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SUNUŞ 

Eğitim, kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan  yetenek, tutum ve diğer davranış 

biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.  Bir toplumun eğitim düzeyi ise o toplumun gelişmişlik 

düzeyinin önemli bir göstergesidir. Hızla gelişen kürsel dünya koşullarında eğitimin kaliteli ve nitelikli 

olması ulaşılmaya çalışılan hedefler arasındadır. 

Teknolojik gelişmelerin hızla arttığı günümüzde, kurumların değişen değişime ayak 

uydurmaları için bilgi ve deneyimlerini arttırmaları kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. 

Teknoloji ve bilgi dolaşımının hız kazandığı günümüzde, kurumların ürün ve hizmet çeşitliliğini 

arttırması, mevcut sorunlara doğru ve etkin çözümler sunabilmesi, hedef kitleye ulaşması ve müşteri 

memnuniyeti esaslı kalite odaklı hizmet anlayışı ile paydaşlarına ulaşması gibi yönetim özellikleri 

günümüz yeni kamu yönetimi anlayışını oluşturmaktadır. Yeni kamu yönetim anlayışının başarılı bir 

şekilde uygulanması, kurumsal olarak AR-GE çalışmalarının etkin planlanması ve uygulanmasına 

bağlıdır. 

(AR-GE)Araştırma, bilinmeyeni bilmeye, öğrenmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik 

faaliyetlerdir. Geliştirme ise, mevcut bilgiyi ya da teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye doğru 

yönlendirme faaliyetidir. Hayatımızın her aşamasında yer alan AR-GE çalışmaları doğrudan insan 

yaşamıyla ilgilidir. AR-GE, ülkelerin, toplumların mevcudiyetini ve yaşam kalitesini dert edinir. İsrail 

ve İrlanda gibi ülkeler AR-GE’ye verdikleri önem sonucu başarılı AR-GE politikaları geliştirmiş 

ve  toplumlarının refah seviyesini en az üç-dört kat arttırmayı başarmışlardır. Türkiye’nin gelişmiş 

ülkelerle rekabet edebilmesi ve ekonomik olarak tam bağımsız bir ülke olabilmesinin yolu AR-GE’den 

geçmektedir. Sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bir toplum olabilmek ve bu anlamda 

farklılaşabilmek için  AR-GE’ye dayalı politikalar uygulanmalıdır. Bu nedenle de AR-GE yönetim 

stratejimizin bir parçası değil bizzat stratejimiz olmalıdır. 

Avrupa ülkelerinde “Kamu Mali Yönetimi” çalışmaları içinde Ar-Ge birimi ve bu birimin 

çalışmaları üzerinde titizlikle durulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Bakanlığımızın 2004 

yılından itibaren yenilikçi çalışmalar kapsamında; kaynakların etkili ve verimli kullanılması esasları 

çerçevesindeki çalışmalarını Ar-Ge birimleri yürütmektedir. Başarıyı sağlamak için oluşturulan Ar-Ge 

birimlerinin planlamadaki payı son derece önemlidir.  

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kurumsal anlamda kaliteye odaklı yönetim ve 

hizmet anlayışıyla fark oluşturmak, kurumsal gelişimi destekleyecek yenilikler ortaya koymak, 

ilimizde eğitimi nicelik ve nitelik olarak geliştirmek adına AR-GE çalışmalarına önem vermekteyiz. 

Kurum olarak yararlanıcılarımızın artan beklentilerini karşılayabilmek ve kaliteli yönetim anlayışı 

çerçevesinde gelişimimizi sürdürmek adına AR-GE bünyesinde gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetler 

önemli yer tutmaktadır. 

Eğitimde  kalite ve niteliği artırmak amacıyla yapılan projelerin, etkinliklerin, çalışmaların ve 

iyi örneklerin kamuoyuna tanıtılması ve paylaşılması amacıyla yılda iki kez Ocak ve Temmuz 

aylarında Ar-Ge bülteni yayınlanmaktadır.  Bir önceki bülten Temmuz 2014’te yayınlanmış olup 

2013-2014 eğitim-Öğretim yılı içerisindeki faaliyetlere yer verilmiştir. Ocak ayı bültenimizde ise 

dönemsel çalışmalar yer alacaktır. Bu bültenle Ar-Ge çalışmalarımızın daha geniş kitlelere ulaşacağı 

umudunu taşımaktayız 
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1- GİRİŞ  

 

Strateji geliştirme şubesinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube 

müdürüne bağlı olarak kurulan AR-GE birimi; araştırma, stratejik planlama ve kalite 

geliştirme ekibi (ASKE) ve projeler ekibi (PEK) olmak üzere iki ekipten oluşur. Araştırma, 

stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibinin görevleri şunlardır:  

a) İl millî eğitim müdürlüğünün stratejik planının hazırlanması ve uygulanması sürecini 

koordine etmek.  

b) İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumların stratejik planlarının hazırlanmasına 

rehberlik etmek. 

 c) İl millî eğitim müdürlüğünün performans programını (eylem planı, yıllık plan) ve faaliyet 

raporunu hazırlamak.  

ç) İl millî eğitim müdürlüğü stratejik planının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, 

raporlamak ve güncellemek.  

d) Kurumun stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik 

araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek.  

e) Bakanlık stratejik planı ve performans programının izlenmesini sağlayacak temel 

göstergeleri ve hedeflerini il düzeyinde izleyerek raporlamak.  

f) İl millî eğitim müdürlüğünün iş süreçlerinin çıkarılması ve iyileştirilmesi çalışmalarını 

yürütmek. 

 g) Millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlardan hizmet alan paydaşların memnuniyetini 

artıracak, vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik düzenlemeler için araştırmalar yapmak ve 

sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmak. 

 ğ) MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergeleri gereğince toplam kalite 

yönetimi çalışmalarının eğitim kurumları tarafından yürütülmesi sırasında onlara rehberlik 

yapmak.  

h) İlin eğitim araştırmaları ihtiyaç analizini yapmak, bu doğrultuda öncelikli konularda 

araştırma yapmak veya üniversiteler ile iş birliği içerisinde yapılmasını sağlamak ve 

sonuçlarını ilgili mercilere sunmak.  

ı) Eğitim ve öğretimle ilgili ilin ihtiyaç duyduğu alanlarda konferans, seminer, sempozyum ve 

panel gibi toplantılar düzenlemek, toplantı sonuçlarına ait raporları ve tebliğleri il milli eğitim 

müdürlüğü web sitesinde yayınlamak.  

 i) İlde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlamak, yürütmek, sonuçlarını 

raporlamak ve kamuoyuyla paylaşmak. 

 j) İlin araştırma ihtiyacını karşılamak için araştırmacıları teşvik etmek, desteklemek ve 

araştırmacılar ile eğitim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak. 

 k) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu kapsamda 

yurt içi ve yurt dışında eğitim alanında araştırma geliştirme faaliyetleri yapan üniversiteler ve 

diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.  

l) 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. Projeler Ekibinin görevleri şunlardır:  

a) İl millî eğitim müdürlüğünün kurumsal kapasitesini geliştirecek ulusal, uluslararası, 

bölgesel ve yerel düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak 
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b) İlçe milli eğitim müdürlükleri ile okul/kurumların, proje hazırlama, sunma ve yürütme         

kapasitesini geliştirmek üzere eğitim vermek ve teknik destek sağlamak. 

 c) Yerel, ulusal ve uluslararası hibe fonlarını, il düzeyinde eğitim kurumlarına tanıtmak ve bu 

bağlamda projeler hazırlanmasında eğitim kurumlarına teknik destek sağlamak, sonuçlarını 

izlemek ve raporlamak.  

ç) AB sürecinde yapılacak uyum çalışmalarına il düzeyinde destek vermek.  

             d) İl düzeyindeki eğitim kurumlarında uygulanan projelerle ilgili veri toplamak ve raporlamak. 
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1.STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.09.2013 tarihli ve (2013/26) sayılı 

Genelgesi ve 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Program Kılavuzu yayınlandıktan sonra, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü yöneticilerinin desteğinin sağlanmasın için aylık sunumlar düzenlenip, uygulanacak model 

hakkında bilgi verilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü “Stratejik Planlama” çalışmalarına MEB 2015-2019 

stratejik plan hazırlık programının yayınlanması ile birlikte çalışmalara başlamış bakanlık takvimine 

uygun olarak çalışma programı yapmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğümüzce kurum içi analiz ve çevre 

değerlendirmesi esas alınarak Stratejik Plan hazırlanması benimsenmiştir.  Bu yaklaşım Başbakanlık 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve 

Haziran 2006 yılında yayımlanan Kılavuz” ile Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.09.2013 

tarihli ve 66968699/602.04/2498734 Sayılı Yazıları ve (2013/26) sayılı Genelgeleri ile Bakanlığımız 

Strateji Başkanlığının hazırlamış olduğu program çerçevesinde oluşturulmuştur 

 

        2.1. Hazırlık Programı 
Stratejik planlama çalışmalarını yürütmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığının 16.09.2013 tarihli ve (2013/26) sayılı Genelgesi ve 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık 
Program Kılavuzu kapsamında, il müdürlüğümüz bünyesinde kurullar ve ekipler (Stratejik Planlama 
Üst Kurulu, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan hazırlama ekibi) oluşturulmuştur. İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında, İl Eğitim Denetmenleri 
Başkanı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdürünce tespit  
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edilecek, 2 İlçe Milli Eğitim Müdüründen oluşur. İl millî eğitim müdürlüğü AR-GE birimi yöneticisinin 
başkanlığında, İl MEM AR-GE Birimi Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ve her şubeden en az bir 
personelin katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi oluşturuldu. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ar-Ge birimleri il, ilçe, okul düzeyinde çalışmalar 
yaparak sağlıklı veriler oluşturmaya çalışmıştır. 

 

2.2. Eğitim Dönemi  
 
 Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımızın hazırlayacakları 2015- 2019 Stratejik Planı ile 

ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yalçın Fırat başkanlığında 

Dersim Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya okul ve kurum müdürleri ile 

stratejik plan ekibinde görevli bir öğretmen katıldı. 

 Milli Eğitim Müdür yardımcısı Yalçın Fırat’ın stratejik planlamanın önemine vurgu yaptığı açılış 

konuşmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminden Bilal Güçer ve Mehmet Ateş 

tarafından stratejik plan hazırlık süreciyle ilgili bilgiler sunum eşliğinde verildi. 

 Toplantıya katılan ortaokul müdürlerine ise bu yıl onuncusu düzenlenen “Bu Benim Eserim” 

proje yarışması ile ilgili bilgilendirme yapılarak, proje çalışmalarının öğrencilerimizin araştırmacı 

yönlerini geliştireceği, bu nedenle okullarda konuyla ilgili duyuru ve danışmanlık hizmetlerinin 

yapılması gerektiği belirtildi.  

 Soru-cevap bölümünün ardından bilgilendirme toplantısı sona ermiştir. 

2.3. Planın Hazırlanması 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün vizyonuna ulaşmasını sağlayacak yol haritasının şekillendirilmesi 

amacıyla, 2015-2019 Stratejik Plan çalışmaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR- GE birimi stratejik plan 

hazırlama ekibi koordinasyonunda ve her birimden stratejik plan sorumluları ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmalar sırasında bir dizi toplantı yapılmış, çalışmalar sürecin her aşamasında ilgililerle 

paylaşılmış ve tüm İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin Durum Analizi, Misyon, Vizyon, Amaçlar 

ve Hedefler, Stratejiler, Performans Ölçüleri ve Riskler belirlenirken görüşleri alınmıştır. Plan hazırlık 

aşamasında İl Milli Eğitim Müdürü ve yönetiminin katılımı ile gerçekleştirilen Aylık Koordinasyon 

Toplantılarında belli başlı hususlar görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. İkinci dönemi gerçekleştirilen 

plan çalışmaları sırasında bir sorunla karşılaşılmamış ve çalışanlarca zaten benimsenmiş olan bu 

çalışmalar olgunluk içinde yürütülmüştür.  
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3.YEREL VE AB PROJELERİ 

 

3.1. BENİMLE OKUR MUSUN? PROJESİ 

 

Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan “Benimle 

Okur Musun?” projesi Vali Yardımcısı Eşref Yonsuz, Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Milli Eğitim 

Müdür Yardımcıları Yalçın Fırat ve Mehmet Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Vahap Doğan, 

Ercüment Mahmat, Metin Batur ve Gıyasettin Topuz ile öğrenci, öğretmen ve vatandaşların 

katılımlarıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşmiştir. 

 Proje ile okuma kültürünün ve okumaya olan ilginin artırılması hedefleniyor. 3 gün boyunca 

sürecek olan projeyle öğrencilerin ve diğer her kesimden insanın kitap, dergi ve gazetelerle buluşması 

sağlanmıştır. Çay, su ve pasta ikramının da olduğu etkinlikle, insanlar bir yandan çayını yudumlarken 

bir yandan da ilgi duyduğu kitabı veya gazeteyi okuma imkânı bulmuşlardır. 

 Proje kapsamında il merkezindeki bütün ilkokul, ortaokul ve liseler, belirlenen program 

çerçevesinde kitap okuma kampanyasına aktif olarak katılmışlardır. 

 Özel Kalan Eğitim Kurumları, Halk Eğitim Merkezi, Halide Edip Kız Meslek Lisesi ve Tunceli 

Öğretmen Evi’nin katkı sunduğu projeye özellikle miniklerin ilgisi büyüktü. 
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3.2. Elif Güntaş İlkokulundan “Beslenebilirim” Projesi 

 

  

Elif Güntaş İlkokulu’nda ‘Beslenebilirim Projesi’ kapsamında düzenlenen etkinliğe İl Milli 

Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Müdür Yardımcıları Mehmet Arslan, Yalçın Fırat Şube Müdürleri Metin 

Batur,Vahap Doğan, Ercüment Mahmat Okul Müdürü Ali Ekber Küçük öğretmenler, öğrenciler ve çok 

sayıda öğrenci velisinin katılımıyla gerçekleşti. 

Okul Müdürü Ali Ekber Küçük yaptığı açıklamada “Beslenebilirim Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Temel 

Eğitim Genel Müdürlüğü ve Nestle Türkiye işbirliğinde İlkokul 3. sınıf öğretmen, öğrenci ve velilerine 

yönelik olarak uygulanan Beslenebilirim, yeterli ve dengeli beslenme konusunda hedef grupların 

farkındalıklarını geliştirmek, yeterli ve dengeli beslenme bilincini artırmak amacıyla geliştirilen bir 

kurumsal sosyal sorumluluk projesidir.   

Beslenebilirim projesinde yer alan Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Batur ise şöyle konuştu: 

"Öğrencilere temel beslenme bilgilerinin verilmesi, öğrenilen bilgilerin davranışa dönüştürülmesi 

gerekiyor. ´Beslenebilirim´ projesi okutulduğu yaş grubuna özel içeriği ile çocukların besinler, besin 

öğeleri, porsiyon miktarlarıyla ilgili eğitim almasını, bu bilgileri oyunlarla pekiştirerek günlük 

hayatlarında kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyor." Dedi. 

Projenin akabinde  ´Engelsiz Eğitim´ Projesi kapsamında Elif Güntaş İlkokulunda Zihinsel Engelliler 

Özel Alt sınıfında incelemede bulunan Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca,  bu tür sınıflara büyük 

ihtiyaç olduğunu söyledi. Özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik açılan bu sınıfın önemli bir proje 

olduğunu kaydeden Eyyüpkoca; "Her birimizin, akrabalarımızın, çocuklarımızın ihtiyacı olabilecek, 

önemli bir ihtiyacı, eksikliği giderecek bir birimdir. Çocuklarımızın burada alacakları özel, profesyonel 

bir eğitimle hayata, normal günlük hayatlarına ve eğitim öğretim hayatlarına çok daha kolay bir 

şekilde devam edebilecekler. Biz bu sınıfları çok önemsiyoruz. Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, 

Zihinsel Engelliler Özel Alt sınıfı öğretmenleri Helin Çiçek ve Gülşen Ege Bülbül’den sınıfın ihtiyaç ve 

eksikleri ile ilgili bilgi aldı. 
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    3.3. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİNDEN AB PROJELERİ VE 

ERASMUS+ SUNUMU 

 

 

                Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Salonunda yapılan Erasmus+2014-2020 yeni dönemiyle ilgili 

yapılan toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Şube Müdürü Ercüment Mahmat, İl 

merkezinde bulunan okul idarecileri, İngilizce Öğretmenleri ve ARGE birimi katıldı. 

Toplantıda sunum yapan Milli Eğitim Müdürlüğü  AR-GE birimi personeli Ulusal Ajans Projeleri 

kapsamında Ana Eylem 2(KA2) Stratejik Okul ortaklıkları anlatılarak ve ilimiz öğrencilerinin Erasmus+ 

hakkında bilgi edinilmesi sağlanmıştır. Erasmus+KA2 nedir, nasıl uygulanır, proje yaparken nelere 

dikkat edilmelidir vurgusu yapılarak idareci ve öğretmenlerden gelen sorulara yanıt verildi. 

Toplantı sonunda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Avrupa Birliği başta olmak 

üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve 

hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesi eğitim-

öğretim faaliyetleri açısından son derece olduğuna değindi. 

Eyyüpkoca, “biz müdürlük olarak bu projelerin öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere çok şey 

katacağını düşünmekteyiz. Bu projeleri önemsiyorum ve bu yıl proje programlarına katılımın olması 

konusunda sizlerden gerekli çalışmaları yapmanızı temenni ediyorum.” Bu süreçte AR-GE Birimi Proje 

Ekibi sizlere her türlü teknik yardımı ve desteği sağlayacaktır. “Gelin bu yıl Avrupa’nın kapıları Tunceli 

için açılsın diye çağırıda bulunan Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, başta öğrencilerimiz olmak üzere 

dünyanın başka ülkelerinde eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl yürütülüyor görelim, öğrenelim, kendimiz 

yeni ufuklar açalım dedi. 
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3.4. TUNCELİ MERKEZ GEYİKSUYU KÖYÜ İLKOKULU YENİLENDİ 

 

            

 

Tunceli Merkeze bağlı, Geyiksuyu Köyü İlkokulu İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihale 

sonucundan başlatılan ve yaz boyunca yürütülen tadilat çalışmaları tamamlanan köy okulu düzenlenen 

törenle eğitim-öğretime açıldı. 

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Müdür Yardımcısı Yalçın Fırat, Şube Müdürü Vahap 

Doğan, Tunceli Öğretmenevi Müdürü Alaattin Özçelik, okul müdür yetkili öğretmeni Murat Koparan, 

Köy Muhtarı Haydar Zeytin, Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve köy halkı katıldı. 

Yeni görünümüyle öğrencilerine kapılarını açan okullarına gelen öğrencilerin sevinçleri gözlerinden 

okundu. Okulun açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Geyiksuyu Köyüne 

göstermiş oldukları ilgi ve destekten dolayı Tunceli’den öğrenciler için beraberlerinde getirdikleri 

hediyeler için Gürbüzler Kırtasiye yetkilisine, Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Birimine, köy 

muhtarlığına ve emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Eyyüpkoca, geleceğin teminatları olan miniklerin çağın gereklerine uygun eğitim-öğretim görmeleri 

amacıyla mevcut imkânlar dâhilinde tüm çalışmalar yapılarak okulumuzu eski baraka halinden bu 

seviyeye getirdiklerini ifade etti. 

Yapılan konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini İl Milli Eğitim Müdürü Ali 

Eyyüpkoca ile minik öğrenciler kesti. Açılışın ardından okul gezildi. Okulun eski ve yeni hali 

resimlerle sınıf panoda gösterildi. Tören okul tarafından hazırlanan yiyecek ikramıyla son buldu.  
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4.TÜBİTAK PROJELERİ ve “BU BENİM   ESERİM” 

4.1.TÜBİTAK PROJELERİ 

 

 

Tunceli’de TÜBİTAK 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 

bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan TÜBİTAK 46. Ortaöğretim 

Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bilgilendirme toplantısı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Yalçın Fırat ile Ar-Ge Birimi çalışanları ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Malatya İnönü 

Üniversitesinde görevli Prof.Dr İsmail Özdemir, Lise müdürlerine yönelik TUBİTAK projelerinin 

hazırlanması, başvuru ve ödül süreciyle ilgili sunumu gerçekleştirdi. Tunceli’nin bağlı olduğu Malatya 

Bölge Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde, proje çalışmalarını arttırması yönünde temennisini dile 

getirdi. 

Soru cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi. 
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4.2. “BU BENİM ESERİM” PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK işbirliği ile ortaokul 5, 6, 7 

ve 8.sınıf öğrencilerine yönelik olarak Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında bu yıl onuncusu 

gerçekleştirilen ‘’Bu Benim Eserim’’ proje yarışması bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

    Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yalçın Fırat başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Salonunda 

gerçekleştirilen toplantıya Merkez ve ilçe ortaokullarının Matematik ve Fen Bilimleri öğretmenleri 

katıldı. 

         İl Çalışma Grubu üyesi Bilal Güçer tarafından proje yarışmasının amacı, örnek çalışmalar, proje 

hazırlama teknikleri ve başvuru süreci konularında sunum gerçekleştirildi. 

       Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yalçın Fırat yaptığı konuşmada, öğrencilerimize yol gösterecek 

kişilerin danışman öğretmenler olduğunu, proje hazırlama konusunda öğrenciyle beraber hareket 

edilmesini, ona destek olunmasını, bu sayede öğrencilerin özgüvenlerinin gelişeceğini ve başarılarının 

artacağını söyledi. 

         Soru cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi. 
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5.KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER 

5.1. Milli Eğitim Müdürü ve Öğrenciler Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü Ziyaret 

Etti. 

   Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde 

düzenlenen programa Aile Ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürü Zabit Durmuş ve 

Kurum çalışanları, İl Milli Eğitim Müdürü Ali 

Eyyüpkoca, Şube Müdürleri Ercüment 

Mahmat, Satım Kaya, Dersim Anadolu 

Lisesi, Anadolu Lisesi idareci, öğretmenleri, 

öğrencileri ve aileler katıldı. 

Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zabit 

Durmuş ve kurum kalışanları tarafından 

karşılanan Milli Eğitim Müdürü Ali 

Eyyüpkoca, okul idareci, öğretmen, 

öğrencileri ve aileler Aile Ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürü Zabit Durmuş ile bir süre görüşerek sohbet ettiler. 

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, beraberindeki öğretmen, öğrenci ve ailelerin ziyaretinde, Sevgi 

Evleri Yetiştirme  Yurdunda koruma ve bakım altında bulunan çocukları yaptıkları sohbette diğer 

liselerden gelen öğrenciler ile 

koruma ve bakım altında 

bulunan öğrenciler kendi 

aralarında kalıcı arkadaşlık aile 

bağlarını kurmak amacıyla bir 

araya gelerek tanışma ve 

kaynaşmalarını sağlamak 

amacıyla bir araya gelerek 

sohbet etmelerini sağladı. 

 Koruyucu anne ve babalara 

yönelik eğitimler hakkında 

açıklama yapan Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürü Zabit Durmuş 

“İl Müdürlüğümüz bünyesinde mevcut koruyucu aile bulunmamaktadır. Ancak koruyucu aile 

çalışmalarımız vardır koruyucu aile olması halinde bu ailemize temel ana baba eğitimi verilmeye 

başlanacaktır. Durmuş, koruma altındaki çocuklara yönelik muhtelif hizmet modellerinin 

bulunduğunu, bu modeller içerisinde en önemlisinin koruyucu aile hizmet modeli olduğunu 

vurguladı.” 
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6.İLETİŞİM BİLGİLERİ  

Tunceli Millî Eğitim Müdürlüğü  

Strateji Geliştirme Hizmetleri  

AR-GE Birimi 

 

 Ercüment MAHMAT - Strateji Geliştirme Şube Müdürü 

Telefon: 0505 647 33 64 

 

 Olcay EKİNCİ – Projeler Ekip Üyesi 

Telefon: 0505 807 02 82 

 

 Ogün DOĞAN - Projeler Ekip Üyesi 

Telefon: 0541 488 25 29 

 

 Bilal GÜÇER - Stratejik Plan İl Koordinatörü 

Telefon: 0535 270 81 06 

 

E-posta: arge62@meb.gov.tr , arge62@gmail.com  
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DEĞİŞEN EĞİTİM ANLAYIŞI İLE DAHA GÜZEL YARINLARA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        TUNCELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Mah. Elazığ Karayolu üzeri 

                         Telefon: (428) 213 24 85-86-87-88 

                      Belgegeçer: (428) 213 24 91 

                      Web: http://tunceli.meb.gov.tr/ 
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