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Gürsel Ekmekci
İl Milli Eğitim Müdürü

 Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2023 yılı için yepyeni hedefler ve umutlarla yeni bir yıla

merhaba demenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tunceli Eğitim Ailesi olarak önümüze her zaman yeni

hedefler koyarak başarı çıtamızı yükseklere çıkarmak için çalışıyoruz. Eğitim yaşama hazırlık ve meslek

edinme süreci olarak algılanırken özünde yaşamla bağ kurmanın en önemli yoludur. İnsanoğlu araştırmak,

öğrenmek ve gelişmek arayışındadır. Yaşadığımız çağın bilgi çağı olması, bilginin insanda son derece büyük

farklar oluşturduğunun keşfedilmesi eğitimin önemini artırmıştır. Geçen yıllar ile birlikte bu yılda da

çalışmalarımızı büyük bir duyarlılık ve özveriyle yürütmeye devam edeceğimizi bilmenizi isterim.  

 2023 yılının geleceğe dair güzel adımlar atıp harekete geçtiğimiz, hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimize olan

inancımızın arttığı, yeni başlangıçlarda yanımıza iyilik ve güzellikleri aldığımız, zihinlerimizi arındırarak daha

sağlıklı bir atmosfer yaratmak için yaşadığımız anların farkında olduğumuz, zamanı bilinçli bir şekilde

değerlendirdiğimiz bir yıl olmasını canı gönülden diliyorum.Yeni yılda sizleri kendinizi keşfe çıkmaya, yeni bir

merakla hayatı öğrenmeye başlamaya davet ediyorum. Hayallerin gerçeğe değdiği yerde, sevgidir en büyük

marifet. Takvimlere bakmadan, yeni doğan günde hep bir tebessüm olsun.

Getirdiği yenilikler, götürdüğü kötülüklerle; yeni yılınız kutlu olsun.

 Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ilimize, ülkemize, insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini

diliyorum. Bütün eğitim ailemizin ve milletimizin yeni yılını kutluyor; şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Saygı ve sevgilerimle.
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Hayallerin gerçeğe değdiği yerde,
sevgidir en büyük marifet.
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10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA
PROGRAMI 

Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
ebediyete irtihalinin 84'üncü yıl dönümü vesilesi
ile ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle
anıldı.10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri
kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk
sunuldu. Çelenk sunumuna İl Milli Eğitim
Müdürümüz Gürsel Ekmekci, il milli eğitim müdür
yardımcılarımız, şube ve okul müdürlerimiz,
öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı.Valimizin, il
protokolünün, eğitim camiamızın ve
vatandaşlarımızın katılımı ile İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünde ''Atatürk'ü Anma'' programı
düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın
okunmasının ardından Cumhuriyet Ortaokulu
öğretmeni Melek Sezer Yüksel, günün anlam ve
önemini belirten konuşmayı yaptı.
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  Anma programı kapsamında, Tunceli Anadolu Lisesi öğrencileri Yiğit Çetin ve Tijya Kılıç tarafından "Dağ
Başını Duman Almış", Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Serhat Sakyen tarafından "Sen Varsın Atatürk'üm'' adlı
şiirler okundu. Atatürk Anaokulu öğretmeni Özlem Polat yönetiminde "Atatürk " isimli ront gösterisi,
Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni Çağla Ağırkaya tarafından hazırlanan "10 Kasım Atatürk Orotoryosu" ve
Tunceli Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Melike Börübaş Yüney tarafından hazırlanan "Atatürk Gülümsüyor"
isimli tiyatro gösterisi sunuldu. 
 

 Anma töreni Atatürk Haftası vesilesiyle gerçekleştirilen
resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında ilk üç dereceye
giren öğrencilere Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan
tarafından ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.
Ayrıca Erasmus Akreditasyon Okul Eğitimi kapsamında
iki haftalığına Romanya/Bükreş’e giden
öğretmenlerimiz, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal
Atatürk'ün anıtını ziyaret ettiler.
Bütün uğraşlarımız, emeğimiz, isteğimiz hayalinizdeki
dünyayı inşa etmenize yardımcı olmaktır. Her sabah
aynı heyecan ve istekle gelip çok çalışarak emin
adımlarla hayallerinize ilerleyin. 



24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında şehit öğretmenlerimiz için anma programı düzenlendi. Tunceli'nin
Mazgirt İlçesi'ne bağlı Darıkent Beldesi'nde 11 Eylül 1994 yılında terör örgütü tarafından kaldıkları lojmanda
şehit edilen 6 öğretmenimiz için beldedeki şehitlik önünde anma programı gerçekleştirildi. Mazgirt
Kaymakamı Necdet Uçar, İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, öğretmen ve öğrencilerimiz ile belde sakinlerinin
katıldığı anma programında şehit öğretmenlerimiz için dualar edildi, öğretmenlerimizin anısına yaptırılan
şehitliğe karanfiller bırakıldı.
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 KASIM ÖĞRETMENLER
 GÜNÜ KUTLANDI

Kutlama etkinlikleri kapsamında İl Müdürümüz Gürsel
Ekmekci, yönetici, öğretmen, öğrencilerimizin katılımı ile
Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Valimizin, il
protokolünün, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımı ile İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünde kutlama programı
düzenlendi. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve
şehit öğretmenlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'mızın okunmasının ardından Milli Eğitim
Bakanımız Mahmut Özer'in öğretmenler günü mesajı
okundu. 

24
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Halide Edip Anaokulu Okulu Öğretmeni Buse
İnan, stajyer öğretmenler adına hazırlamış olduğu
konuşmayı yaptı. İl Müdürümüz Gürsel
Ekmekci'nin günün anlam ve önemini belirten
konuşmasını yapmasının ardından Şehit Nedip
Cengiz Eker Ortaokulu öğrencisi Ulaş Arda
Yıldırım tarafından "Ben Öğretmen Olmak
İstiyorum" isimli şiir okundu. Kutlama töreni 24
Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle
gerçekleştirilen resim, şiir, kompozisyon
yarışmalarında ilk üç dereceye giren öğrencilere
Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan tarafından
ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri
kapsamında Valimiz Mehmet Ali Özkan'ın da
katılımıyla emekli öğretmen ziyareti ve
öğretmenlerimizin adına fidan dikme etkinliği
gerçekleştirildi.
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''AİLE OKULU'' 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi
Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Bakanlığımız
tarafından gençlerin, çocukların, anne ve babaların
toplum için faydalı bireyler olma gayretinin açığa
çıkması amacıyla Aile Okulu projesi başlatılmıştır. Söz
konusu projeyle ailelere "sosyal ve duygusal beceri
gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri,
bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres
yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme
ve fiziksel aktivite" olmak üzere 8 başlıkta 44 saat
eğitim verilmesi planlanmıştır.
Aile Okulu projesi ilimizde de başlamış olup Merkez
ve diğer ilçelerimizde de ailelerimize yönelik kurslar
açılmıştır. Bu kapsamda ilimizde açılan Aile Okulu
kurslarından toplam 832 kişi faydalanmıştır.

PROJESİ KAPSAMINDA
 EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR



Ailelerimizi çok yönlü desteklemek
durumundayız. Bakanımız Sayın Mahmut
Özer'in de dediği gibi aileyi ne kadar
merkeze alır ve güçlendirip bilinçli kılarsak
öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü
başarısını o kadar desteklemiş oluruz. Şu
ana kadar ilimiz özelinde Aile Okulu
kurslarımızdan Merkez ilçemizde 265,
Nazımiye'de 201, Pertek'te 154, Mazgirt'te
27, Ovacık'ta 97, Hozat'ta 53 ve
Pülümür'de ise 35 anne-baba
faydalanmıştır. Toplamda 832 anne-baba
ilimizde bu eğitimleri almıştır. Eğitimlere
katılan anne babalarımızın çocukları ile
daha iyi iletişim kurması, çocuğunun
gelişiminde ona nasıl katkılar sunacağını
bilmesi biz eğitimcilerin de elini
güçlendirecektir. Bu nedenle Aile Okulu
projesini fazlasıyla önemsiyoruz.''.
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Farklı konularda ailelerimize çok yönlü eğitim veriyor olmanın topluma büyük fayda sağlayacağının altını
önemle çizen İl Müdürümüz Sayın Gürsel Ekmekci, Aile Okulu projesi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları
söyledi: ''Bakanlığımız tarafından başlatılan Aile Okulu projesi ile toplumun her bireyinin topluma faydalı
olması amaçlanmaktadır. Bu nedenle işe aileden başlamak kuşkusuz ki çok önemlidir.



Aytaç Açıkalın Prof. Dr. ilimiz şube/okul
müdürleri ile "Eğitim Yönetiminin İnce ve
Sıcak Kenarı: İnsan" ve öğretmenlerimiz
ile de "Her Gün Yeniden Öğretmen
Olmak" konusunda mesleki paylaşım
sohbeti etti.
2 gün süren sohbet programında ilk
olarak eğitim yöneticilerimiz ile bir araya
gelen Aytaç Açıkalın Prof. Dr. ile "Eğitim
Yönetiminin İnce ve Sıcak Kenarı: İnsan"
konusunda sohbet etti. Yönetimin en
önemli faktörünün insan olduğunun
belirtildiği sohbete il merkez ve
ilçelerimizde görev yapan tüm eğitim
yöneticilerimiz katıldı.
Programın son gününde öğretmenler ile
"Her Gün Yeniden Öğretmen Olmak"
konusunda sohbet eden Aytaç Açıkalın,
Tunceli'de bulunmaktan son derece
memnun olduğunu söyledi.
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AYTAÇ AÇIKALIN PROF.DR. 
"Eğitim Yönetiminin İnce ve Sıcak Kenarı: İnsan" 



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, taraftar derneklerinin
düzenlediği "Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında Pülümür ilçemizdeki öğrencilerle bir araya geldi.
Erzincan Fenerbahçeliler ve Hamburg Fenerbahçeliler Dernekleri tarafından düzenlenen organizasyon
kapsamında Pülümür ilçesine gelen Koç, projede yer alan Dedekorkut İlkokulunu ziyaret etti.
Kulüp armasını taşıyan bot, mont ve bere hediye ettiği öğrencilerle yakından ilgilenen Koç, çocukların
çizdiği çeşitli resimleri alıp isteklerini dinledi.

ALİ KOÇ  ÖĞRENCİLERİMİZLE
BULUŞTU
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Tunceli Anadolu Lisesi Müzik Kulübü, SMA
hastası Irmak Ateş’e destek olmak amacıyla
müzik etkinliği düzenledi. Tunceli Anadolu Lisesi
Müzik öğretmenimiz Cem Mesut Mercan
öncülüğünde, Aydın'da yaşayan 4 yaşındaki
Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası Irmak Ateş
için okulun öğrencileri ve diğer okul
öğretmenlerinin katılımıyla İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Konferans Salonunda müzik etkinliği
düzenlendi.
Etkinlikte toplanan 81 bin 505 TL ve 5 Euro, SMA
hastası Irmak Ateş’in valilik izinli banka hesabına
aktarıldı.
Okulun idareci, öğretmen ve öğrencileri ile
etkinliğe destek veren diğer okulların müzik
öğretmenlerini duyarlılıklarından ötürü kutlayan İl
Milli Eğitim Müdürümüz Gürsel Ekmekci,
"Etkinliğimize katılım gösteren ve destek sunan
herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TUNCELİ ANADOLU LİSESİ MÜZİK
KULÜBÜ’NDEN KONSER
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İLİMİZDE 5 YAŞ OKULLAŞMA
ORANI %99

İlimizde okul öncesi eğitim alanında yürütülen çalışmalar sonucunda 5 yaş grubunda okullaşma oranı %99'a
yükseldi.
Bakanlığımız, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesinde eğitime erişimi yaygınlaştırmak amacıyla
2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmayı hedeflemektedir. Bu
kapsamda şu ana kadar 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfı açılmıştır. 
Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla ilimizde de okul öncesi okullaşma
oranları 5 yaşta %99'a çıkarıldı. Tunceli'nin okul öncesi okullaşma oranında tüm yaş gruplarında Türkiye
ortalamasının üzerinde olduğunu belirten İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, yapmış olduğu açıklamada şunları
söyledi: '' Bildiğimiz gibi çocuk gelişimi için en önemli evrelerden biri 0-6 yaş arası dönemidir. Bu dönem,
okul öncesi eğitim sürecine denk gelmektedir ve çocuğun kendisi başta olmak üzere, aile, toplum ve
gelecek için önemli evrelerden biridir. Bu nedenle biz eğitimciler bu dönemin üzerinde büyük bir önem ve
hassasiyetle dururuz. Bakanlığımızın eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için attığı en önemli adımlardan biri
de okul öncesi eğitime erişimi artırmaktır. Bu kapsamda ülkemizde yeni anaokulları yapılmakta ve yeni ana
sınıfları açılmaktadır. 5, 4 ve 3 yaş gurubu çocuklarımız içerisinde okul öncesi eğitime erişemeyen çocuk
kalmaması bu projenin en önemli hedefidir. İlimizde 5 yaş grubu okul öncesi okullaşma oranımız %99'dur.
Toplam 24 okulumuzda 5 yaş grubu için sınıflarımız mevcuttur. Sayın Bakanımızın talimatları ile Hoca
Ahmet Yesevi ve Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlkokulları bünyesinde Toki'de ana sınıfımızı açtık. Munzur
Üniversitesi kampüsünde 6 derslik ana okulu açma işlemlerine başladık. İlerleyen süreçte yapmış
olduğumuz çalışmalarla okul öncesine erişim oranımızı %100 yapmayı hedeflemekteyiz. Eğitimde marka
şehir olan Tunceli'nin çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye Bakanlığımızın desteğiyle devam edeceğiz.''
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Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz tarafından yazılan ve resmedilen
hikâyeler, ''Bizim Penceremizden'' ismiyle kitaplaştırıldı.
Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin, eğitsel, sosyal ve temel yaşam becerilerini geliştirerek
topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve becerilerle donatıp ekonomik yaşama katılımlarını
gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösteren Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulundaki öğrencilerin neler
başarabildiklerini görmek amacıyla hikâye yazma ve resimleme etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilerin kendi
yazdıkları ve resimledikleri hikâyeler okul yönetimi ve öğretmenler tarafından ''Bizim Penceremizden'' ismiyle
kitaplaştırıldı.

Özel öğrencilerin duygularını ifade etmelerine
olanak sağlamanın üzerinde önemle duran Okul
Müdürü Erdal Gül şunları söyledi: Bir gün
sınıfları dolaşırken panolarda küçük hikâyelerin
asılmış olduğunu gördüm. Asılı hikâyelerin
hepsini okudum. Basit gibi görünen ama bu
çocuklarımız için olağanüstü olduğunu
düşündüğüm bu hikâyeleri öğretmen
arkadaşlarımla paylaştım. Bu hikâyeleri
kitaplaştırmanın öğrencilerimizi son derece mutlu
edeceğini düşündüm ve öğretmen arkadaşlarım
da bu fikre olumlu baktılar.

BİZİM PENCEREMİZDEN
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 Çocuklarımızla duygularını hikâyeler yoluyla dile
getirmeleri fikrini paylaştık. Çok heyecanlandılar ve
yazmaya başladılar. Çocuklarımızın yazmış olduğu
hikâyeler elbette hikâye formatında yazılmış
hikâyeler değil. Böyle bir beklentimiz de yoktu. Biz
özel çocuklarımızın içinde bulundukları olanakları
kullanarak kendilerine ait özgün şeyler yapabilme
başarısını tatmalarını istemiştik. Kitap haline gelen
hikâyelerini gördüklerinde yaşadıkları sevinç bizleri
de çok mutlu etti. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında
emek veren tüm öğrencilerimi ve öğretmen
arkadaşlarımı kutluyorum, özverili çalışmalarından
dolayı hepsine teşekkür ediyorum.



2022 YEREL DÜZEY SAHA TATBİKATI
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AFAD koordinasyonunda, afetlere dirençli
toplum oluşturma vizyonu ile toplumda
farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş
zamanlı olarak gerçekleştirilen ''2022 Yerel
Düzey Saha Tatbikatı'' tüm okul ve
kurumlarımızda da yapıldı.
'2022 Yerel Düzey Saha Tatbikatı''
öncesinde Sivil Savunma Hizmetleri ve İSG
Birimlerimiz tarafından MEB/AKUB
personeli ile hazırlık toplantısı yapıldı. Okul
ve kurum müdürlerimiz bilgilendirildi.
Bugün saatler 10'u gösterdiğinde çalınan
alarm ile müdürlüğümüzde, okul ve
kurumlarımızda ÇÖK-KAPAN-TUTUN
hareketi uygulandı. Alarmın kesilmesinin
ardından tahliye işlemi başladı ve acil
toplanma alanına gidildi. Söz konusu
tatbikat merkez ve ilçe okul/kurumlarımızda
eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.
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''TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ
EĞİTİM SEMİNERİ'' DÜZENLENDİ

Müdürlüğümüz organizasyonunda, ilimizde araştırma projelerinin sayısını artırmak, söz konusu projelerin
tüm süreçleri konusunda öğretmenlerimizin eksiksiz bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla TÜBİTAK
Malatya Bölge Koordinatörlüğü tarafından Tunceli Tasarım Merkezinde ''TÜBİTAK Araştırma Projeleri Eğitim
Semineri'' verildi. İl merkez ve ilçelerinden ortaokul ve lise kademelerinden öğretmenlerin katılımı ile
gerçekleştirilen seminerde proje yazma basamakları anlatıldı.
 

 
''2204-A/B Program Çağrısı ve Sürecin Tanıtılması'' konusunda
Tübitak Malatya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve
Tübitak Malatya Bölge Koordinatörü Yardımcısı Prof. Dr. Emin
Çelebi, ''Projelerde Nicel ve Nitel Yöntemler'', ''Projelerde Etik
Kurallar'' konusunda İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Sağlam, ''Proje Fikri, Proje Yazım Kuralları ve Kaynak
Tarama'' konusunda İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Enes Gül,
''Projelerde Yaygın Etki, Literatür Tarama ve Özgün Değer Tespiti''
konusunda İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Aktaş
eğitim verdi. Ayrıca çeşitli uygulama örnekleri öğretmenlerimiz ile
paylaşıldı.
 
Öğretmenlerimize katılım belgesi verilmesinin ardından seminer sona
erdi.



18

ERASMUS+ İNŞAATTA YENİ VİZYON:
YEŞİL BİNALAR PROJEMİZİN KAPANIŞ
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı 2019 yılı KA 202 stratejik ortaklıklar teklif çağrısı döneminde
Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde başvurusu yapılan ve yapılan bağımsız uzman değerlendirmeleri
sonunda hibelendirilmesine karar verilen koordinatörlüğünü yürüttüğümüz "New Vision of Construction:
Green Buildings" İnşaatta Yeni Vizyon: Yeşil Binalar adlı projemiz Türkiye Ulusal Ajansına 2019 yılı
içerisinde başvurusu yapılmış, teklif edilen 515 proje arasında bağımsız uzman değerlendirilmeleri
sonucunda hibelendirilmeye uygun görülen 36 projeden biriydi. Projemiz Tunceli için bir ilkti aynı zamanda
bütçe büyüklüğü bakımından kabul edilen 36 proje arasında 5. sıradaydı. Türkiye, İngiltere, İspanya,
Romanya olmak üzere 4 ülke ortaklığında yürüttüğümüz ve 3 yıl süren proje çalışmaları kapsamında Yeşil
Binalar konusunda Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında okutulmak üzere ders modülleri ve açık kaynak
kodlu IOS ve Android tabanlı uygulama geliştirildi.
   Enerji tasarrufu, sürdürülebilir doğal kaynak
yönetimi, iyileştirilmiş çevre etiği üzerinde bakış
açısını artırarak gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya ve yaşanabilir bir çevre sağlamak vizyonu
ile ortaya çıkan "Yeni İnşaat Vizyonları: Yeşil
Binalar" adlı projemiz yenilik için işbirliği ve iyi
uygulamaların değişimi ile ilgilidir. Bu proje ile
amacımız uluslararası işbirlikleri ile mesleki
eğitime katkıda bulunmaktı. Ortaya çıkan kitap ve
müfredat, AB ülkelerinde ortaklaşa kullanılabilecek
ders kitapları sağlamaktadır. 
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 Proje kapanış toplantısı 31 Ekim-1 Kasım 2022
tarihlerinde Müdürlüğümüz AR-GE Birimi Proje ekibi,
şube müdürleri ve Milli Eğitim Müdürümüz Gürsel
Ekmekci’nin katılımlarıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Açılış konuşması NEVU Rektörü Semih Aktekin
tarafından yapıldı. İngiltere, İspanya, Romanya ve
İstanbul’dan gelen proje ortaklarımızın ve çok sayıda
eğitimci ve öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen
toplantıda İl Milli Eğitim Müdürümüz Gürsel Ekmekci
3 yıl süren proje sürecinden bahsederek ortaya çıkan
fikri çıktıları tanıttı.
ÇEDBİK Genel Sekreteri Engin Işıltan Yeşil Binalar
sunumunu gerçekleştirdi. Katılımcıların
sorularının cevaplandırıldığı ve iki gün süren
toplantılar iyi dilek ve temennilerle sonlandırıldı.
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