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KURUM YÖNETİCİSİ SUNUŞ 

        Hızlı bir değişim içinde bulunan dünya, eğitimdeki yenilik ve gelişmeleri kavrayan, kendilerine 

düşen görevin farkında olan ve bu görevlerini bilinçli olarak yerine getiren bireylere ihtiyaç 

duymaktadır. Bilgi çağını yaşayan dünyamızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi 

kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu 

sürdürülmesi çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir. Bu süreçte uygulanan eğitim yaklaşımları ve yenilikçi 

uygulamalar büyük önem taşımaktadır. 

   Bu hızlı değişimi yaşayan dünyamızda, siyasi, ekonomik ve toplumsal etkileri açısından sanayi 

devrimi ile eş tutulan ve kimilerince yeni bir sanayi devrimi, kimilerince de yeni bir çağa geçiş süreci 

olarak nitelenen bir olguya tanık olmaktayız. Bu olgu AR-GE faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu 

oluşan köklü değişimdir. Artık bilgi ve teknolojinin en önemli üretim faktörü haline geldiği 

dünyamızda, buna bağlı olarak AR-GE’nin de önemi giderek artmaktadır.  

                   Çağın ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyleri yetiştirmek adına en büyük sorumluluğu üstlenen 

eğitimciler ve eğitim kurumları da AR-GE faaliyetlerine çok büyük önem vermektedirler. Bu bağlamda 

çağın şartlarına uygun bir eğitim-öğretim sistemini oluşturabilmek ve yenilikçi uygulamaları hayat 

geçirebilmek için;  AR-GE birimimiz ile özverili şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimimiz değer üreten ve eğitime katkı sağlayan projeleri hayata 

geçirmektedir.  

          Bu kapsamda çalışmalarımızın tanıtılmasına ve yaygınlaşmasına da katkı sağlamak üzere 

hazırlanan bu bülteni kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duymaktayız. Bu duygularla, bugüne kadar 

çalışmalarda emeği geçen AR-GE birim çalışanlarımıza teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında da 

eğitime ve topluma değer katmaya devam etmelerini temenni ederim.  

 

Levent YAZICI 

 İl Milli Eğitim Müdürü 
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YÖNETİCİ SUNUŞ 

Bilginin ve bilgiye ulaşımın  hızla geliştiği içinde yaşıyor olduğumuz bilişim çağında, bilim ve teknoloji 

alanındaki yenilikçi gelişmeler, hem bireysel hem de takım olarak planlı yaşamayı gerektirmektedir. Bu bağlamda 

yenilikçiliğe, araştırmaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar başarıda önemli bir rol almaktadır. 

           Günümüz gelişmiş ülkelerine eşdeğer bir noktaya erişmek için gösterilen çabalar neticesinde 

Bakanlığımızın 2004 yılından itibaren yenilikçi çalışmalar kapsamında; yenilikçi, araştırmaya ve geliştirmeye 

dönük çalışmalarını AR-GE birimleri yürütmektedir.  Başarıyı etkin kılmak için kurulan AR-GE birimlerinin hem 

strateji geliştirmede, hem de yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte projeler üretmekteki payı son derece büyük ve 

önemlidir. 

           Bu açıdan “.Hayata hazır, sağlıklı, mutlu bireyler yetiştirmek için yenilikçi uygulamalarla üreten bir 
eğitim birlikteliği” olarak belirlediğimiz vizyonumuz doğrultusunda, geniş bir paydaş kitlesine ve vizyona sahip AR-GE 
çalışmalarını e-bültenimiz aracılığıyla sizlerle paylaşmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederken, bültenimizin AR-GE 
faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştıracağına inanıyorum 

 

 

                                                                            Murat AĞAR 

Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürü 
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    AR-GE birimi; strateji geliştirme şubesinden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve 

Şube Müdürüne bağlı olarak kurulan araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibi (ASKE) ve 

projeler ekibi (PEK) olmak üzere iki ekipten oluşur. 

 AR-GE birimlerimizde görevlendirilen öğretmenlerimiz; ekip çalışmasına yatkın, branşlarında 

tecrübeli ve sürece hakim, proje mantığını kavramış gerekli eğitim ve donanıma sahip kişilerdir. 

  Araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibinin görevleri şunlardır: 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik planının hazırlanması ve uygulanması sürecini koordine etmek. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul/kurumların stratejik planlarının hazırlanmasına rehberlik 

etmek. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün performans programını (eylem planı, yıllık plan) ve faaliyet raporunu 

hazırlamak. 

 Kurumun stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik araştırmalar 

yapmak ve projeler geliştirmek. 

 Bakanlık stratejik planı ve performans programının izlenmesini sağlayacak temel göstergeleri ve 

hedeflerini il düzeyinde izleyerek raporlamak. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş süreçlerinin çıkarılması ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek. 

 MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergeleri gereğince toplam kalite yönetimi 

çalışmalarının eğitim kurumları tarafından yürütülmesi sırasında onlara rehberlik yapmak. 

 İlin eğitim araştırmaları ihtiyaç analizini yapmak, bu doğrultuda öncelikli konularda araştırma 

yapmak, üniversiteler ile iş birliği yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını ilgili mercilere sunmak. 

 Eğitim ve Öğretimle ilgili ilin ihtiyaç duyduğu alanlarda konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi 

toplantılar düzenlemek, toplantı sonuçlarına ait raporları ve tebliğleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü web 

sitesinde yayınlamak. 

 İlde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlamak, yürütmek, sonuçlarını raporlamak ve 

kamuoyuyla paylaşmak. 

 Ulusal ve Uluslararası düzeyde eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu kapsamda yurtiçi ve yurt 

dışında eğitim alanında araştırma geliştirme faaliyetleri yapan üniversiteler ve diğer kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği yapmak. 

 Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yapılacak olan araştırma uygulama izinleri ile ilgili iş ve işlemleri 

yürüten komisyona katılmak ve işlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. 

 

Proje Ekibi ise; 
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 AB hibe ve fonlarını takip etmek, bilgilendirme yapmak, proje hazırlamak ve sonuçları raporlaştırmak, 

 Hibe almaya hak kazanan projelerin yürütülmesi, izleme ve değerlendirilmesi,  

 AB eğitim ve gençlik projelerini (Comenius LDV, Grundtvig, Gençlik) takip etmek, bilgilendirme 

yapmak, proje hazırlamak ve sonuçları raporlaştırmak, 

 Diğer hibe ve fonların takibi, 

 AB hibeleri ve eğitim ve gençlik projeleri ile ilgili seminer ve toplantı yapmak, 

 AB sürecinde yapılacak uyum çalışmalarına İl düzeyinde destek vermek iş ve işlerini yürütmektedir. 

  

 ASKE ekibi, görev ve çalışma alanları; 

 Stratejik planlama, performans programı ve faaliyet planları yapmak, 

 Toplam kalite yönetimi çalışmaları, 

 Araştırma, geliştirme, analiz yapma, değerlendirme çalışmaları, 

 Araştırma uygulama izinleri ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, 

 Kurumsal kapasiteyi artırıcı yerel projeler hazırlamak ve uygulamak, 

 İl genelinde hazırlanan projelerin değerlendirilmesi ve onaylanması, 

 Ulusal düzeyde hazırlanan projeleri takip etmek ve uygulamak. (TÜBİTAK vb.), 

 Stratejik planlama, TKY ve projelerle ilgili seminer ve toplantılar düzenlemek görevleri arasındadır. 
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7-M.EK.T.E.P 

Projenin amacı ilimizde ağırladığımız misafirlerimiz konumunda olan ve önümüzdeki süreçte vatandaşlık verilmesi 
planlanması sebebiyle yakın gelecekte yurttaşlarımız olacak olan mültecilerin tespit edilip tanınmasını, adres durumları 
göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uygun eğitim-öğretim kurumlarına 
yönlendirilmesini,  Türkçe öğrenmelerini, devamsızlıklarının asgari düzeye indirilmesini, maddi sıkıntıları konusunda 
desteklenmelerini, kültürümüzü tanımalarını, sosyalleşmelerini, toplumsal entegrasyonlarını ve velilerimizin istihdam 
edinmelerini sağlamaktır. 

Okul rehberlik servislerimizden gelen yabancı uyruklu öğrencilere dair raporlar ve bu konudaki çalışma ve 
gözlemlerimiz neticesinde öğrencilerimizin 50 tanesinin eğitim öğretime hiç devam etmediği, bir kısmının da 
devamsızlık oranlarının yüksek olduğu, 557 tanesinin dil problemi yaşadığı, nerdeyse tamamının kültürel ve toplumsal 
uyum sorunlarının bulunduğu ve bu durumun da öğrencilerimizde davranış problemlerine neden olduğu, aile gelir 
düzeyleri konusunda ise %32,5’luk bölümün 0-500 TL arasında, %66,3’lük bölümün de 500-1000 TL arasında aylık 
gelire sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Hayati önem arz eden bu problemler doğrultusunda mülteci öğrencilerimiz ve aileleri için “M.E.K.T.E.P.” projesini 
hayata geçirmeye ihtiyaç duyulmuştur. İlimiz ve ülkemiz genelinde birlik ve beraberlik içinde yaşamak, toplumsal 
kaynaşma ve bütünleşmeyi sağlamak herkesin olduğu kadar eğitim camiasının da öncelikle görev ve 
sorumluklarındandır. 

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Mülteci Öğrenci Tanıma ve Bilgi Formu ilimizdeki 632 yabancı uyruklu öğrenciye doldurtulmuştur. Doldurulan 
formların incelenmesi ve yorumlanması neticesinde ihtiyaç, aksaklık ve problemler tespit edilmiş ve yol haritası 
belirlenmiştir. 
İl merkezindeki yabancı uyruklu öğrencilerimizin uygun eğitim-öğretim kurumlarına yönlendirilmesi amacıyla İlimiz 
Halk Eğitim Müdürlüğü ve ASO’da İl MEM Şube Müdürleri, okul müdürleri, AR-GE Uzmanı, yabancı uyruklu 
öğrencilerimiz ve velileriyle bir araya gelinmiş olup öğrencilerimizin adres bilgileri, ilgi, ihtiyaç ve becerileri 
doğrultusunda uygun eğitim-öğretim kurumlarına yönlendirilmesi sağlanmıştır. Sonrasında öğrencilerimiz bizzat AR-
GE çalışanı eşliğinde, öğrenciler ve velileri için tahsis edilmiş servisle okullarına ulaştırılmış ve kayıtları yapılmıştır. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan şartname ile yabancı uyruklu öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza mikro 
düzeyde büyükelçilik çalışanı konumunda hizmet edecek bir personel tahsis edilmiştir. 
Okullarımızda ve İlimiz Halk Eğitim Müdürlüğü ve ASO’da 557’si öğrenci olmak üzere toplam 760 kişinin 
yararlanabileceği 36 Türkçe kursu açılmıştır. Kurslarımızda toplam 99 öğrenci Türkçe öğrenmiştir. Sürekli ve periyodik 
olarak ziyaret edilmekte olan kurslarımızda öğrencilerimiz dilimizi öğrenmeye devam etmektedir. 
Projemiz kapsamında ilimiz merkezindeki okullarda görev olarak çeşitli branşlardaki 45 öğretmenimize İlimiz 
Üniversitesinde görev yapmakta Doç. Dr. ve Araştırma Görevlisi (Asistanı) tarafından “Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi” kursu verilmiş, öğretmenlerimiz Türkçe öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve teknikleri öğrenme fırsatı 
elde etmişlerdir. 
İlimiz Göç İdaresi ile işbirliği yapılarak, devamsızlığı önlemek ve başarılı olan öğrencilerimize olumlu pekiştireç 
vermek amacıyla, akademik açıdan başarılı ve devamsızlık problemi olmayan 54 öğrencimiz ödüllendirilmiştir. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Z Kütüphane’de farklı aralıklarla “Türkçe Dil Kafe” etkinlikleri yapılmış    olup, 
bu etkinliklerde öğrencilerimizin kendilerini Türkçe ifade etme becerileri kazanmaları sağlanmıştır. Bunun yanı sıra 
öğrencilerimize kültürel değerlerimizi aktaran kısa video ve filmler çay, meyve suyu ve çeşitli ikramlar beraberinde 
izletilip yorumlama çalışmaları yapılmıştır. 
Yabancı uyruklu velilerimize yönelik 20 farklı modülden gelir getirici kurs açılmıştır. Bu kurslardan toplam 46 velimiz 
yararlanmış olup, kursların bitiminde velilerimizin istihdamı sağlanacaktır. 
Ortaokul düzeyinde eğitim almakta olan akademik açıdan başarılı 48 öğrencimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramına davet edilmiştir. Öğrencilerimizin toplumsal entegrasyonu sağlanmaya çalışılmıştır. 
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