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SUNUŞ
Uyguladığı eğitim sistemi bir ülkenin geleceği için ortaya koyduğu stratejilerin bir 

parçasıdır. Eğitim, içinde yaşadığımız sürecin etkisinde ancak geleceğe yönelik projeksiyonları 
içeren ve toplumun güçlü şekilde devam etmesi için hayati öneme sahip bu nedenle de 
toplumdaki tüm odaklar tarafından üzerine titrenmesi gereken bir olgudur. Çok hızlı değişim 
süreçlerinin işlediği, dört bir yanımızın adeta yangın yerine döndüğü bu günlerde; güçlü 
devlet, sağlam bir sistemle geleceği şimdiden planlayarak ayakta kalabileceğimiz aşikardır. Bu 
bilinçle hareket eden tüm toplumlar eğitim sistemlerini sürekli geliştirme ve eğitimde niteliği 
artırma arayışı içine girmişlerdir.

Dünyadaki gelişmeler Türk kamu yönetiminde  yeniden yapılanma İhtiyacını ortaya 
çıkarmıştır. Bu çerçevede, toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa ve şeffaflığa önem 
veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, yeniliğe açık, etkin bir kamu 
yapılanmasının gereği olarak “Stratejik Yönetim” yaklaşımı benimsenmiştir. Planlı hizmet 
üretme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ve 
uygulamayı etkili bir şekilde izlemede kamu kuruluşlarının inisiyatif almaları ve aktif katılımı 
zorunlu görülmektedir. Söz konusu faaliyetlerin kuruluşlar tarafından yürütülmesinde “Ar-Ge 
ve Stratejik planlama” vazgeçilmez bir araç olarak gündeme gelmektedir. 

Ar-Ge modern çağda insanoğlunun daha uzun vadeli planlar yapmasının önünü 
açmıştır. Bu etkin metodoloji kurum ve kuruluşlarda ekip çalışmasını ön plana çıkarıp büyük 
hedeflere ulaşmada yol haritasının aktif  planlama ile yürüyüşüne imkan tanımaktadır. Aynı 
zamanda Ar-Ge ile ortaya konan iş ve işlemler tüm sorumlularla paylaşılmalıdır. Bu paylaşıma 
vasıta olan Ar-Ge bülteninin hazırlanma sürecinde emeği geçen Ar-Ge birimi üyelerine, 
eğitim-öğretimin kalitesine katkı sağlaması temennisiyle şükranlarımı sunarım.

Fikret ÇERKEZOĞLU
İl Milli Eğitim Müdür V.



PROJELER
• AB PROJELERİ

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-

Ge Birimi çalışanları tarafından, proje 

hazırlama ve yürütme kapasitesinin 

geliştirilmesi amacıyla, İl genelinde 

toplamda 42 okulumuz ziyaret edilerek 

yaklaşık 400 öğretmenimiz Avrupa 

Birliği Bakanlığı Gençlik ve Eğitim 

Programları kapsamında yürütülen 

Erasmus+ , e-twining, AB Komisyonu 

ve TÜBİTAK Projeleri ile ilgili 

bilgilendirildi. 

Okul ziyaretleri ile yüz yüze yapılan bilgilendirme çalışmaları özellikle okul yöneticilerimizin ilgisine mazhar 

oldu.



AB PROJELERİ
• BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

İl genelinde proje yazma ve yürütme kapasitesini geliştirme çalışmaları okullarımızla ve öğretmenlerimizle 

sınırlı kalmadı. 



AB PROJELERİ
• BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI



AB PROJELERİ
• BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI



AB PROJELERİ
• BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI



AB PROJELERİ
• BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Ayrıca Ardahan’da çeşitli alanlarda hizmet sunan pek çok kurum ve kuruluşun çalışanlarına, proje hazırlama 

konusunda istekli olan tüm katılımcılara açık bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.



AB PROJELERİ
• BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

İl genelinde yaptığımız duyurulara dönüş yapan çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen tüm katılımcıların 

bilgilendirilmesine yönelik iki aşamalı toplantının ilk aşaması, 9 Ocak 2017 tarihinde katılımcıların ihtiyaçlarına 

yönelik olarak oluşturulmuş iki ayrı grupla Ardahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. 



AB PROJELERİ
• BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Söz konusu iki aşamalı bilgilendirme toplantılarının ikinci aşaması yine Ardahan Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’nde, katılımcıların proje sunabilme olanaklarına göre oluşturulmuş iki ayrı grupla 11 Ocak 2017 

tarihinde yapılmıştır.



AB PROJELERİ
• BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi çalışanlarımız bu defa toplantılarda bilgilendirme yapan 

değil, katılımcı pozisyonunda toplantının organizasyonunu üstlenmişlerdir. Katılımcılara yönelik 

bilgilendirmeler ise AB Türkiye Ulusal Ajansı Okul Eğitimi Koordinatörlüğü Proje Uzmanı Sayın Mustafa 

Yaşar SOYDAŞ, Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü Proje Uzmanı Sayın Merve İLKKUTLU tarafından yapıldı.



AB PROJELERİ
• UYGULANAN PROJELER (ERASMUS+)

Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından sunulan «Evde Bakım 

ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Avrupa Stajı» adlı proje 2016 yılında uygulamaya değer görülmüştür. Gençlik ve 

Eğitim Programı Erasmus + (Ana Eylem 1) kapsamında uygulanan proje ile okulumuzun 18 öğrencisi, 

Almanya’da bir hastanede 3 hafta boyunca iş başında eğitim alacaklardır. 

Ayrıca proje kapsamındaki faaliyetler esnasında 2 öğretmen ve 2 okul yöneticisi öğrencilerimize refakat 

edeceklerdir.



PROJELER
• SODES PROJELERİ

2016 yılında Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı 

kapsamında uygulanan «Kültür Güneşi» Projesi çerçevesinde resim, müzik, sahne sanatları kurs ve 

gösterileri, film gösterimleri ve bu faaliyetlerde ortaya konan ürünlerin sergilendiği bir açık hava sergisi 

düzenlenmiştir. 



PROJELER
• SODES PROJELERİ



PROJELER
• SODES PROJELERİ

Söz konusu proje faaliyetleri kapsamında Ardahan Halk Eğitimi Merkezi binası içerisinde bir alanın 

konferans salonu olarak düzenlenmesi noktasındaki çalışmalar ise hala devam etmektedir.



PROJELER
• TUBİTAK PROJELERİ

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen;

2203-Uluslararası Bilim Olimpiyatları

2201 Ortaokul Matematik Ve 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatları

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (Bu Benim Eserim)

Faaliyetlerinin duyurusu yapılmış, katılım ile ilgili şartlar www.ardahan.meb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

http://www.ardahan.meb.gov.tr/


KAMU HİZMET ENVANTERİ

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlerin daha modern, şeffaf ve hızlı şekilde 

ulaştırılabilmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yaşanan yönetici değişikliklerinin de yansıtıldığı 

Kamu Hizmet Envanteri güncellenerek Kurumumuzun internet sitesine eklenmiştir.  



AR-GE EKİBİ ÜYELERİ
DOĞAN KESKENDİR ŞUBE MÜDÜRÜ

BELGÜZAR AŞKAROĞLU ÖĞRETMEN (AS-GE)

MİNE İLHAN YAZICI ÖĞRETMEN (PKYE)

İMDAT ÇELİK ŞEF

HARUN KARATAŞ MEMUR

SELCAN YILDIZ MEMUR

İLETİŞİM BİLGİLERİ: ARDAHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kongre Caddesi Valilik Binası A Kapısı Kat: 2 Merkez/ARDAHAN

TEL : 0478 211 3065                                     www.ardahan.meb.gov.tr

FAX : 0478 211 3551 ardahanmem@meb.gov.tr

http://www.ardahan.meb.gov.tr/
mailto:ardahanmem@meb.gov.tr

