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“Milli Eğitim'in gayesi; memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, 

olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, 

hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. 

Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir. (1923)” 

 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU 

Eğitim dünyası; teknolojik gelişmeler, sosyal dönüşümler ve ihtiyaçlar doğrultusunda 

köklü değişikliklere uğramaktadır. Eğitim sektörü içerisinde faaliyet gösteren tüm kurumların 

bu değişikliklere uyum sağlayabilmeleri için; ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip 

edebilmeleri, çağın gereksinimlerine uygun eğitim politikaları geliştirmeleri ve uygulamaları, 

belirlenen yeni stratejilerle bu politikaları desteklemeleri büyük önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda, AR-GE Birimi koordinesinde hazırlanan Stratejik Plan’da yer alan amaçlar, 

hedefler, faaliyetler ve eylemler doğrultusunda tüm iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılar ve 

alınan kararlar eğitimde kaliteyi artırma adına atılmış önemli adımlardandır. Üst politika 

belgeleri çerçevesinde, AR-GE Birimi tarafından hazırlanan ve yürütülen projelerin 

hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi için gerekli tüm destek sağlanmaktadır.  

Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE Birimi koordinesinde, 2022-2023 

eğitim ve öğretim yılında ilimizde gerçekleştirmiş olduğumuz eğitim temalı tüm çalışmaları 

paydaşlarımıza sunmak adına “AR-GE Bülteni” hazırlanmıştır. Eğitim kalitesini bir üst 

seviyeye taşıyabilmek için mücadele veren tüm ekibimi yürekten kutlar, emeği geçen herkese 

teşekkür ederim. 

                                                                                                               Mehmet YİĞİT                                                                                                                                                

          İl Milli Eğitim Müdürü 
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GİRİŞ 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/55 sayılı genelgesi ve 

26/09/2008 tarih ve B08.0. SGB-0.03.01.03-/4942- (2008/68) sayılı genelgesi. doğrultusunda 

22.02.2008 tarihinde Strateji Geliştirme Şubesi ve 05.12.2008 tarihinde Strateji Geliştirme 

Şubesi bünyesinde kurulan AR-GE Biriminde farklı branşlarda toplam 4 Öğretmen Valilik 

Oluru ile (01/07/2022 Tarihinden İtibaren) görev yapmaktadır. 

AR-GE Birimi; Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE) ile 

Projeler Ekibi (PEK) olmak üzere iki alanda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Okul/kurumlarımızda eğitim kalitesini artırabilmek amacıyla yerel projeler yapılmakta, ulusal 

ve uluslararası projelere destek verilmektedir. 

Ayrıca Şubemiz ve AR-GE Birimi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı İl/İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen çalışmalar 

yürütülmektedir. 

MADDE 18 – (1) Strateji geliştirmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir. 

a) İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak, 

b) İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, 

c) Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek, 

ç) Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek, 

d) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu 

sağlamak, 

e) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar 

yapmak, 

f) Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

g) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, 

ğ) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, 

h) Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak, 

ı) Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

i) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak, 

j) Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

k) Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

l) Eğitim Kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek, 

m) İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara 

uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak, 
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n) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans 

ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek 

ve uygulamak, 

o) İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, 

idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, 

iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin 

araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek, 

ö) Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme 

faaliyetleri yürütmek, 

p) Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, 

r) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme 

kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak, 

s) Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak. 

Ayrıca : 

 Eğitim bölgelerinin belirlenmesi, 

 Ders zaman çizelgesinin hazırlanması, 

 Avrupa Birliği projeleri iş ve işlemleri, 

 Ulusal ve yerel projeler iş ve işlemleri, 

 TÜBİTAK ve TÜBİTAK destekli projeler (Ortaöğretim projeleri, 4006 Bilim Fuarları) 

ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, 

 AR-GE Bülteni’nin hazırlanarak web sayfasında yayımlanması, 

 İl zümre çalışmalarının koordine edilmesi, 

 eTwinning ve Erasmus+ faaliyetlerinin koordine edilmesi, 

 Örnek çalışmaların yaygınlaştırılıp paylaşılması, 

AR-GE Birimi tarafından yürütülmektedir. 
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1. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI 

Stratejik yönetim ve planlama yaklaşımını kamu yönetiminin temel unsurlarından biri 

haline getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kuruluşlarının 

geleceğe dönük olarak stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini planda öngörülen 

misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına 

dayalı olarak oluşturulması gerektiğini hükme bağlamıştır. Bu sayede kuruluşların politika 

oluşturma kapasitelerinin artırılması, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali 

disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, bu kaynakların etkin 

kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi, bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Planlama sürecinde stratejik planlama ekibi oluşturulmuş, 

okul yöneticilerine yönelik olarak belirli zamanlarda bilgilendirme toplantıları 

gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE Birimi planlama ekibi tarafından 

kurumların planlamaları incelenerek gerekli teknik destek sağlanmıştır. Bakanlığımız 

Stratejik Geliştirme Başkanlığı’nın 18.09.2018 tarih ve 2018/16 sayılı Genelgesi gereği tüm 

eğitim kurum ve kuruşlarımızın 2019-2023 sürecini kapsayacak şekilde stratejik planlarının 

hazırlanması sağlanmıştır. 
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Bu kapsamda; Müdürlüğümüzün, ilçe müdürlüklerinin ve diğer eğitim kurumlarının 

(2019-2023) Stratejik Plan yıllık izleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır. 2019, 2020 

ve 2021 yılları için izleme ve değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, 2022 yılı 

çalışmaları devam etmektedir. 

 

2019-2023 dönemlerini kapsayan Müdürlüğümüz Stratejik Plan’ın 2022 yılı izleme ve 

değerlendirme süreci devam etmekte olup, bu kapsamda Stratejik Plan İl Koordinatörü Murat 

YILDIZ tarafından ilçe şube müdürlerine, şube şeflerine, kurum müdürlerine ve planlama 

ekibinde yer alan öğretmenlere yönelik olarak bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Ar-Ge birimi tarafından 31 Aralık tarihine kadar değerlendirme raporu tamamlanarak 

Bakanlığa ve ilgili tüm paydaşlara sunulacaktır. 
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2. 2023 EĞİTİM VİZYONU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Felsefesi çerçevesinde; dijital okur yazarlığın 

artırılması, teknolojinin derslere entegrasyonunun sağlanması, öğretmen ve yöneticilerin 

mesleki gelişimlerine katkı sunulması, proje tabanlı çalışmaların yürütülmesi, eğitimde 

kalitenin ve kurumsal kapasitenin artırılması, bölgeler arasındaki farklılıkların ortadan 

kaldırılması konularında il genelinde nitel ve nicel araştırmalar yapılmakta, elde edilen 

sonuçlara göre faaliyet planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. 2023 Eğitim Vizyonu’nda 

yer alan hedeflere ulaşılabilirliği artırabilmek amacıyla “Kurum İçi Faaliyet Planı” 

hazırlanarak tüm paydaşlara sunulmuştur.  

 

Bu kapsamda; eğitim kurumlarının teknolojik alt-yapılarında iyileştirmeler 

yapılmakta, öğrencilerin eğitime erişimlerinin sağlanabilmesi için yerel proje destekleriyle 

tablet temin edilmekte, öğretmenlere ve yöneticilere yönelik eğitim teknolojileri konusunda 

eğitimler düzenlenmektedir.   
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3. MAHALLİ HİZMET İÇİ KURSLAR 

Birimimiz koordinesinde dönem  içerisinde toplam 4 tane mahalli hizmet içi kurs 

düzenlenmiştir.  

a) AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu: 

Mahalli hizmet içi kapsamında açılan “AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu”na 

İlimizden müracaat eden toplam 106 yönetici ve öğretmene yönelik 3 farklı kurs açılmıştır. 

Proje yöntem ve teknikleri, AB proje çeşitleri, AB proje hazırlanırken dikkat edilmesi gereken 

hususlar, örnek AB projeleri ve uygulamalı eğitimlerle kursun amacına ulaşması sağlanmıştır. 
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b) Proje Hazırlama Yöntem  ve Uygulamaları Kursu 

Mahalli hizmet içi kapsamında açılan “Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları 

Kursu”na İlimizden müracaat eden toplam 34 yönetici ve öğretmene yönelik bir kurs 

açılmıştır. Proje yöntem ve teknikleri, proje çeşitleri, proje hazırlanırken dikkat edilmesi 

gereken hususlar, örnek projeler ve uygulamalı eğitimlerle kursun amacına ulaşması 

sağlanmıştır. 
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4. OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI 

Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve okul dışında öğretmenlerin 

mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme 

ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

OTMG; mesleki yeterliklerini geliştirmek isteyen öğretmene kendi gelişim modelini 

kendisinin oluşturması, hazırladığı mesleki gelişim planının uygulanması ve izlenmesi 

süreçlerinde öğretmene yol haritası sunması bakımından önemli bir rol oynamaktadır. 

 

Bu kapsamda; ilimizdeki okulların resmi talebi üzerine, AR-GE Birimi tarafından 

toplam 17 okula seminer düzenlenmiştir.  
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5. ERASMUS+ PROJELERİ 

 2020 yılı Akreditasyon Programı kapsamında yayınlanan Teklif çağrısına istinaden  

“Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi” alanlarında toplam 3 adet akreditasyon 

başvurusu gerçekleştirilmiş ve kabul görmüştür. Akreditasyon planları, ilimizin eğitim 

alanındaki temel sorunlarını yansıtmakta ve bu sorunlara yönelik yenilikçi çözüm önerilerini 

içermektedir. İlimiz 7 yıl boyunca akredite olmaya hak kazanmıştır. 

Ulusal Ajans tarafından Elazığ iline ait 2021 yılı için  “Okul Eğitimi” alanı için 

100.120,00 €, “Yetişkin Eğitimi” alanı için 48.750,00 €, “Mesleki Eğitim” alanı için ise 

104.164,00 € olarak hibe miktarları açıklanmıştır.  

a. Okul  Eğitimi 

“Okul Eğitimi” kapsamında, Haziran 2022 içerisinde 20 okul yöneticisi Almanya’da 

liderlik kursuna katılmıştır. 26 Eylül-02 Ekim  2022 tarihleri arasında  toplam 20 okul 

yöneticisi ve öğretmen ise Almanya’da “Johannes Haussler Schule” isimli okulda iş başı 

gözlem faaliyeti gerçekleştirmiştir. İş başı izleme faaliyetinde yönetici ve öğretmenler okulun 

genel işleyişi ve Almanya’nın eğitim sistemi hakkında bilgi edinmiş, liderlik üzerine yapılan 

çalışmalar incelenmiştir.  

Proje kapsamnda, konsorsium ortağı olan kurumlarımızdan 30 öğrencinin grup  

hareketliliği için planlama çalışmaları devam etmektedir.Öğrencilerimize refakat etmek üzere  

6 öğretmen hareketliliklere katılacaktır. 
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b. Mesleki Eğitim 

“Mesleki  Eğitim” kapsamında, 3 öğretmen refakatinde 2 öğrencimiz Hollanda’nın 

Den Haag şehrinde  otomotiv alanı, elektromekanik dalında belirlenen bir şirkette otomotiv 

bakım onarım servisinde 3 aylık staj faaliyetine katılım sağlamıştır.Toplamda 18 öğrencimiz 

staj faaliyetine katılım sağlayacaktır. 
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c. Yetişkin Eğitimi 

“Yetişkin  Eğitimi” kapsamında, 20- 26 Kasım 2022 tarihleri arasında Macaristan’ın  

Budapeşte şehrinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görev yapmakta olan 8 

yöneticimiz “Aktif Vatandaşlık” kursuna katılmışlardır. Toplam 9 yönetici ve öğretmen ise 

yetişkin eğitimi veren “Pogany Frigyes Technical School” isimli kurumda iş başı gözlem 

faaliyeti gerçekleştirmiştir.“Aktif Vatandaşlık” temalı yapılan çalışmaları yerinde incelenme 

imkanı sağlanmıştır. Proje kapsamında, 15 yönetici ve öğretmenimizin katılacağı kurs ve iş 

başı gözlem faaliyetine ilişkin yeni hareketlilik planlama aşamasındadır. 

 

Ulusal Ajans tarafından Elazığ iline ait 2022 yılı için  “Okul Eğitimi” alanı için 

100.750,00 €, “Yetişkin Eğitimi” alanı için 57.240,00 €, “Mesleki Eğitim” alanı için ise 

127.068,00 € olarak hibe miktarları açıklanmıştır. Sözleşmeler imzalanmış ve projeler           

01 Haziran 2022 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje amaçları doğrultusunda faaliyetler 

planlama aşamasındadır. 
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6. TÜBİTAK PROJELERİ 

TÜBİTAK 2204-A-B-C-D çağrı metinle yayımlanmış olup, ilgili kurumlar, kurum 

yöneticileri ve öğretmenler içerik hakkında bilgilendirilmiştir. Müracaat süreci devam 

etmektedir. 

 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında yeni çağrı metninin yayımlanması 

beklenmektedir. 

4005-TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında; Fırat Ünversitesi Eğitim 

Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan 'Fen Bilgisi Öğretmenleri, 

İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Çevre Alanlarında Yenilikçi Öğretim Teknolojileri 

araçlarını Kullanarak Ders İçerikleri hazırlıyor' isimli proje TÜBİTAK tarfından kabul 

görmüştür.  

 

 

Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü ile Müdürlüğümüz iş birliğinde 

yürütülen, 4008-TÜBİTAK Özel Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Projeleri 

kapsamında desteklenen “Bilimin En Özel Hali” isimli projenin açılışı Abdullah Hakan 

Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu’nda gerçekleştirilmiştir. 
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7. eTWINNING PROJELERİ 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde 

yürütülen eTwinning projelerinin ilimizde niteliksel ve niceliksel olarak artış göstermesi ve 

bu konuda Türkiye ortalamasının üzerine çıkılması amacıyla bilgilendirme toplantıları, okul 

ziyaretleri ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirilmektedir. İlimizde gerçekleştirilen çalışmalar 

kapsamında 110 Ulusal Kalite Etiketi, 59 Avrupa Kalite etiketi toplamda 169 proje ile 

öğretmenimiz Bakanlık ve Avrupa Konseyi tarafından ödüllendirilmiştir.  

eTwinning portalını eğitimcilere yakından tanıtabilmek amacıyla talepte bulunan 21 

okula yüz yüze, tüm eğitimcilere yönelik 6 tane online  eğitim gerçekleştirilmiş olup platform 

tanıtılmıştır. 

 

11-13 Kasım 2022 tarihlerinde “İl Koordinatörleri Çalıştayı” düzenlenmiş olup İl 

Koordinatörü Ekrem Cengiz AKDENİZ  çalıştaya katılım sağlamıştır. 
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24-26 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya ilinde gerçekşleştirilen “eTwinning Matematik 

Seferberliği Çalıştayı”na ilimizden Mehmet ERCAN, Cihan ELMAS ve  Hasret KUŞCU 

isimli öğretmenlerimiz katılmıştır. 
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26-28 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen eTwinning 13. Ulusal Konferans’ına 

ilimizi temsilen 4 öğretmen katılmıştır. Konferansa katılan öğretmenlerimiz Elazığ’ı  ve 

projeleri tanıtan bir stant açmışlardır.  
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8. TEKNOFEST 

TEKNOFEST projelerine ilimizden katılım sayısını artırabilmek adına ilgili tüm yönetici ve 

öğretmenlere yönelik 2 adet online eğitim düzenlenmiştir. Alanında uzman eğitimciler 

tarafından gerçekleştirilen toplantılara 400’e yakın eğitimci katılmıştır. 

 

Bu yıl ilimizden  TEKNOFEST’e 203 başvuru yapan takım  bulunmaktadır. 

Başvurular değerlendirme aşamasındadır. 

9. KALKINMA AJANSI PROJELERİ  

Kalkınma Ajansı beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, proje hazırlama ve 

uygulama kültürünün yaygınlaştırılması, bölgelerimizin küresel düzeyde rekabetçiliklerinin 

geliştirilmesi için gerekli yatırım ortamının oluşturulması ve yatırım planlamalarına yerel 

ihtiyaç ve taleplerin en doğru şekilde yansıtılmasına yönelik faaliyetler planlamakta olan bir 

kurumdur.Yenilikçi süreçler geliştirmeyi hedefleyen  Elazğ Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 

projeler yazarak ilimize  katkı sağlamayı amaçlamaktayız. 

Fırat Kalkınma Ajansı "Teknik Destek Programı" kapsamında TRB1 Bölgesinde 

başvurusu yapılan projeler arasından 4’ü içerisinde yer alan Müdürlüğümüzün  2021 yılında 

"Teknolojiyle Donatılmış Seralara Kavuşuyoruz" isimli projesi 20.000 TL hibe alarak 

desteklenmeye layık görülmüştür. 

Okul yöneticilerinin Mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere Teknik Destek 

Projesi tamamlanmış, yine dezavantajlı bögelerde yer alan öğrencilere yönelik projemiz 
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yazım aşamasında bulunmaktadır. Fırat Kalkınma Ajansı "Teknik Destek Programı" 

kapsamında  proje çağrı duyuruları yayınlandığı takdirde başvurular gerçekleştirilcektir. 

 

10. PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi ekip üyeleri tarafından talepte bulunan İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüklerine  “Proje Hazırlama ve Uygulama” eğitimleri verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kapsamda Kovancılar ve Palu ilçelerine  “Genel Proje Yönetimi”, “Tübitak Projeleri”, 

“eTwinning” ve “Erasmus+” başlıklarında bilgilendirmeler yapılmıştır.  
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11. SENDE KATIL e-ÖĞRENMEYE PROJESİ 

Dezavantajlı öğrencilere bilgisayar kazandırabilmek amacıyla Birimimiz tarafından, 

“Sende Katıl e-Öğrenmeye” isimli proje başlatılmıştır. Proje kapsamında; gönüllü bilişim 

teknolojileri öğretmenlerinden bir çalışma ekibi oluşturulmuş, resmi yazışmalar ile 

okullarda/kurumlarda atıl durumda olan bilgisayar ve bilgisayar parçaları toplatılarak 

kullanılabilir hale getirilmesi sağlanmıştır. Okullarımızda öğrenim gören dezavantajlı 

öğrenciler tespit edilerek bu bilgisayarların dağıtımı yapılmaktadır. Şu ana kadar 50’nin 

üzerinde bilgisayar dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

 



 

24 

 

12. ÇEVRE DOSTU, YEŞİL KAHRAMANLAR PROJESİ 

İlimiz merkezinde bulunan anaokullarında ve ilkokullarda başlatılan projemizin amacı; 

çocuklarımıza erken yaşlarda çevre ve doğa bilinci aşılayabilmektir. 

Proje kapsamında, tüm okullara duyurular yapılmış olup gönüllülük esasına dayalı 

olarak 36 kişilik bir ekip oluşturulmuştur. AR-GE Birimi ekip üyeleri ve gönüllü eğitimciler 

belirli periyotlarda toplantılar gerçekleştirerek 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının eylem 

planı hazırlanmıştır. 

13. 2022 AVRUPA MESLEKİ BECERİLER HAFTASI 

Mesleki ve teknik eğitimde katma değer yaratmak, tüm paydaşların bir arada hareket 

etmesini ve mesleki eğitimin ülke ekonomilerine sunduğu faydaları sergilemek amacıyla 

Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’na meslek 

liselerinin çeşitli etkinliklerle katılmaları planlanmaktadır. 

Proje kapsamında, tüm mesleki ve teknik anadolu lisesi müdürleriyle bir araya gelerek 

yıllık eylem planı oluşturulmuştur. Projenin etkinliği olarak “İklim Değişikliği” temalı bir 

toplantı gerçekleştirilmiş, her okuldan bir yönetici ve beş öğretmen çalışmada yer almıştır. 

Proje takvimi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. 
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14. MATEMATİK SEFERBERLİĞİ 

Matematik Seferberliği, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin 

öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştırmak hem de 

öğrencilere bu dersi küçük yaştan itibaren sevdirmek amacıyla başlatıldı. 

İlimizde Okul öncesinden Liseye kadar gerçekletirilen tüm okul ziyaretlerinde, proje 

bilgilendirme çalışmlarında Matematik seferberliğine değinilmiş ve farkındalık oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Matematik Dijital Eğitim Platformu tanıtılarak öğretmenlerimiz platformu 

kullanmaya teşvik edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. HAREZMİ EĞİTİM MODELİ 

Harezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini 

keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma 

yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda İstanbul 

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir eğitim modeldir. Eğitimin diğer 

süreçlerini doğrudan ve nitelikli etkide bulunduğu için genel bir eğitim modeli olarak da ele 

alınabilir. Öğrencilerin günlük, gerçek yaşam problemlerini tanımlayıp, çözmek üzere 

algoritma tasarlayan, adım adım bu sorunun nasıl çözüleceğini belirleyip programlamanın 

gücünden faydalanarak yenilikçi fikirler üretme sürecidir. Modelin zemininde beş ana başlık 

mevcuttur. Bilgisayar bilimi öğretiminin Sosyal Bilim dalı ile bütünleştirilen, Bilgi İşlemsel 

Düşünme becerisinin hayata adapte edildiği, Programlama ve Öğretim araçlarının etkin 

kullanıldığı, disiplinlerarası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde 
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yer aldığı işbirliğini benimseyen, Robotik ve Oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini 

sürekli güncelleyen bir eğitim modelidir. 

2022-2023 Eğtim-Öğretim yılı  “Harezmi Eğitim Modeli” eğitimlerine İlimizden 

Bilim ve Sanat Merkezi, Gönül İhsan Tangülü İlkokulu, TOBB İlkokulu, Ziya Gökalp 

İlkokulu ve Şehit Fethi Murat İlkokulu katılmıştır. 

 

16. ÇEVİRİM İÇİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ölçme Değerlendirme Müdürlüğü tarafından Kasım 

ayında 4-12 Sınıflar arasındaki tüm kademelere çevirim içi kazanım değerlendirme sınavı 

yapılmıştır. İl genelinde %78 oranında bir katılım katılım sağlanmıştır. 
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17. KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMASIN PROJESİ 

 Bakanlığımız bünyesinde başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” isimli proje 

kapsamında, ilimizdeki kütüphaneleri artırmak ve içlerini faydalı kitaplarla doldurabilmek 

amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Kampanya neticesinde tüm okullarda kütüphaneler 

kurulmuş, bu kütüphaneler, öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak kitaplarla donatılmıştır. 

Kütüphaneleri zenginleştirmek, kitap çeşitliliğini artırmak ve Bakanlığımız tarafından 

tavsiye edilen kitapları temin etmek  amacıyla sponsorluk görüşmeleri devam etmektedir. 

 

Birimimiz koordinesinde eksik kitabı olan okullar için kitap toplama kampanyaları 

düzenlenmiştir. Bağışlanan kitaplar, ilgili okullara ulaştırılmıştır. 

 

18. SEVGİLİ GÜNLÜĞÜM PROJESİ 

2020 yılında başlamış olan Proje, ortaokul ve lise öğrencilerinin okuma yazma 

alışkanlıklarının geliştirilmesine ve kaybolmaya yüz tutmuş mektup ve günlük yazma gibi 

alışkanlıkların geri kazandırılmasına yönelik hazırlanmıştır. 2021 yılında belirlenen yedi 

okuldan toplam 269 öğrenciye kişisel tasarlanmış günlük ve dolma kalem dağıtımı 

yapılmıştır. Okullarımızda proje kapsamında günlük yazma becerilerini geliştirmeye yönelik 
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faaliyetler devam etmekte ve rehber öğretmenler tarafından öğrenci takibi  

gerçekleştirilmektedir. 

 

 

19. TEKNOLOJİNİN HAKİMİ GELECEĞİN SAHİBİ OL PROJESİ 

Modern eğitim sisteminin en önemli yapıtaşı haline gelen Web 2.0 araçları ile ilgili 

okul yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik yüz yüze ve çevrim içi eğitimler düzenlenmiştir. 

Eğitimde logo, animasyon ve sunum hazırlamaya yönelik etkileşimli araçlar tanıtılmış, içerik 

tasarımı konusunda bilgilendirmelerde bulunulmuştur. 

Alanlarında uzman eğitimciler tarafından; STEM, kodlama ve yapay zeka üzerine 

eğitimler devam etmektedir. 

 

20. HÜRKUŞ VE GÖKBEY MÜZİKALİ PROGRAMI 

Türk Havacılık Uzay Sanayi A.Ş tarafından çocukların ve gençlerin havacılık ve uzay 

hakkında farkındlıklarını artırmak amacıyla 6-8  yaş grubu öğrncilerine yönelik olarak 

Hürkuş-Gökbey müzikal tiyatro duzenlenmiştir.  

İl Milli Eğtim Müdürlğümüz koordinesinde 2-3 Kasım tarihlerinde 8 farklı oturumda 

ilimizde bulunan 8 okulumuzdan yaklaşık 2400 ögrencinin katılımı ile Hürkuş-Gökbey 

müzikali Elazig Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşmiştir. Programda 

öğrencilere 3000’e yakın kitap dağıtılmıştır.  
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Gönüllerince eğlenen öğrenciler yerli ve milli hava araçlarımızı tanırken eğlenceli 

dakikalar yaşamış ve sanatsal etkinlik deneyimi yaşamışlardır. 
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21. KİTAP FUARI 

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen  Kitap Fuarına,  Milli Eğitim  Müdürlüğüne  

bağlı okullardan toplam 11.000 öğrencinin güvenli bir şekilde katılımı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. EDUSİMSTEAM PROJESİ 

EDUSIMSTEAM bilgi ve iletişim teknolojilerinin yenilikçi öğrenme ortamlarında 

kullanılabilmesini, gelişen ve değişen uygulamaların çok-disiplinli alanlara aktarılabilmesini ve 

gerçek hayat problemlerine dayalı senaryoların çevrimiçi ortamda tüm eğitim paydaşlarına 

ulaştırılabilmesini amaçlamaktadır. Simülasyonlarla desteklenecek olan Yenilikçi Çevrimiçi 

Platform projenin sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve 10 Avrupa üyesi 

ortağın katkılarıyla hayata geçirilecek olan proje Avrupa Okul Ağı'nın da desteklediği yenilikçi ve 

esnek öğrenme ortamlarının uygulamalarıyla paralel hedeflere hizmet etmekte olup STEAM 

eğitiminin ülkemizde ve Avrupa düzeyinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır. 

İlimizde mentörlüğünü Eda KILIÇ’ın üstlendiği proje kapsamında sosyal medya hesabı 

açılmış, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen eğitimler duyurulmuş ve proje bilgilendirme 

toplantılarında proje hakkında bilgi verilmiştir. Steam yaklaşımını yaygınlaştırılmasına katkı 

sağlanmaya devam edilmektedir. 
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23. DESİGN FILS 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel  Müdürlüğü tarafından yürütülmekte 

olan ‘DesignFILS’ bir Erasmus+ KA2 Okul Eğitimi alanında stratejik ortaklık projesidir. 

Yenilikçi uygulamaları destekleyen Avrupa Okul Ağı’nın da ortaklarından olduğu proje 

yenilikçi, multi-disipliner, dijital becerilerin temelde olduğu esnek öğrenme alanlarının 

tasarlanmasını amaçlamaktadır. AB düzeyinde gerçek yaşama dayalı öğrenme senaryoları 

geliştirerek pedagojik bir çerçeve ortaya koyulacaktır. Projede Türkiye, Belçika, Portekiz, 

İspanya, Avusturya ve Çekya’dan ortaklar bulunmaktadır. Proje faaliyet süresi 36 aydır. 

Projeden elde edilecek en önemli çıktılar yenilikçi eğitim çerçevesi ve bu çerçevede 

oluşturulacak çevrim içi eğitim platformudur. 

İlimizde görevli mentörlerimiz tarafından Matematik Seferberliğine temas edilerek 

çoğunluğu matematik branşından olmak üzere  100 öğretmene sekron ve asekron eğitimler  

verilmiştir. 
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24. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞ BİRLİKÇİ CALIŞMALAR 

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ile Müdürlüğümüz iş birliğinde, İl Emniyet Müdürlüğü 

Trafik Denetleme Şubesi tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında “Trafik Dedektifleri 

Projesi” kapsamında bir program düzenlenmiştir. Baskil İlçemizde bulunan Atatürk 

İlkokulu’nda öğrenim gören 180 öğrenci ve 11 öğretmene yönelik “Trafik Dedektifleri” ve 

“Öğrencilerin Trafik Bilinci Gelişimi” konularında uygulamalı eğitimler yapılmıştır.  

 Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkezde bulunan okulların öğrenci 

velilerine yönelik ortak “Madde Bağımlılığı” ve “Siber Zorbalık” konularında eğitimler 

verilmiştir. 

 

25. ARAŞTIRMA İZİNLERİ 

MEB 2020/2 nolu Genelge doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve 

her derecedeki okul ve kurumlarda yapılacak lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü 

araştırma-geliştirme çalışmaları ile Bakanlığın destek verdiği araştırma kapsamındaki anket, 

uygulama, gözlem gibi faaliyetlere verilecek izin ve uygulamaya yönelik olarak, 

Müdürlüğümüz AR-GE Birimi bünyesinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyon her hafta 

çarşamba günü toplanarak araştırma izin yazılarını değerlendirmektedir. 
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26. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN BULUŞMALARI 

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet YİĞİT, öğrenci ve öğretmen buluşmaları 

gerçekleştirerek tüm okulları ziyaret etmektedir. Ziyaret kapsamında; öğretmen ve 

öğrencilerle sohbet etmekte, ulusal veya uluslararası çalışmalarda başarı sağlamış öğrenci ve 

öğretmenleri ödüllendirmektedir.  
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27. DİĞER PROJELER 

DAP Projeleri: Müdürlüğümüz AR-GE Birimi koordinesinde, DAP’a sunulmak üzere 

2.000.000 TL bütçeli “Matematiksel Yaşam Beceri Atölyesi Projesi” isimli proje hazırlanmış 

ve sunulmuştur. 

Projenin Amacı, İlimizde kurulacak olan 3 tane uygulamalı matematik atölyeleri ile 

öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlamak ve öğrencilere matematiksel yaşam 

becerileri kazandırmaktır. 

Avusturalya Büyükelçilik Projeleri: Müdürlüğümüz AR-GE Birimi koordinesinde 

Avusturalya Büyükelçiliğine 2 adet proje yazılmıştır. Müdürlüğümüz himayesinde İlimiz 

Merkez Elazığ Anaokulu tarafından hazırlanan ve bu okulda uygulanmak üzere hazırlanmış 

olan “Kadınların Hayata Güçlü Dokunuşu” isimli proje 10.418 Avurturalya Doları hibe 

almaya hak kazanmıştır.  

Proje kapsamında toplam 80 dezavantajlı kadın Ebru Kurslarına dahil edilecek, bu 

kadınların istihdam edilebilmeleri için çalışmalar yürütülecektir.  

Paydaş Toplantıları: Fakülte dekanları başkanlığında, tüm paydaş yetkilileri ile bir 

araya gelinerek ortak yürütülebilecek projeler hakkında toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

2023 Elazığ Eğitim Çalıştayı: İlimizin eğitim kalitesini daha üst seviyelere 

ulaştırabilmek adına 11 ana başlık ve bu başlıklar altında hedefler belirlenerek, toplam 120 

kişinin katılacağı bir çalıştay planlaması yapılmıştır. Eğitim çalıştayı Şubat ayı içerisinde 

gerçekleştirilecektir. 

Çevre Dostu Yeşil Kahramanlar: Çocuklara erken yaşlarda çevre ve doğa bilinci 

kazandırabilmek adına Birimimiz koordinesinde yürütülen bir projedir. Gönüllülük esasına 

dayalı olarak oluşturulan ekipler tarafından, belirlenen okullarda çevreyle ilgili faaliyetler 

yürütülmektedir. 

Memnuniyet Anketi: Depremde zarar görmüş ve yıkılarak yeniden yapılmış olan 

okullarda öğrenim gören öğrencilerin yeni okullarından memnuniyet durumunu ölçebilmek 

adına Birimimiz tarafından bir anket geliştirilmiştir. Ankete katılan toplam 2942 öğrencinin 

vermiş oldukları cevaplar analiz edilerek bir değerlendirme raporu hazırlanmıştır. 

2022 Avrupa Mesleki Gelişim Haftası: Yeşil Mütabakat kapsamında başlatılan 

projenin duyuruları yapılmıştır. İlimizdeki tüm mesleki ve teknik anadolu lisesi müdürlerine 

yönelik bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Belirlemiş olduğumuz faaliyet raporu takvimi 

çerçevesinde ilgili kurumlardaki faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tüm faaliyetlerin 31 

Aralık 2022 tarihi itibarıyla sonlandırılması planlanmaktadır. 
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ERDEM Projesi: Bakanlığımızın ERDEM Projesi kapsamında tüm imam hatip 

okullarının yöneticilerine  yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Okullar 

eşleştirilmiş, ortak hazırlanan projelere rehberlik yapılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda 1 

(bir) projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. Bu proje 46.000 TL bütçeye sahip olup, proje 

faaliyetleri devam etmektedir. 

Örnek Çalışmalar Paylaşım Günleri: Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen örnek 

çalışmaların ön plana çıkarılması ve il geneline yaygınlaştırılabilmesi amaçlanmaktadır. 

Dijital Bilinç: Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinesinde 

başlatılacak olan “Dijital Bilinç” isimli projenin temel amacı; il genelinde görev yapan 

yönetici ve öğretmenlerin, öğrenim gören öğrencilerin ve velilerin medya okuryazarlığı, e-

güvenlik ve internet etiği alanlarındaki farkındalık düzeylerini artırarak dijital vatandaşlık 

becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktır. 

İngilizce Elçileri: “İngilizce Elçileri” projesinin amacı; il genelinde bulunan tüm 

resmi ortaokullarda görev yapmakta olan ingilizce öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerini 21. 

yüzyıl becerileri çerçevesinde geliştirmek ve ilimizde öğrenim gören 8. Sınıf öğrencilerin 

yabancı dil alanında akademik başarısını artırmaktır. 

Bahçem Güzelleşsin, Okulum Renklensin: Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi koordinesinde başlatılacak olan “Bahçem Güzelleşsin, Okulum Renklensin” isimli 

projenin temel amacı; il merkezinde bulunan tüm resmi ilkokulların bahçelerinde revizyon 

gerçekleştirerek öğrencilerin eğlenerek öğrenecekleri doğal ortamlar hazırlamaktır. 

Özelsiniz: Özel Eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik resim ve 

fotoğraf yarışması düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Her Yerde Kardeşim: Resmi okullar ile özel okullar arasındaki sosyal dayanışma ve 

bütünleşmeyi artırabilmek için ortak projelerin hazırlanması ve uygulanması; elde edilen iyi 

örneklerin diğer kurumlarla paylaşımı amaçlanmaktadır. 

Üniversite Tanıtım Günleri: Fırat Üniversitesiyle iş birliği içerisinde tüm 

ortaöğretim kurumlarının 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler kademeli bir şekilde 

üniversiteye götürülerek tüm bölümlerin tanıtımı gerçekleştirilmektedir.  
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28. PERSONEL BİLGİLERİ 

AR-GE Birimi’nde görev yapan personele ait bilgiler Tablo 1’te yer almaktadır.  

AR-GE Birimi yöneticisi ile birlikte 4 öğretmen, 1 şef ve 1 memur görev yapmaktadır. 

       Tablo 1: Personel Bilgileri 

Sıra 

No 
Adı Soyadı Unvanı Ekip 

1 Metin BATUR Şube Müdürü 
AR-GE 

Yöneticisi 

2 
Murat YILDIZ 

(Koordinatör) 
 Öğretmen ASKE 

3 Ekrem Cengiz AKDENİZ Öğretmen ASKE 

4 Eda KILIÇ Öğretmen PEK 

5 Zafer YILMAZ Öğretmen PEK 

6 Tahir YEŞİLDAĞ Şef Strateji Şb. 

7 Tuncay DEMİR Memur İstatistik 

 

 


