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GİRİŞ
İl milli eğitim müdürlüğünün vazgeçilmez bir birimi
olarak çalışmalarımızı yürütmekte AR-GE birimleri
yönergesinde belirtilen başlıklar altında araştırma
stratejik planlama ve kalite geliştirme ile projeler
faaliyetleri doğrultusunda ilimizin eğitim başarısını artırıcı
çalışmalar başarı ile yürütülmektedir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin mevcut
yapısı, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 08.05.2014
tarih 1843555 sayılı AR-GE Birimleri yönergesi
doğrultusunda Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite
Geliştirme Ekibi (ASKE) ile Projeler Ekibi (PEK) olmak
üzere iki ekip oluşturularak yeniden yapılandırılmıştır.
Stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol sistemi,
idareyi geliştirme, hizmet niteliklerini artırma ve proje
geliştirme faaliyetlerini yürütmek için 01.09.2014
tarihinde yapılan görevlendirmelerle İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri-1 bölümü
bünyesinde, Şube Müdürü Orhan Kemal KARAKUŞ’a bağlı
olarak iki kişilik PEK ve iki kişilik ASKE kurulmuştur.
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BÜLTEN DÖNEMİ İYİ
ÖRNEKLER

2014-2015 Eğitim ve Öğretimde
Yenilikçilik Ödüllerinde BÖLGESEL
BİRİNCİLİK elde ettik.
Eğitim ve öğretim alanında özgün ve
modern uygulamaların ödüllendirilerek
teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması
amacıyla
2015/10
sayılı
Genelge
doğrultusunda gerçekleştirilen “Eğitim ve
Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” ne ülke
genelinde 5 kategoride 1047 başvuru
yapılmıştır. Elektronik ortamda yapılan
değerlendirmeler sonucu 123 çalışmaya saha
ziyaretleri yapılmıştır.
İlimizde Selahattin İNAL Güzel
Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Cemal
ÖZATA’nın yapmış olduğu Halk Müziği
Öğretimi çalışması saha ziyaretlerine
kalmıştır. 3 Haziran 2015 tarihinde
Bakanlığımız tarafından görevlendirilen
komisyon ilimize gelerek öğretmenimizin
yaptığı çalışmaları değerlendirmişlerdir.
Cemal ÖZATA’nın yapmış olduğu Halk
Müziği Öğretimi çalışması Bölgesel
Birincilik Ödülü almaya hak kazanmıştır.
Bölgesel Ödül Törenleri 2015 Eylül ayında
Bakanlığımızca düzenlenecektir.
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STRTEJİK PLAN
ÇALIŞMALARI

2015-2019 Stratejik Plan dönemine
ilişkin geleceğe yönelim çalışmalarının
değerlendirilmesi,
AR-GE
Biriminin
hazırlamış olduğu plan taslağının okul ve
kurumlarımızla
birlikte
incelenerek
değerlendirmesinin yapılması amacıyla
04.03.2015 Çarşamba günü seminer
gerçekleştirmiştir.
2015-2019 Stratejik Plan Dönemine
ilişkin
olarak
İl
Milli
Eğitim
Müdürlüğümüzün
Stratejik
Plan
Taslağımızın okul ve kurumlarla birlikte
incelenmesi, eğitim kurumların stratejik
planlarını
tamamlamalarına
ilişkin
süreçle
ilgili
paylaşımın
yapılması
amacıyla 09.04.2015 Perşembe günü
seminer düzenlenmiştir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin
plan taslakları incelenerek geri dönüt ve
düzeltmeler sağlanmıştır.
Yeni Plan döneminde Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu
göstergelerin takibinin sağlıklı bir şekilde
yapılabilmesi amacıyla göstergeler okul
ve kurumlar bazında düzenlenerek ilgili
eğitim kurumlarına yönlendirilmiş ve
takibinin yapılması istenmiştir.
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AB PROJE
ÇALIŞMALARI
BEN AVRUPA’DA
İKEN BÜLTENİ

Projeler
Ekibi
tarafından İl düzeyinde
gerçekleştirilen
tüm
proje
çalışmalarına
yönelik
olarak
“BEN
AVRAPA’DA
İKEN
BÜLTENİ” çıkarılmış ve
dağıtımı yapılmıştır.
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6

7

Erasmus+ programı tanıtımı ve proje
hazırlama eğitimleri gerçekleştirilerek,
projeler konusunda ilçelerimizde
bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
13 Ocak 2015 Kurşunlu
14 Ocak 2015 Orta
15 Ocak 2015 Çerkeş
24 Şubat 2015 Ilgaz
05 Mart 2015 Eldivan

İngiltere İşbaşı Öğrenme ziyareti
tamamlandı.
Org. İsmail Hakkı Karadayı İlkokulu
öğretmenlerimiz, İngiltere işbaşı
öğrenme ziyaretini tamamladılar.
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YEREL PROJE
ÇALIŞMALARIMIZ

İLİMİZ DEĞERLER EĞİTİMİ

1. İlimizde değerler eğitimi kapsamında

“DEĞERLERİMİZ

GELECEĞİMİZDİR” pojesi uygulandı. Proje kapsamında çeşitli
etkinlikler ile faaliyetler düzenlendi. Okul düzeyindeki faaliyetler:
a.

Ayın Değeri/Değerleri Uygulaması

b.

Her Sınıfa Bir Değer Uygulaması

c.

Velilere Yönelik Etkinlikler

d.

Gençlik Projeleri

İl düzeyinde düzenlenen etkinlikler ve faaliyetlerimiz ise:
1) İYİLİK DENİZİ: Öğrencilerimizin kişisel değer duygularını
arttırmak, öğrencilerimizde değerlerimize farkındalık oluşturmak
amacı ile yapılan etkinlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde, “İYİLİK
DENİZİ” adında mavi renkli bir kutu kullanılarak öğrencilerimizin
yapmış oldukları örnek davranışları isim belirtmeden sınıflarını ve
numaralarını yazarak, bu kutuya atmaları sağlandı. Okul proje
yürütme kurulu tarafından; okulda değerlendirilen davranışlar,
bilgileri ile yazılarak rapor halinde İl Milli Eğitim AR-GE birimine
iletildi. İlde değerlendirilen davranışlar öğrencilerin okul ve sınıf
bilgileri ile afiş olarak bastırılacaktır.
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ÖĞRENCİLERİMİZİN İYİLİKLERİNDEN ÖRNEKLER

1-E /521 Arkadaşımla
şemsiyemi paylaşarak
yağmurdan korunmasına
yardım ettim.
GÜNEŞ İLOKULU

10-A/126:Hastaneye komşumuzu
ziyaret için gittiğimde yaşlı bir
teyzenin torununa bakmasında
yardımcı oldum.
ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ

3- A Bir çocuğun burnu
kanarken selpakla
burnunu sildim
HASAKÇA İLKOKULU

Kavga eden iki arkadaşımı
barıştırdım.

3/A Biriktirdiğim paramla
ihtiyacı olan arkadaşıma
defter ve kalem aldım.
MAREŞAL ÇAKMAK
İLKOKULU

TOKİ ORTAOKULU

1 l-C/1092: Simit
susamlarını kuşlara
verdim.
ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ

Çaya düşmüş bir köpek
gördüm. Köpeğin
kurtulması için itfaiyeyi
aradım. İtfaiyenin
gecikmesi üzerine çaya
inerek köpeği çaydan
çıkardım. CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ

9/A 9545Çok beğendiğim
ayakkabıyı almak için biriktirdiğim
parayla ayakkabıya ihtiyacı olan bir
çocuğa ayakkabı aldım. Paranın geri
kalanını da kutunun içine koydum.
ÇANKIRI LİSESİ
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“

2)YAŞLILAR NEREDE BİZ ORADAYIZ: Toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi ve
saygıdır. Türk toplumu bu temel kural doğrultusunda, toplumsal dayanışmayı yaşamın her
evresinde ilke edinmiştir. Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı
azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını
sağlayacaktır.
Yaşlılarımız milletimizin onurudur. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum
bireylerinin vatandaşlık görevidir. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyeti yakalamış
toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan
büyüklerimizi, yaşlılıkları dönemde de memnun etmek gurur vericidir. Bu bilinç
doğrultusunda nesiller yetiştirmek amacıyla okullarımızda” Yaşlılar Nerede Biz Oradayız”
etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu etkinlikler kapsamında öğrencilerimiz, yaşlılarımızı huzur evi
ziyaret etmiş, birlikte ekinlikler gerçekleştirmiştir.

11

4) ÖĞRETMENLER ARASI “ANI YARIŞMASI” :
Öğretmenlerimizin proje kapsamındaki etkinliğini
arttırmak

yaşatmada

değerlerimizi

duyarlılığının

göz

önüne

eğitimci

serilmesine

imkân

sağlamak amacıyla yarışma öğretmenler arası Anı
yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren
öğretmenlerimize

ödülleri

İl

Milli

Eğitim

Müdürlüğümüzün Ödül Töreninde verildi.

5)

MEDDAHLIK

YARIŞMASI:

“Değerler

Geleceğimiz” projesi kapsamında İl Milli
Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından
bu

yıl

4.

Türkçeyi

düzenlenen,

doğru

ve

gençlerimizin

güzel

kullanma

becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
ekranlarda stand up olarak adlandırılan
gösterilerde kullanılan argo ve küfre varan
sözlerin olumsuz etkilerinden korumak ve kültürümüze

ait

sohbet geleneği içerisinde bizim öykülerimizi yeniden hatırlamak amacıyla ortaöğretim
öğrencileri

arasında

“Meddahlık”

yarışması

düzenlenmiştir.

Birbirinden

yetenekli

meddahlarımız gösterileriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmışlardır.
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DEĞERLER ŞÖLENİ: Değerlerimiz Geleceğimizdir projesi kapsamında
geleneksel Türk şiirini sevdirmek, yaşatmak ve değerlerimize
şiirlerle dokunmak amacıyla ortaöğretim öğrencilerimiz ve
Selahattin İNAL Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin katılımı
ile 3 Haziran 2015 Çarşamba günü şiir dinletisi düzenlendi.
Öğrencilerimiz birbirinden güzel
seslendirdikleri

türkü,

ve

şiirlerle izleyenlere keyifli
dakikalar yaşatmışlardır.
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TECRÜBENİ PAYLAŞ
İlimizde öğretmenler arası işbirliğini artırmak, farklı, etkili, öğrencinin ilgisine yönelik,
yenilikçi öğretim yaklaşımlarının il genelinde yaygınlaştırmak amacıyla öğretmenlerimiz
arasında “Tecrübeni Paylaş” isimli öğretim yöntemleri yarışması düzenlenmiştir.
Yarışmaya il genelinden 35 özgün çalışma
katılmıştır. Dereceye giren öğretmenlerimizin
ödülleri

İl

Milli

Eğitim

Müdürlüğümüzün

düzenlediği ödül töreninde verilmiştir.
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ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK SEMİNERLERİ
İlimizde eğitim başarısını artırma kapsamında Eğitimci-Yazar ve NLP Uzmanı Alişan
KAPAKLIKAYA tarafından, 16-17-18 Mart tarihlerinde öğrencilere, öğretmenlere ve
velilere seminerler düzenlendi. Düzenlenen
seminerlerde

ders

çalışma

yöntemleri,

başarılı olmanın yolları, zekâ bölümleri ve
beynin çalışma sistemleri ile öğrenme ve
davranışlara etkileri, kalıcı öğrenme ve
öğretme yöntemleri, hayatın içindeki pratik
ve yaşanmış örneklerle anlatıldı.
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KİTAPLARIM OKUNSUN PROJESİ
Öğrencilerimize

ve

velilerimize

kazandırmak;

bu

yolla

okuma

öğrencilerimizin,

alışkanlığı
analitik

düşünebilen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde
ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum yapan, sentez
yapan, sorgulayan, tartışan, olay ve olgulara tek
noktadan değil, çeşitli bakış açılarıyla bakan, güzellik
duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, millî ve
manevî değerlere sahip, yüksek karakterli akademik başarısı
yüksek bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak, kitap paylaşımı ile öğrencilerde paylaşım
duygusunu geliştirmek, kütüphanelerdeki duran okunmuş kitapları işlevsel hale getirmek
amacı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarımızda “KİTAPLARIM OKUNSUN” projesi
uygulamaya koymuştur. Kitaplarım Okunsun projesi kapsamında okullarımız kitap bağış
kampanyası düzenlemiştir. Bu çerçevede okullarımızda:
24.800 kitap bağışı yapılmış olup, değerlendirilen kitaplar okul kütüphaneleri ve pansiyon
kitaplıklarında yerlerini almıştır. Projenin bir diğer boyutunda ise Belediyemizin de
katkılarıyla düzenlenmiş olan Z Kütüphanelerin ve okul kütüphanelerinin kullanımını
arttırmak ve bu konuda velilerimizle işbirliği yapmak amacıyla

“Kütüphanemi Ailemle

Paylaşıyorum” sloganı ile ilkokullarımızda ve ortaokullarımızda velilerimizin de katılımıyla
etkinlikler düzenlenmiştir.


425 etkinlik düzenlenmiş,



2.486 veli katılımı sağlanmıştır

Uygulamalar sonunda ilde yapılan değerlendirmelerde okul bazında ödüllendirme
yapılmıştır.
En çok kitap bağışı yapılan okullarımıza İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Ödül Töreninde
ödülleri verilmiştir.

16

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN
ÖDÜL TÖRENİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2014-2015 eğitim
öğretim yılı içerisinde ilimiz öğretim faaliyetlerinde
kaliteyi ve başarıyı arttırmak amacıyla düzenlemiş
olduğu proje çalışmaları ve yarışmalarda dereceye
giren

öğrencilerimize,

öğretmenlerimize

ve

idarecilerimize ödüllerini vermek üzere ödül töreni
düzenlenmiştir. Valimiz Sayın Vahdettin ÖZCAN’IN
katılımları ile gerçekleşen töreninde İl Milli Eğitim
Müdürümüz Yusuf YAZICI konuşmasında;
“Çocuklar mutlu olsunlar ki yarınlarımız
daha umutlu olsun diye gayret sarf etmekteyiz.
Bu

gayretimizde

her

zaman

desteklerini

yanımızda gördüğümüz başta Sayın Valimize,

çocuklarımızın ve ülkemizin esenlik mimarı
eğitim çalışanlarına, değerli basınımıza ve tüm
Çankırı halkına teşekkür eder, ödül alan tüm
okullarımızı,

meslektaşlarımızı

ve

öğrencilerimizi kutlar, saygılar sunarım” dedi.
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TÜBİTAK BİLİM FUARLARI

“TÜBİTAK Bilim Fuarları”, 5-12. sınıfta okumakta olan
öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde kendi ilgi
alanları
üzerine

doğrultusunda
araştırma

sonuçlarını

belirledikleri

yaparak,

konular

araştırmalarının

sergileyebilecekleri,

öğrenciler

ve

izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir
ortam

oluşturmayı

amaçlamaktadır.
kapsamda

ilimizde

okulumuz

Bu
15
bilim

fuarı düzenlemiştir.
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SOSYAL OKUL PROJESİ
Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti
çalışmaları ile her türlü gezi, yarışma,
yayın, gösteri, tiyatro, spor, münazara vb.
diğer

etkinlikleri

teşvik etmek; çocuklarımızın ve gençlerimizin

estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla
ile ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumlarımızda 2014-2015 eğitim öğretim yılında Sosyal
Okul Projesi uygulanmıştır. Okullarımıza yapılan saha çalışması sonucunda yapılan
çalışmalar değerlendirildi. Proje kapsamında dereceye giren okullarımızın ödülleri İl Milli
Eğitim Müdürlüğümüzün Ödül Töreninde verilmiştir.
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ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ İLE
SINAVLARA YÖNELİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.
İlimiz merkezinde 18-19 Şubat 2015 tarihlerinde iki gün süren toplantılara 8.
Sınıf Ortak Sınavları ile YGS ve LYS’ ye esas
olan

derslerin

öğretmenler,

branş

Maarif

Müdürlüğümüzde
Yardımcıları,

Şube

öğretmenleri,
Müfettişleri

görev

Başkanı,

yapan

Müdürleri

rehber
Müdür

ile

okul

müdürleri katıldı.

Düzenlenen toplantılarda ilimiz genelindeki
okullarımızın Ortak Sınavlar, YGS ve LYS’ deki
başarı

durumları

AR-GE

biriminin

hazırladığı

sunum eşliğinde incelendi. Millî Eğitim Müdürü
Yusuf YAZICI başkanlığında gerçekleşen toplantıda
mevcut

durumun

değerlendirmesi

yapıldı

ve

başarıyı artırmak için yapılması gereken çalışmalar
görüşülerek değerlendirildi.
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OKUL MÜDÜRLERİ
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
11.03.2015 tarihinde ilimizdeki her
kademeden okul müdürlerinin katıldığı
toplantılarda

okullarımızın

Ortak

Sınavlar,

ve

başarı

YGS

LYS’

deki

durumları AR-GE biriminin hazırladığı
sunum eşliğinde incelendi. Millî Eğitim
Müdürü

Yusuf

YAZICI

başkanlığında

gerçekleşen toplantıda mevcut durumun
değerlendirmesi ve YGS sınavı öncesi
okullarımızda
çalışmalar

yapılması

gereken
görüşülerek

değerlendirilmelerde bulunuldu.
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ İLE
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI…
2 Nisan 2015 tarihinde Valilik Birlik
Salonu’nda Maarif Müfettişleri Başkanı,
Milli

Eğitim

Müdürlüğü

Müdür

Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve
Şube

Müdürlerinin

katılımı

ile

genel

değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Milli
Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf YAZICI
’nın başkanlık ettiği toplantıda, Ar-Ge
biriminin

hazırlamış

doğrultusunda;

2014

olduğu
ve

sunum

2015

YGS

sonuçlarının değerlendirilmesi, 2. ortak
yazılılar
pansiyon

ve
ve

hazırlık
öğrenci

çalışmaları,

okul,

güvenliği,

ilimiz

genelinde uygulanan projeler ve bu kapsamda yapılan çalışmalar, öğrenci disiplin olayları ve
veriler,

Hayat

Boyu

Öğrenme

faaliyetleri,

devamsızlık durumları ve alınan tedbirler,
yetiştirme

kursları,

merkezi

ve

mahalli

yarışmalara katılım başlıkları üzerinde ayrıntılı
bir şekilde değerlendirildi.
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İLİMİZ ORTAÖĞRETİM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

10 Nisan 2015 tarihinde Rehberlik ve
Araştırma
Müfettişleri
Müdürlüğü

Merkezi

Salonunda

Başkanı,
Müdür

Milli

Yardımcıları,

Maarif
Eğitim
Şube

Müdürleriyle il ve ilçelerde bulunan lise ve
dengi okul müdürlerinin katılımı ile genel
değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf
YAZICI’nın
biriminin

başkanlık

ettiği

hazırlamış

toplantıda
olduğu

Ar-Ge
sunum

doğrultusunda; 2015 YGS sonuçları, LYS hazırlık
çalışmaları,

örgün

yaygın

yetiştirme kursları, okul

eğitimi

destekleme

pansiyon güvenliği,

taşımalı eğitim, rehberlik çalışmaları, öğrenci
devam-devamsızlık ve disiplin işleri, ölçme ve
değerlendirme,

uluslararası,

ulusal

ve

yerel

katılımlı yarışmalar, okul ortamları ve donanımları
başlıkları üzerinde ayrıntılı bir şekilde duruldu.
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İLİMİZ OKUL VE KURUM MÜDÜRLERİ İLE
YILSONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.
Ar-Ge Birimi koordinatörlüğünde yapılan sunum ile ilimizde yıl boyu
yapılan çalışmalar, il geneli uygulanan projeler, Hayat Boyu
Öğrenme çalışmaları, Rehberlik Araştırma Merkezince
yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi
verildi.
İnşaat
Emlak
Şube
Müdürlüğü
tarafından yıl boyunca yapılan ve önümüzdeki
yıl yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi
verildi.
Toplantıda,
sene
sonu
değerlendirmesinin
yanında
kurum
kültürü, öğrenci kayıtları ve kayıt bölgeleri,
yeni
açılacak
okullar,
ortaöğretim
yerleştirmeleri ve TEOG sonuçları ile
malzeme ve donatım işlemleri konuları
görüşüldü.
Okul
ve
kurum
yöneticilerimizden görüş ve önerileri alındı.
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SEMİNERLER ÇALIŞMALARI
AR-GE ekibi arkadaşlarımızdan Adem ŞENTÜRK
11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Stratejik
Planlama Temel Eğitim Kursuna katılmıştır.
13-17

Haziran

Seferihisar’da
Sisteminde

2015

tarihlerinde

düzenlenen
Yıllık

İzmir

"Stratejik Yönetim

Planlar

ve

İzleme

-

Değerlendirme Semineri’ne” ARGE ekibimizden
Zehra KAVAK katılmıştır.

16-20/02/2015

tarihinde

Bakanlığımızın

düzenlediği il taslak planlarının incelenmesi
amacıyla düzenlemiş olduğu seminere Stratejik
Plan Koordinatörü Sinan ÖZLÜ katılmıştır.
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ÇANKIRI
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim
0 376 213 15 36
AR-GE Birimi
ASKE: 0376 2013 13 34
PEK: 0376 213 15 36 Dahili- 157

TELEFON

MAİL

Orhan Kemal KARAKUŞ

0 505 384 81 69

okkarakus@hotmail.com

Sinan ÖZLÜ

0 505 758 16 88

ozlu.sinan@gmail.com

Zehra KAVAK

0 505 370 54 34
0376 213 15 36
Dahili-157
0376 213 15 36157

zehra0571@hotmail.com

AD-SOYAD

İsmail KARADANA
Zeynep TÜRKSOY

krdn18@yahoo.com
zeynepturksoyy@gmail.com
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