapsamında alanda denetim, inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak, gerektiğinde 

katılım sağlanacaktır. 

17. Yapılan eğitim faaliyetleri fotoğraflanarak sosyal medyada ve okul web sitesinde yayımlanacak, 

yerel veya ulusal basında haber olarak yer alması sağlanacaktır. 

18. Çubuk Öğretmen Akademisi faaliyetlerinin raporlanması 
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EYLEM PLANI  

 

Faaliyetin Adı 
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N
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Y
IS

-H
A

Z
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A
N

 

Çubuk Öğretmen Akademisi Yürütme Kurulunun oluşturulması X  
     

Yürütme Kurulu tarafından Proje taslağının hazırlanması X  
     

Çubuk Öğretmen Akademisinin onayının alınarak uygulamaya 

konulması 

X X 
     

Yürütme Kurulu planlama ve eşgüdüm toplantısı 
 X X     

Çubuk Öğretmen Akademisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 

ve ilgili okullara duyurulması  X X     

Alanında farklılık gösteren ve örnek uygulamaları olan, eğitimci 

olacak öğretmenlerin belirlenmesi  X X X X X  

Öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin online bir sistem 

üzerinden alınması   X X X X  

Akademide görev alacak eğitimcilerin ve konularının 

belirlenmesi  X X X X X X 

Eğiticilerinin ve komisyonların belirlenmesi 
 X X X X X X 

Çubuk Öğretmen Akademisi online sistemin açılması 
   X X X X 

Çubuk Öğretmen Akademisinin uygulanması aşamasında 

karşılaşılan sorunların giderilmeye çalışılması 

 
X X X X X X 

Çubuk Öğretmen Akademisinin uygulanması  X X X X X X 

Çubuk Öğretmen Akademisinin raporlanması   
    X 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Çubuk Öğretmen Akademisinin uygulanmasından sonra ortaya çıkan sonuçlar raporlaştırılarak 

duyurulur. Rapor doğrultusunda projenin değerlendirilmesi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce yapılır. 

 

MALİYET 

Projenin maliyeti sponsorlar, iş birliği yaptığımız kurumlar ve Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 

öz kaynakları ile karşılanacaktır. 
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YÜRÜTME 

Bu yönergenin hükümleri “Çubuk Öğretmen Akademisi Yürütme Kurulu” tarafından yürütür. 

     

Projeyi Düzenleyen Kurum  Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi: 
Alican KILIÇ 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Projeye Destek Veren ve/veya İşbirliği 

Yapılan Kurumlar 

Çubuk Kaymakamlığı 

Çubuk Belediye Başkanlığı 

Öğretmen Akademisi Vakfı 

Sosyal Bilimler Üniversitesi 

EYUDER 

Proje Uygulama Birimi / Yetkilisi 
Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  

Alican KILIÇ-İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Proje Danışmanı 

Tel / e-posta 

Zülkif SARITEPE 

Çubuk Öğretmen Akademilerinden 

Sorumlu Şube Müdürü 

505-21 98 92   -zsaritepe58@gmail.com 

Proje Yürütme Kurulu 

Zülkif SARITEPE-Şube Müdürü 

Fazlı ÇABUKÇA- Okul Müdürü 

Ömer PEKER- Okul Müdürü 

Şazinur OLCAY- Müdür Yardımcısı 

M. Enes AKGÜMÜŞ- Müdür Yardımcısı 

Serkan DEMİR- Müdür Yardımcısı 

Samet ERYILDIZ- Müdür Yardımcısı 

Taner AŞÇI- Öğretmen 

Özgün DEVRİM- Öğretmen 

Özkan YALÇIN- Öğretmen 

Tayfun ÖZTÜRK- Öğretmen 

 

 

İletişim: 

Adres: Yavuz Selim Mah. Hükümet Caddesi No 7 06760  Çubuk / ANKARA 

Telefon: 0312 837 18 30 
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YÜRÜRLÜK 

8 sayfadan oluşan bu yönerge 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak “Çubuk Öğretmen 

Akademisi” için hazırlanmış olup Çubuk Kaymakamlığının onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    02/11/2020 

 

                                                                                                     Alican KILIÇ 

                                                                                                    Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Y G U N D U R 

…..…../……../2020 

 

 

Adem KELEŞ 

Kaymakam 

 


