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AR-GE BÜLTENİ
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 Ocak 2015’te yayınlanmış olup 20142015 eğitim-Öğretim yılı içerisindeki faaliyetlere yer verilmiştir. Temmuz 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.
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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
f) 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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3.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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4.YEREL VE AB PROJELERİ
4.1. YARATICI DRAMA KURSU

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı ikinci dönemi itibari ile Ar-Ge önderliğinde Halk Eğitim
Merkezi işbirliğinde ilimiz merkez okullarında görev yapan ana okul ve sınıf öğretmenlerine yönelik
“Yaratıcı Drama” kursu açılmıştır. Öğretmenlerimiz 144 saatlik bir eğitim almış ve kurs dönemini
başarı ile bitirmişlerdir. Yaratıcı Drama Eğitmenlerimiz Berfin ZİREK ,Yıldırım Kaan ÇELİK ve Halk
Eğitim Merkezi idari kadrosuna teşekkürü borç biliriz. Oldukça verimli ve eğlenceli bu uzun eğitim
süreci sonunda öğretmenlerimiz ayrıca “Yaratıcı Drama Günlükleri” adlı bir e-dergi hazırlamışlardır.
Değerli öğretmenlerimizin yolunun yaratıcı dramanın ışığı ile aydınlanması dileğiyle…
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4.2 Milli Eğitim Müdürlüğünde SODES Bilgilendirme Toplantısı
Yapıldı

Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca Başkanlığında okul ve kurum Müdür Yardımcıları
ile Sosyal Destek Programı (SODES) bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim
Müdürü Ali Eyyüpkoca, "2015 SODES (Sosyal Destek Programı) başvuru sürecinin başlaması nedeniyle
Müdürlüğümüz başkanlığında okul ve kurum yöneticileriyle yapılan bilgilendirme toplantısında
SODES’in önemine vurgu yapan Eyyüpkoca, müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlardan başvuru
süresi içinde hazırlanacak projelerin Müdürlüğümüzün başarısının arttıracağını vurguladı.
Müdürlüğümüz AR-GE Birimi Proje ekibince özellikle bu yıl değişen SODES Usul ve Esasları ile
projelerin teknik detaylarını anlatılmasının ardından, okul, kurum yöneticileri ile birlikte sorun
analizleri yapılarak SODES için hazırlanacak projelerin konuları belirlendi. Milli Eğitim Müdürü Ali
Eyyüpkoca SODES’den tüm okul ve kurumlarımızın yararlanacağı projeler çıkmasını dileyerek
katılımcılara bu süreçte kolaylıklar diledi.
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4.3. 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 eğitimöğretim 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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4.4. ÖĞRENCİLER AB’yi ÖĞRENİYOR PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, 81 ilde
öğrencilerin AB değerlerini öğrenmeleri amacıyla bir proje başlattı.
MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, “Bana
AB’yi Anlat” konulu resim, slogan ve kısa öykü yarışması
şeklinde üç kategoride öğrencilere yönelik yarışmalar
başlattı. Ayrıca “AB’yi Öğreniyorum” bilgi yarışmasıyla
da öğrencilerin Avrupa Birliği değerlerini öğrenmeleri
teşvik ediliyor.
Öğrenciler AB değerlerini öğreniyor
MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan duyuruya göre; Türkiye ile Avrupa
Birliğinin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I
programından finanse edilen ve Millî Eğitim
Bakanlığının faydalanıcısı olduğu TR2011/0136.0601/001 numaralı Öğrenciler Avrupa Birliğini Öğreniyor
Projesi, 26 Aralık 2014 tarihinde AB ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü bünyesinde uygulanıyor. Duyuruda projenin 24
ay süreceği ifade ediliyor.
Yapılan duyuruda; amacın, "10-18 yaş aralığında bulunan
öğrencilerin Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik
uygulamaları konusundaki bilgi düzeyini eğitim faaliyetleri yolu ile artırmak" olduğu belirtiliyor.
Yarışma tüm illerde yapılacak
Bu kapsamda, "Bana AB´yi Anlat" resim yarışmasına 81 ilde yer alan tüm ortaokulların 7. sınıf
öğrencileri;
"Bana AB´yi Anlat" slogan yarışmasına tüm ortaokulların 8. sınıf öğrencileri;
"Bana AB´yi Anlat" kısa öykü yarışmasına tüm liselerin 9. sınıf öğrencileri katılabilecek.
“AB’yi Öğreniyorum” bilgi yarışması ise 21 pilot ilde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin,
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van) yer alan liselerin 10. sınıf öğrencilerine açık olacak.

Dereceye girenlere AB gezisi
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İl yarışmasında dereceye giren birinciler Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni’ne davet edilecek ve
Türkiye çapında dereceye giren ilk 3 yarışmacı daha sonra belirlenecek bir Avrupa Birliği ülkesine
çalışma gezisine gidecek.Söz konusu yarışmalara dair kategorilere göre ayrı ayrı hazırlanmış
yönergeler, ilgili belgeler, duyurulara ve ayrıntılı bilgiye, projenin abyiogren.meb.gov.tr adresininyanı
sıra Bakanlığın www.meb.gov.tr, abdigm.meb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.

İlimizde yapılan slogan ve resim yarışmalarında Birinci olan Eftelya TURAN ve Berdan ÇAT ,
Danışman öğretmenleri Fatma ÇİÇEK, Ruken ÇERİMLİ ve Projenin il temsilcisi Ogün DOĞAN DURĞUN
10-11 Haziran 2015 tarihlerinde Congresium Ankara’da yapılan törene katılmışlardır. Dereceye
giren öğrenciler Türkiye genelinde bütün eserlerin sergilendiği sergiye katılmış ve madalyalarını
almışlardır.
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4.4.1. Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi Kapsamında İlimizde Yapılan
Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerimize Ödülleri Verildi

Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi
Kapsamında İlimizde Ar-Ge öncülüğünde
yarışmalar düzenlenmiştir. Yarışmalar
sonucunda dereceye giren
öğrencilerimiz şu şekildedir;

SLOGAN YARIŞMASI
1. Eftelya TURAN
2. Batuhan ATLIHAN
3. Şara Berçin HÜNER
RESİM YARIŞMASI
1. Berdan ÇAT
2. Dina POLAT
3. İlknur Berivan ALTINOLUK

Öğrencilerimize ödülleri Tunceli İl Valisi Osman KAYMAK, Vali Yardımcısı Serdar ASLANTAŞ ve İl
Müdürümüz Ali EYYÜPKOCA tarafından takdim edildi.
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5.TÜBİTAK PROJELERİ ve “BU BENİM ESERİM”
5.1.TÜBİTAK PROJELERİ

Tunceli’de TÜBİTAK
bilgilendirme toplantısı yapıldı.

46.

Ortaöğretim Öğrencileri

Araştırma

Projeleri

Yarışması

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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5.2. “Bu Benim Eserim Projesi” Bölge Sergisi Yapıldı

Ortaokul öğrencileri arasında fen bilimleri ve matematik alanlarında bu yıl onuncusu düzenlenen
“Bu Benim Eserim” proje yarışması bölge sergisi 4-7 Mayıs 2015 tarihleri arasında Malatya’da
gerçekleştirildi.
Bölge sergisi, Bölge Bilim Kurulu tarafından yaklaşık 1400 proje arasından seçilen 50 projenin
katılımıyla gerçekleştirildi.
İlimizden 3 proje sergilenmeye değer görülen 50 proje arasına girmeyi başardı. Pertek Yatılı Bölge
Ortaokulu’ndan danışman öğretmenliğini Berat Murat Çetin’in yaptığı Serhat Kemaç tarafından
hazırlanan “Çevre Sarmalı” adlı matematik projesi, Mazgirt Akpazar Ortaokulu’ndan danışman
öğretmenliğini Sibel Bozkurt’un yaptığı Evindar Doğan tarafından hazırlanan “Palamuttutkalı” ve
Mazgirt Mimar Sinan Ortaokulu’ndan Döndü Dağdelen’in danışman öğretmenliğini yaptığı Onur Kaya
tarafından hazırlanan “Besinlerin Katkı Maddeleri Kullanmadan Raf Ömrünü Uzatmak” adlı fen
projeleri sergide başarılı bir şekilde izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Milli Eğitim Şube Müdürü Vahap Doğan ve AR-GE Biriminde Bilal Güçer’in de katıldığı ve iki gün
süren sergi yapılan madalya töreninin ardından sona erdi.
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6.KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER
6.1. 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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7. SEMİNER, KONFERANS, PANEL VE BENZERİ ÇALIŞMALAR
7.1. Stres, Motivasyon, Strateji / Sınava Hazırlanan Anne-Baba / Etkili İletişim
Seminerleri Yapıldı

Müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından düzenlenen
Stres, Motivasyon, Strateji / Sınava Hazırlanan
Anne-Baba / Etkili İletişim Seminerleri
04.05.2015 tarihinden itibaren başladı.
İl merkezindeki liseler ve
ortaokullara yönelik Eğitim
Uzmanı Gökhan Barış Altıkat
tarafından Stres, Motivasyon,
Strateji seminerleri
verilmektedir. Liselerde
öğrenim görmekte olan 12.,
11., 10. Ve 9. sınıf öğrencileri ile
ortaokul öğrencileri verilen
eğitime yoğun ilgi gösterdi.
Hayatı anlamlandırmanın önemine vurgu
yapılan seminerlerde, öğrencilerin değişimi
kendilerinden başlatmaları gerektiği ve hedeflerine
ulaşmak için,
yaşadıkları stresi nasıl azaltacakları anlatıldı. Yüksek
motivasyon teknikleri ile öğrencilerin sınavlarda nasıl başarılı olacakları eğlenceli bir atmosferde
dinleyicilere aktarıldı.
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7.2. Meslek Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Çalışma ve İş Kurumu Tunceli İl Müdürlüğü ve
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordineli
Meslek Tanıtım Günleri adı altında Lise
11 ve 12. sınıf öğrencilerine
bilgilendirmelerde bulundu.
İl Kültür Müdürlüğü Salonunda
düzenlenen meslek tanıtım
toplantısında Tunceli Üniversitesi
Öğretim Üyelerinden Yardımcı Doçent
Doktor Servet Gün, Yrd. Doç. Dr. Sabit
Menteşe, Yrd. Doç. Dr. Bayram Güneş, Yrd.
Doç. Sezai
Şener, İnşaat Mühendisi Elvan Demir, Avukat Kenan
Çetin, Elektrik-Elektronik Mühendisi Murat Demirel, Diş Hekimi Erdem Can, Mimar Gökhan Güç,
Hemşire Serap Kahraman tarafından bilgilendirmeler yapıldı.
Çalışma ve İş-Kurumu Tunceli İl Müdürü Özdemir Aktaş, İl Kültür Müdürlüğünde düzenledikleri
öğrencilere yönelik meslek tanıtım toplantısında, amaçlarının doğru meslek seçimine yöneltmek
olduğunu söyledi ve insanların yaşamında doğru meslek seçmenin önemine vurgu yaptı. Aktaş, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Lise 11 ve 12 sınıflara meslek seçiminde yardımcı olmak
amacıyla “Meslek Tanıtım Günleri” düzenlendiklerini söyledi.
“Bu etkinliğin amacı, yanlış meslek seçiminin
bireylere ve topluma olumsuz etkisini azaltmak.
Kurumun faaliyetlerinin gençler tarafından
bilinirliğini artırmak. Meslek danışmanlık
hizmetlerine yeni bir yaklaşım getirilmesi
amaçlanmaktadır. İşsizliğin azaltılması,
işsizlerin mesleki yönden gelişmesini
sağlayan İş-Kur aynı zamanda iş ve meslek
danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu
kapsamda ilimizde ilk defa meslek tanıtım
etkinliği düzenliyoruz. Meslek seçimi
aşamasında olan siz değerli öğrencilerimize bir
nebzede olsa katkıda bulunmak istiyoruz.
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Bu konuda bize destek olan Sayın Valimize, Vali Yardımcısı
Serdar Arslantaş’a, İl Milli Eğitim Müdürümüze, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze, üniversitemize
diğer kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Etkinliğin başarılı geçmesini diliyorum.”
diyen İş-Kur Müdürünün ardından söz alan
Vali Yardımcısı Serdar Arslantaş ise “Ülkenin en büyük sorunlarından biri işsizlik. İşsiz insan verimli
olamaz, mutsuz olur ve hayatı kendine zindan eder. Geleceğinizde mutlu olmak için, güzel bir aile
hayatı için, sağlıklı kararlar vermek zorundasınız.” ifadelerini kullandı. Toplantı, çeşitli mesleklerde
çalışanların bilgilendirmeleri ve öğrencileri meslek seçerken tercih konusunda uyarılarıyla devam etti.

Meslek Tanıtım Toplantısına, Vali Yardımcısı Serdar Arslantaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali
Eyyüpkoca, İş-Kur Müdür Yardımcısı Ali İhsan Arslan, kurum amirleri, kurum çalışanları, öğretmenler
ve öğrenciler katıldı.
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8.İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tunceli Millî Eğitim Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Hizmetleri
AR-GE Birimi
 Ogün DOĞAN DURĞUN- Projeler Ekip Üyesi
Telefon: 0541 488 25 29

 Olcay EKİNCİ – Projeler Ekip Üyesi
Telefon: 0505 807 02 82
 Bilal GÜÇER - Stratejik Plan İl Koordinatörü
Telefon: 0535 270 81 06

E-posta: arge62@meb.gov.tr , arge62@gmail.com
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“YENİ BİR KEŞİF İÇİN YENİ YERLER DEĞİL YENİ GÖZLER
GEREKİR.”
M. Proust

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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