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SUNUŞ

Eğitimin muhatabı insandır. İnsan da hem maddi hem manevi boyutları
olan bir varlıktır. İnsan olmaya yönelik bir potansiyel ile dünyaya gelen
insan yavrusu, ancak maddi ve manevi boyutlarıyla dengelenmiş bir
eğitimle, dengeli bir insan olur. Bu yüzden nasıl bir insanın geleceği aldığı
eğitimin bu nitelikleriyle şekilleniyorsa insanların meydana getirdiği
toplumun da geleceği, yine insanlara verilen eğitimin nitelikleriyle
şekillenir. İnsanlık tarihine baktığımızda görmekteyiz ki ne kadar büyük yer
altı ve yer üstü zenginliği olursa olsun bir ulusun bağımsızlığı ve yükselişi
her daim vatanına ve milletine sadakati olan iyi yetişmiş gençlere bağlıdır.
Tüm dünya ile birlikte ülkemiz de küresel bir salgın sürecinde büyük bir
sınavı başarı ile vermektedir. Bu zorlu günlerde geleceğimiz olan
çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ve güvenilir ortamlarda en iyi
ekipmanlarla ve araç gereçlerle eğitimlerini sürdürmeleri için tüm
personelimizle özveri ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda
bakanlığımızın ortaya koyduğu 2023 Eğitim Vizyonunun ışığında Ar-Ge
birimimizinin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim hizmeti sunmak için
çalışmalarını sürdüreceğini temenni ediyorum.

Erhan BULUT
Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü
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İYİ ÖRNEKLER

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi tarafindan 3
boyutlu yazıcılar ile üretilen 175 adet siperlik,
polis haftası münasebetiyle İl Milli Eğitim
Müdürümüz Erhan BULUT ve İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Akın KOÇ’un katılımı ile İl
Emniyet Müdürü Ünsal HAYAL’e teslim
edilmiştir.

Ardahan Bilim Sanat Merkezi Siperlik Üretiyor
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Ardahan Halk Eğitim Merkezi’nde, maske üretimine
başlandı. Çin'den dünyaya yayılan ve ölümlere neden
olan koronavirüs salgını sonrası başta maske olmak
üzere kolonya ve dezenfektan ürünlere talep arttı.
Yoğun talep karşısında Ardahan Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğünde gönüllü usta öğreticiler de harekete
geçerek, tulum ve maske üretimine başladı.
Gönüllülük esasına göre öğretmen ve usta öğreticiler
tarafından üretilmesi planlanan maske ve tulum, il
sağlık müdürlüğüne teslim edilmektedir.

Ardahan Halk Eğitim Merkezi
Maske ve Tulum Üretiyor
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Yoğun talep karşısında İlçe Milli Müdürlüğü ve
Göle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş
birliğinde Kurum Müdür Vekili İskender
Karadağ başkanlığında harekete geçilerek, Halk
Eğitim Merkezimizin Giyim Atölyesinde maske
üretimine başlandı. Gönüllülük esasına göre
öğretmen ve usta öğreticiler tarafından üretilen
maskeler, ilçede ihtiyaç olan yerlerde
kullanılmak üzere Kaymakamlığa teslim edildi.

Göle Halk Eğitim Merkezi Maske Üretiyor
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Ardahan Kazım Karabekir Meslek Teknik lisesi
pandemi sürecinde sorumluluk alarak okul
bünyesinde bulunan 3B yazıcı ile siperlik
üretmeye başladı. Üretilen 230 siperliğin 30’u
esnafa 200’ü Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edildi.

Ardahan Kazım Karabekir Meslek Teknik Lisesi
Siperlik Üretiyor
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Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK'un açılış
konuşmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürümüz
Sayın Erhan BULUT İlimiz Eğitim Öğretim süreci ile
ilgili kısa bir bilgilendirme yaparak sözü
öğretmenlerimize bıraktı. Öğretmenlerimizin enerji
ve motivasyonlarının yüksek olduğu toplantıda,
öğretmenlerimizin çalışmalarını, anılarını,
taleplerini ve projelerini dinleyen Milli Eğitim
Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, seyahat
kısıtlamalarının kalkmasından sonra ilk olarak İlimizi
ziyaret edeceğinin sözünü verdi.

ZİYA ÖĞRETMEN İLE EĞİTİM BULUŞMALARI 
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Kamuoyunda Bonus Hoca olarak da bilinen
Süleyman Beledioğlu pandemic sürecinde
Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğümüzün
düzenlediği çevrimiçi etkinlik ile öğrenci ve
öğretmenlerle buluştu ve pandemic sürecinde
sınava hazırlık konusunda tavsiyelerde bulundu.

EĞİTİM WEBİNARLARI
YKS VE LGS ÖĞRENCİLERİ İÇİN MOTİVASYON
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Uşak Üniversitesinde öğretim üyesi olan ve
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında
pek çok çalışması bulunan Dr. Türker Toker
tarafından ilimizde öğretmenlere yönelik
“Pandemi Süreçlerinde Eğitimde ve Ölçmede
Dönüşüm” konulu bir telekonferans
gerçekleştirildi.

Pandemi Süreçlerinde Eğitimde
ve Ölçmede Dönüşüm
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Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof Dr.
Burhanettin Dönmez tarafından ilimizdeki
öğretmen ve yöneticilere yönelik Salgın
Sürecinde Eğitim ve Eğitimin Geleceği
konulu bir telekonferans gerçekleştirildi.

Salgın Sürecinde Eğitim ve Eğitimin Geleceği
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Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.
Selahattin TURAN tarafından ilimizde görevli
öğretmen ve yöneticilere yönelik ''Etkili Bir
Öğretmen Olmak'' konulu telekonferans
gerçekleştirildi.

ETKİLİ BİR ÖĞRETMEN OLABİLMEK
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Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Sosyal
Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında il
genelinde mesleki eğitimin niteliğinin
artırılması amacıyla hazırladığımız “Geleceğimiz
İçin Mesleki Eğitim” projemiz Serhat Kalkınma
Ajansına sunuldu. Bütçesi 1.8 milyon TL olan
projemiz il genelinde farklı alanlarda mesleki ve
teknik eğitim göre Mesleki ve Teknik Eğitim
alanlarında ögrenimlerine devam eden
öğrencilerimizin modern ekipmanlarla en iyi
ortamda nitelikli eğitim görmesini
amaçlamaktadır.

PROJELER
GELECEĞİMİZ İÇİN MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ

14



Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Sosyal
Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında il
genelinde mesleki eğitimin niteliğinin artırılması
amacıyla hazırladığımız “Kadın Eli” projemiz Serhat
Kalkınma Ajansına sunuldu. Bütçesi 1.45 milyon TL
olan projemiz bünyesinde il genelinde kadınların
niteliğinin ve yaşam kalitesinin artırılması
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda proje ile birlikte
temin edilecek ekipmanlar ve makineler sayesinde
dezavantajlı konumda olan kadınlara nitelik
kazandıracak pek çok farklı eğitimin verilmesi
mümkün olacaktır.

KADIN ELİ PROJESİ
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Serhat Kalkınma Ajansının açtığı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek
Programı 05 çağrısına Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi tarafından yazılan
Ardahan Mesleki Eğitimin Kalitesini Artırma başlıklı proje değerlendirme
sürecinden başarı ile geçerek onaylanmıştır. Milli Eğitim Müdürümüz ile
SERKA arasında sözleşmenin imzalanmasının ardından proje uygulama
aşamasına geçti. 362.468,61 TL bütçesi olan proje kapsamında Kazım
Karabekir MTAL bünyesindeki metal bölümü atölyesi döner sermayeyi ve
üretime dayalı eğitimi mümkün kılacak modern ekipmanlarla
donatılacak ve mesleki eğitimde görev alan eğitmenlere mesleki
yeterliliklerini arttırıcı eğitimler verilecektir. Proje kapsamında temin
edilecek ekipmanlar için ihale süreçlerinin hazırlığı devam etmekte ve en
kısa sürede proje faaliyetlerine başlanılması ümit edilmektedir.

ARDAHAN MESLEKİ EĞİTİMİN KALİTESİNİ
ARTTIRMA PROJESİ
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Serhat Kalkınma Ajansının açtığı 2020 Teknik Destek program
kapsamında Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sunduğumuz
25.000 TL bütçeli Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi proje başvurumuz
onaylanmaya hak kazanmıştır. Teknik destek kapsamında vereceğimiz
eğitimler sayesinde; mesleki anlamda yeterliliği artan personelimiz
kamu ihale süreçlerinde bilgi ve deneyim kazanacaktır. Kamu ihale
süreçlerinde personelimizin bilgi ve deneyim kazanması
hedeflenmektedir. Bu eğitim ile birlikte Kamu İhale Mevzuatı konusunda
kurumumuz bünyesinde Ardahan ilinde kalıcı olarak ikamet eden
personelimiz büyük oranda bilgi ve deneyim kazanacaktır. Bu bilgi ve
deneyimin kurum içerisinde düzenli olarak kurum içi eğitimler ile
aktarılması sayesinde kurumumuzda ihale süreçlerinde yeni görev alan
çalışanlarımızın da büyük bir hızla görevlerine adapte olması ve ihale
süreçlerine hakim olması mümkün olacaktır.

KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ
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ADI - SOYADI GÖREVİ GÖREVLİ 
OLDUĞU 
EKİP

E-POSTA

Hacıhalil
ALICI

İl Milli Eğitim
Müdür
Yardımcısı

Birim
Sorumlusu

hhalilalici@h
otmail.com

Taner USLU Şef Şef taneruslu75
@hotmail.co
m

Ahmet Sait
AKTEN

Öğretmen Proje a.s.akten@ho
tmail.com

Nazan
CANSIZLAR

Memur Memur nazancansizla
r@gmail.com

AR-GE BİRİMİ
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