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 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 25/06/2010 tarihli Milli 
Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Birimleri Yönergesi ile 
kurulan birimimizde ASKE ekibinde 3, PEK ekibinde 2 öğretmen olmak 
üzere toplamda AR-GE Ekibi 5 öğretmenden oluşmaktadır.  
  
 AR-GE Birimimizde Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Baş-
kanlığının  08.05.2014 tarih ve 1843555 Sayılı AR-GE Birimleri Yöner-
gesine göre, altı aylık dönemler halinde Valilik görevlendirmesi ile gö-
revlendirilen  ve Yönergede belirtilen özelliklere uygun öğretmenler gö-
revlendirilmektedir.  

 AR-GE Biriminde, eğitim süreçlerinin kalitesini artırmaya iliş-
kin projeler hazırlamak ve yürütmek, ilin eğitim sorunları ile ilgili bilim-
sel araştırmalar yapmak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planını 
ve buna bağlı yıllık olarak Performans Programını ve Faaliyet Raporu-
nu hazırlamak, il ve ilçelerde stratejik planların hazırlanmasında reh-
berlik ve danışmanlık yapmak, paydaş memnuniyetlerini ölçmek ve 
değerlendirmek, istatistik, brifing hazırlamak, merkezi öğrenci sınav 
sonuçlarını analiz etmek, ve değerlendirmek gibi çalışmalar yapılmak-
tadır. 
 08/05/2014 tarihli AR-GE Birimleri Yönergesine göre, AR-GE 
Birimlerinin görevleri şu şekilde belirtilmiştir: 
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 AR-GE biriminin görevleri MADDE 6- (1) AR-GE birimi aşağıda 
belirtilen görevleri yürütür: a) Yönergenin yedinci maddesinde ekiplere 
verilen görevleri yürütmek, sonuçlandırmak, raporlamak ve arşivlemek. b) 
İl AR-GE ekiplerinin çalışmalarını içeren dokümanı, bu Yönerge eki AR-GE 
Bülteni (Ek 3) formatına uygun olarak Ocak ve Temmuz aylarının ilk hafta-
sında il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde yayınlamak, Bakan-
lık merkez birimleri ile Bakanlığa (SGB) elektronik posta ile göndermek. c) 
Bakanlık (SGB) tarafından verilen diğer görevleri yapmak.   

  
 (2) AR-GE birimlerine; a) İl millî eğitim müdürlüklerinin ilgili 
şubeleri tarafından yürütülmesi gereken çalışmalar, b) Daha önce çeşitli 
çalışmalarla tamamlanan, araştırma ve geliştirme evresi bulunmayan 
veya AR-GE birimi görev alanı ile ilişkili olmayan uygulamaya yönelik çalış-
malar, c) Stratejik planlama, performans programı, proje yönetimi gibi AR-
GE çalışmalarına veya iç kontrol sistemine yönelik olarak çıkarılan yazı-
lımlar hariç olmak üzere, Bakanlık birimleri veya diğer kurum ve kuruluş-
larca uygulamaya konulmuş her türlü yazılımın veri girişi,  ve benzeri gö-
revler verilemez.  

 
 AR-GE ekiplerinin görevleri MADDE 7- (1) Aşağıda yer alan görevler AR-GE ekiplerinin ortak görevleridir. a) AR-
GE biriminin görev alanına giren konularda düzenlenen mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak 
yer almak.  b) Öğretim yılı başında hazırlayacakları eğitim ve rehberlik planı doğrultusunda ilçe, okul ve kurumlara yerin-
de, rehberlik amaçlı eğitim vermek. c) SGB, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Bakanlık merkez birimleri 
tarafından verilen AR-GE birimi görevleri kapsamındaki görevleri yürütmek. ç) Süreli ve süresiz yayın, web sitesi, AR-GE 
bülteni ve el broşürü gibi materyallerin hazırlanmasında görev alarak, birim çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasını 
sağlamak. d) Çalışmalarını mevzuata uygun yürütmek; bilgi ve belgelerin rehberlik ve denetim birimlerinin denetimine 
ve Bakanlığın kontrolüne hazır hâlde düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak. e) Görev alanlarıyla ilgili olarak üniversi-
teler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmak. f) İl millî eğitim müdürlüğünün kurumsal kapa-
sitesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi amaçlı konferans, seminer, eğitim çalıştayları, yerel, ulusal ve uluslararası 
projeler hazırlamak. g) Görev alanıyla ilgili olarak; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde proje, seminer, konferans, çalış-
tay ve benzeri çalışmalara katılmak.  

 
 (2) Araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibinin görevleri şunlardır: a) İl millî eğitim müdürlüğü-
nün 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 prog-
ramını (eylem planı, yıllık plan)  ve faaliyet raporunu hazırlamak.  ç) İl millî eğitim müdürlüğü stratejik planının uygulan-
masını izlemek, değerlendirmek,  raporlamak ve güncellemek. d) Kurumun stratejik planı doğrultusunda kurumsal he-
deflerinin gerçekleştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek. e) Bakanlık stratejik planı ve perfor-
mans 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 dü-
zenlemeler için araştırmalar yapmak ve sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmak.  ğ) MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygula-
ma ve Ödül Yönergeleri gereğince toplam kalite yönetimi çalışmalarının eğitim kurumları tarafından yürütülmesi sırasın-
da onlara rehberlik yapmak. h) İlin eğitim araştırmaları ihtiyaç analizini yapmak, bu doğrultuda öncelikli konularda araş-
tırma yapmak veya üniversiteler ile iş birliği içerisinde yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını ilgili mercilere sunmak. ı) 
Eğitim ve öğretimle ilgili ilin ihtiyaç duyduğu alanlarda konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi toplantılar düzen-
lemek, 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 kap-
samda 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. 

 
 (3) Projeler Ekibinin görevleri şunlardır: a) İl millî eğitim müdürlüğünün kurumsal kapasitesini geliştirecek 
ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak. b) İlçe milli 
eğitim müdürlükleri ile okul/kurumların, proje hazırlama, sunma ve yürütme kapasitesini geliştirmek üzere eğitim ver-
mek 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 raporla-
mak. ç) AB sürecinde yapılacak uyum çalışmalarına il düzeyinde destek vermek. d) İl düzeyindeki eğitim kurumlarında 
uygulanan projelerle ilgili veri toplamak ve raporlamak.  



  Eğitim, gerek bireyler ve toplumlar arası ilişki-
lerde gerekse uluslararası ilişkilerde fark oluşturan 
olguların başında gelmektedir. Geleceğimizin temi-
natı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekil-
de eğiterek çağın gerektirdiği şekilde yetiştirmek, 
devletimizin aslî görevleri arasındadır. 2023 Türki-
ye Vizyonunu gerçekleştirecek insan kaynağının ye-
tiştirilmesi görevi ve sorumluluğu hepimizin omuz-
larındadır. 

 
 Bu bilinçle Bir eğitim-öğretim yılını daha başarılarla geride bırakmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan yatırımlar, projeler ve etkinlerle dolu dolu bir 
yılı geride bırakıyoruz. Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak, ilimizdeki eği-
tim kalitesini artırmak, öğrencilerimizin iyi bir yurttaş, iyi bir insan ve iyi bir 
meslek sahibi olabilmelerini sağlayarak, kalkınmada rol alabilmelerini görmek 
en büyük gayemizdir.  
 
 Çağımızda yaşanan gelişmelere paralel olarak değişen yönetim anlayışı 
ve eğitimde meydana gelen gelişmeler, eğitim kurumlarında araştırma-
geliştirme faaliyetlerini zorunlu hale getirmiştir. Kuruldukları tarihten itiba-
ren; stratejik planlama, AB ve yerel projeler, kalite yönetimi uygulamaları, iç 
kontrol sistemi ve sunulan hizmetlerin niteliğine yönelik çalışmalar yürüten 
Ar-Ge birimi, eğitime katkı noktasında önemli roller üstlenerek misyonları 
doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. 
 
 Yürütülen faaliyetlerin kayıt altına alınarak kamuoyuyla paylaşılması, 
hem kurum kültürü oluşturma hem de stratejik yönetimin gereği olması sebe-
biyle, AR-GE çalışmalarımız bu yıl da hazırlanarak e-bülten formatında 
http://boluarge.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanmıştır. Emeği geçen AR-GE 
Birimine teşekkür ederim. 
 
       İbrahim ÇAVUŞOĞLU 
       İl Milli Eğitim Müdürü 
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Üst Yöne ci Sunuşu 
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 Ar-Ge çalışmaları, bir ülke ve kurum için çağa 
ayak uydurmak, teknolojiden de faydalanarak yenilik-
ler yoluyla sağlıklı gelişimleri sağlamak, nitelikli büyü-
menin önünü açmak için ister kamu sektörü olsun ister 
özel sektör olsun Ar-Ge ye yatırım yapmak mecburiye-
tinde hissettikleri için ürettikleri malların hem kalite-
lerini, niteliklerini geliştirerek yeni hizmetler sunmak 
amacını güderler.  
 

 Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde en büyük faktör insan kaynağıdır. 
İnsanı yetiştirecek olan da eğitim sistemidir. Çağın gerektirdiği bilgiye, biriki-
me sahip bilim ve teknolojik değişimlere ayak uydurabilen nitelikli insan ye-
tiştirilmesi ise eğitim sisteminin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu an-
lamda Ar-Ge faaliyetleri vazgeçilmez önem kazanmaktadır.  
 

 Ortak paydası eğitimde kaliteyi artırmak, verimliliği yükseltmek, başa-
rıyı kalıcı hale getirmek için, çalışmalarda tekrarların önlenmesi ve faaliyetle-
rin tek elden yürütülmesini sağlamak amacıyla; 2010 yılından itibaren İl 
Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Ar-Ge Birimleri kurulmuş olup, stra-
tejik yönetim ve planlama, iç kontrol sistemi, idareyi geliştirme, hizmetlerin 
niteliğini, kalitenin artırılması ve proje geliştirme faaliyetlerini başarıyla yü-
rütmektedir. Bu faaliyetlerin ve il bazında yapılan verimli çalışmaları kamu-
oyuyla ve eğitim camiası ile paylaşmak adına altı aylık sürelerde “AR-GE 
Bülteni” yayınlamaktayız.  
 

 Bülten hazırlamada ve yayınlanmasında emeği geçen Ar-Ge Biriminde 
görevli arkadaşlarıma teşekkür ederim.   

 
 
 
                      Bayram KUNDAKÇI 
                                     Şube Müdürü 
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Ar‐Ge Yöne ci Sunuşu 
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Eği mde İyi Örnekler (Fen Lisesi) 

 İstanbul Bilgi Üniversitesinin düzenlemiş 
olduğu “BULUŞUNUZU DÜNYAYLA BULUŞTU-
RUN" hedefiyle5 Aralık 2015 Cumarte-
si Saat: 10.00 da  yapılan “Top Atışı 2015” yarış-
masına Okulumuz Müdür Yardımcısı Süleyman 
DURU’NUN rehberliğinde 11. Sınıf öğrencileri Emi-
ne ÖZGE, Mükerrem Nur ADANIR ve 9. Sınıf öğ-
rencisi Muhammed TİGREK katılmıştır. Ortaöğre-
tim öğrencilerinin ve hobicilerin,  pratik bilim ile 
daha fazla haşır neşir olmalarına uygun ortam 
hazırlamak, yaratıcılıklarını ortaya koymalarını 
sağlamak ve buluş yapma duygu ve heyecanını 
yaşatmak amacıyla düzenlene yarışmada Okulu-
muz proje ekibi  “En Yaratıcı Tasarım” dalında 
ödüle layık görülmüştür.  
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Eği mde İyi Örnekler (Gerede Anadolu İmam Ha p Lisesi) 

 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılın-
da ilimizi temsilen; 16.05.2015 tarihin-
de Samsun Atakum Anadolu İmam Ha-
tip Lisesinde gerçekleştirilen HAFIZLIK 
YARIŞMASI TÜRK İYE F İNAL İ 'nde 
okulumuz 12. sınıf öğrencisi Nurullah 
AÇIKALIN Türkiye 7. (yedinci)'si olarak 
i l imizi  ve okulumuzu başar ıyla 
temsil etmiştir.  

 12 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da yapılan 15 Ülkeden 250 si sporcu, Antrenör 
ve İdarecilerle 400 kişinin katılımı ile gerçekleşen Avrupa Muay-Thai kupası şampiyona-
sında ilimizi, ilçemizi ve okulumuzu temsil eden öğrencimiz 32 kg. miniklerde Avrupa 
Şampiyonu olmuştur. Öğrencimiz ayrıca bu başarısı ile Milli Takım Sporcusu olmuştur.  

Eği mde İyi Örnekler (Mengen Atatürk Ortaokulu) 
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Eği mde İyi Örnekler (50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu) 

 Sakarya İlinde düzenlenen iller arası  Karate 
liginde öğrencimiz Alperen Utku 3.’lük derecesi elde 
etmiştir.  

 Öğrencimiz Bilge Tarhan Mersin şehrinde 
düzenlenen Jimnastik turnuvasında TÜRKİYE 
ŞAMPİYONASI’nda 3. olmuştur. 

 Öğrencimiz Bora Tarhan Sırbistan’ın Novi 
Sad şehrinde düzenlenen Jimnastik turnuvasında 
LAZA KRSTIC AND MARICA DZELATOVIC Turnuva-
sı’nda 3. olmuştur.  

 Mersin’de düzenlenen Ana-
dolu Yıldızlar Ligi Arda İlhan Yüzme 
Türkiye Yüzme Şampiyonasında öğ-
rencimiz Duru Ege,  100 metre sırt 
Türkiye üçüncülüğü 100 metre kele-
bek Türkiye üçüncülüğü 200 metre 
karışık Türkiye dördüncülüğü, Anka-
ra'da düzenlenen okul sporları Yüz-
me küçükler Türkiye birinciliği 50 
metre sırt Türkiye dördüncülüğü 100 
metre sırt Türkiye dördüncülüğü 50 
metre kelebek Türkiye dördüncülüğü 
elde etmiştir.  

 Öğrencimiz Seval Pelvan Sakarya ilinde 
düzenlenen İller arası Karate ligi şampiyonasın-
da Türkiye 3.’sü olmuştur. 

 Öğrencimiz Zeynep Ayça  Karacan yüz-
mede 50,100,200 metre kurbağalamada Tür-
kiye 5.ciliği elde etmiştir.  
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Eği mde İyi Örnekler (Gerede Anadolu Lisesi) 

 Okulumuz 11/A sınıfı 605 nolu 
öğrencimiz Ayşe Nur DUMAN Kayaklı 
milli sporcumuz Slovenya, Avusturya ve 
İsviçre uluslararası (FIS) yarışlarında 
Ülkemizi temsil etmektedir.  

 Okulumuz Voleybol erkek B takımımız İl 
birincisi olarak gurup müsabakalarına gidecektir.  

 Grekoromen güreş sitilinde İlimizde 
yapılan ve ilçemizi temsilen katılan 61 kg 
güreşçimiz Umut KOCABAŞ İl birincisi olmuş 
ve bölge müsabakalarına İlimizi temsilen 
gidecektir.  
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Stratejik Planlama Çalışmaları 

ilimizin planı  Strateji Geliştirme Başkanlı-
ğına gönderilmiş ve web sitemizde yayın-
lanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik 
Planına bağlı kalınarak , planımız 3 tema, 
3 amaç, 7 stratejik hedef ve 89 perfor-
mans göstergesinden oluşmuştur.  

Planımızın birinci teması, eğitim ve 
öğretime erişimin artırılması, ikinci teması 
eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması, 
üçüncü teması kurumsal kapasitenin ge-
liştirilmesi olmuştur. Her temanın birer 
amacı olurken, amaçlarımız da toplamda 
7 stratejik hedeften oluşmaktadır. 

 

 Eğitimlerimiz 14-18/09/2015 
tarihlerinde Antalya Kemer’de yapılan 
“Stratejik Planlama ve Temel Eğitim Kur-
su” ile devam etti.    

 2015-2019 Stratejik Planı izleme 
ve değerlendirme çalışmaları kapsamında 
2016 Mali Yılı Performans Programı hazır-
lanmıştır.   

 2015-2019 yeni dönem stratejik planla-
ma çalışmaları Bakanlığımız Strateji Geliştirme 
Başkanlığının 2013/26 Sayılı Genelgesi doğrul-
tusunda tamamlanmış, valilik onayından sonra 

A R - G E  B ÜL T E N İ  
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Stratejik Planlama Çalışmaları 

 Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-
2019 Stratejik Planlama toplantısı, Üst Kurul 
ve Planlama Ekibinin katılımı ile 10.11.2015 
Salı günü saat 14:00’de toplantı gerçekleşti-
rildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı-
sı İdris KELEŞ, Maarif Müfettişleri Başkanı 
Tuncay ERDOĞAN, stratejik planlama ekibin-
de görev alan Milli Eğitim Müdürlüğü persone-
li katıldı. Ar-Ge Stratejik Planlama İl Koordina-
törü Ömer MADEN tarafından, stratejik plana 
bağlı, Faaliyet Raporu ve Performans Progra-
mı hazırlıkları ile izleme ve değerlendirme ça-
lışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.  

 İlimizde 223 eğitim kurumunun 
2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik 
planları elektronik ortamda incelenmiş, 
eksiklikler konusunda planların onaya 
hazır hale gelmesiyle ilgili olarak rehberlik 
ve danışmanlık hizmetleri yürütülmüştür.  
 
 İl Merkezindeki eğitim kurumları-
mızın planları İl Milli Eğitim Müdürünün 
onayı ile yürürlüğe girerken, ilçelerimizde-
ki eğitim kurumlarımızın planları İlçe Milli 
Eğitim Müdürleri tarafından onaylanmıştır.  
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin planlarını 
ise, Kaymakamlar onaylamıştır. 
 
 Onaylanan stratejik planların bir 
kopyası ve dijital ortamda Ar-Ge Biriminde 
arşivlenmektedir.  
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Web Sayfamızı Yeniledik... 

Uzun zamandır destek aldığımız 
web sayfası düzenleme, yayınlama ve gün-
celleme hizmetini kendimiz yapmaya baş-
ladık. Ar-Ge ekip üyemiz Melih Özbay tara-
fından yenilenen web sayfamızda haber ve 
duyurular anında yayınlanarak daha kısa 
zamanda daha çok paydaşımıza ulaşabili-
yoruz. Projeler ve etkinliklerde çekilen fo-
toğrafları anında yayınlayarak paydaşları-
mızla paylaşıyoruz.     

 Milli Eğitim Bakanlığının okullar  ve kurumlar için öngördüğü web sayfası şablonundan 
hareketle web sayfamızda Haberler, Duyurular, Yerel Projeler, Memnuniyet anketleri ana başlıkla-
rından oluşmaktadır. Memnuniyet anketlerimizi web sayfamızdan yayınlayarak, paydaşlarımıza 
duyurusunu yaparak doldurmalarını sağlıyoruz. Anında veri tabanına düşen veriler Excel formuna 
işlenerek, değerlendirmeleri yapılmaktadır.  

 Web sayfamız yayınladıktan sonraki beş aylık gibi kısa bir sürede ziyaretçi sayımız bugün 
itibarıyla 19.209 kişiye ulaşmıştır.   

http://boluarge.meb.gov.tr/ 
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 2015 KASIM AYINDA YAPILAN ORTAK SINAVLAR SONU-
CUNDA İLİMİZ GENELİNDEKİ NETLERDE KAYDA DEĞER ORANDA 
ARTIŞ GÖZLENMİŞTİR 
 
 
 
 
 

TEOG Analiz Çalışmaları 
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 Müdürlüğümüzün 
proje ortağı olduğu kısa 
adı W2LAB olan LDV Yeni-
lik transferi projemizin 
“Final Toplantısı” yerel ve 
yurtdışı ortakların katılımıy-
la 3-4 Aralık 2015 tarihile-
rinde  İstanbul’da gerçek-
leştirildi. 

AB Projeleri 

 Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından yürütülen “AB’yi 
Öğreniyorum” projesi ile ilgili 
olarak 81 ilden gelen il proje 
temsilcilerine yönelik Ankara 
Limak Otel’de 10-12 Kasım 
2015 tarihleri arasında  
“Eğiticilerin Eğitimine”  yöne-
lik faaliyet gerçekleştirildi. 

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “AB’yi Öğ-
reniyorum” projesi ile ilgili olarak Ankara Hilton otelde 16-17 
Aralık 2015 tarihleri arasında 81 ilden gelen il proje temsilci-
lerinin katıldığı “Uluslararası Konferans”gerçekleştirildi. Milli 
Eğitim Bakanımızda Prof Dr Sayın Nabi AVCI’da teşrif ederek 
açılış konuşması yaptı  
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Her Sını n Bir Ye m Kardeşi Var 

 Geleceğin iyiliksever Türki-
ye'sini bugünden inşa etmek üzere 
uyguladığımız "Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıf-
lar" projesi yeni eğitim ve öğretim 
yılında da devam ediyor.  
 
 İHH (İnsani Yardım Vak-
fı) Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen'in 
desteğiyle hayata geçirilen proje 81 
ilde okul ve Kuran kurslarında uygu-
lanıyor.  
 
  
 

 Projenin amacı;  çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever, başkalarının 
dertleriyle dertlenen, duyarlı nesiller olarak yetiştirebilmek. Proje savaş, doğal afet, yoksulluk, has-
talık gibi sebeplerle hem Türkiye'de hem de dünyanın başka ülke ve bölgelerinde babasını veya 
annesini kaybetmiş olan yetim çocukların günlük ihtiyaçlarının Türkiyeli öğrenciler tarafından karşı-
lanmasını ve bu yolla dostluk ve kardeşliğin kıtalar arasındaki yegâne köprü haline gelmesini 
amaçlıyor. 



 “Oku-Yorum Projesi” Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaokul ve 
ortaöğretim kurumları için hazırlamış olduğu bir projedir. Projenin 
amacı, okumanın insana vereceği zevki herkesin tatmasını sağlaya-
rak okumayı alışkanlık haline getirmek ve  okuduğunu yorumlayıp 
paylaşımda bulunmaktır. 
 
 Oku-Yorum Projesi ile okullarda okuma odaları oluşturma, 
ünlü yazarlarla buluşma, film izleme, tiyatro oyunu izleme, sosyal 
medyada paylaşımlarda bulunma,  il kütüphaneleri ziyareti ve kitap 
fuarları düzenleme gibi bir çok faaliyetler gerçekleşmektedir. 
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Yerel Projeler (Oku‐Yorum Projesi) 

 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı başında yürütme kurulu ile yapılan toplantıdan sonra proje 
çalışmalarına başlandı. Yapılan toplantıda okunacak kitapların Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
değil, yayınevi ile görüşülüp öğrenciler tarafından indirimli alınması yönünde karar verildi.   
 
 Bu dönemi Oku-Yorum Projesi kapsamında ilk olarak ünlü karikatürist, roman, çocuk ki-
tapları ve oyun yazarı, belgesel film yönetmeni, Behiç AK, Koç Ortaokulunda öğrencilerle buluştu. 
Yazarla yapılan keyifli söyleşiden sonra, öğrenciler kitaplarını okudukları yazara merak ettikleri 
soruları sorma ve okudukları kitaplarını imzalatma imkanı buldular. 
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Yerel Projeler (II.Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği) 

 Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak çocuklara ve gençlere tiyatro 
sanatını sevdirmek, yerel tiyatrolar ile 
okul tiyatrolarını destekleyerek, yete-
neklerini keşfeden öğrencilerin kendi-
sini gerçekleştirme fırsatı bulmasını 
sağlamak adına gerçekleştirilen proje 
kapsamında oyunlarda toplam 120 
öğrenci rol alırken, İşlikler ve atölye 
çalışmalarında 175 çocuğa ulaşıldı. 

 

 Oyunlara toplam 44 okul izleyi-
ci olarak katılarak, şenlik sonunda 
5680 izleyiciye ulaşıldı. İşlemler ve 
görevliler dahil toplam 5970 kişiyle 
tiyatro sanatı alanında Bolu’da bir ilk 
amaçlandığı gibi başarıyla sonuçlandı. 

 

 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı 
Tiyatro Şenliği proje çalışmaları  
12.11.2015 tarihinde başkanlığını İl 
Milli Eğitim Müdür yardımcısı İdris KE-
LEŞ’in yaptığı proje yürütme kurulu 
toplantısı ile başladı.   



 Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Bilime Yolculuk 
Projesi kapsamında 13.10.2015 tarihinde öğrencilerimiz İsviçre de 
bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) de görevli Dr. 
Bora AKGÜN ve diğer bilim insanlarıyla canlı bağlantı gerçekleştirdi. 

 

 

 Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüt-
tüğü Bilime Yolculuk Projesi kapsamında 
19.10.2015 tarihinde öğrencilerimiz Harvard 
Üniversitesi Genç Akademi Üyeliğine Seçilen 
İlk Türk Bilim İnsanı ve Forbes Dergisi 30 Yaş 
Altı 30 Bilim İnsanı Listesinde yer alan Müt-
hiş Türk Kızı Dr.Canan DAĞDEVİREN ile canlı 
bağlantı gerçekleştirdi. 

 

 Bilime Yolculuk e- konferans video görüntüleri Vitamin Öğretmen´de yayınlanmıştır. İlgili vide-
olara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. 
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Yerel Projeler (Bilime Yolculuk) 
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 Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 
yürütülen “Bilime Yolculuk” projemiz kapsa-
mında  uzay yolculuğu konferansımız proje 
koordinatörü Ayşenur ÖZDEMİR tarafından 
Türkiye’deki farklı illerden pek çok okul katılı-
mıyla gerçekleşmiştir. 

Öğrencilerimiz NASA´da çalışan Türk Bilim 
insanları Dr. Umut YILDIZ, Dr. Selçuk TO-
PAL´a merak ettikleri soruları da sorma fırsa-
tı bulmuşlardır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen Bilime Yolculuk Projesi kapsamında Yeni Çağın Şekil-
lendiği Vadi: Silikon Vadisi ile e-konferans yapıldı. Silikon Vadisinde görev yapan Yiğit IHLAMUR ve 
Okan ÇETİN ile bağlantı kuruldu. Öğrenciler merak ettikleri konuları doğrudan sorma imkanı elde etti. 

Yerel Projeler (Bilime Yolculuk) 



 Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev 
yapan personelin mesleki ve bireysel gelişimleri-
ni tamamlayabilmek, kurum kültürü geliştirebil-
mek amaçlı çalışanlarla birlikte sosyal ve kültü-
rel faaliyetlerde bulunarak, çalışanların memnu-
niyetlerini üst seviyelere çıkarmak amacıyla yü-
rütülen “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” 
projesi kapsamında iki etkinlik yapıldı. İstanbul 
gezisi  ve Gölcük’te kahvaltı… 
 Ayrıca proje ile, eğitim alanındaki yenilik-

lerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, becerin ve 
davranışları kazandırmak, Çalışanların mesleki 
bilgilerinin ve becerilerinin gelişimini arttırarak, 
mesleki anlamda doyuma ulaş-
malarını sağlamak, İstekli ve ye-
tenekli personelin, görevlerinde 
yükselmelerini sağlamak,  
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Yerel Projeler (Kurumsal Kapasitenin Geliş rilmesi) 

  Çalışanların bireysel iletişim ve gelişim-
lerine eğitim yoluyla katkı sağlamak,  İnsanların 

birbirlerine saygı duyduğu, değer verdiği etkili 
bir kurum kültürü geliştirmek, Verimlilik ve kali-
te odaklı bir hizmet anlayışı kazandırmak, Tarihi 
ve doğal güzelliklere sahip yerlere geziler dü-
zenleyerek birlik ve beraberliği pekiştirmek he-
deflenmektedir. 
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 Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından, Bolu İl 
Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul öğrencilerine yöne-
lik olarak; öğrencilerin “insani, manevi ve kültürel değerle-
rini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, 
milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan” bireyler ola-
rak yetişmesi ve geleceğe hazırlanması için ihtiyaç duyu-
lan değerler eğitimi konularında eğitimler düzenleyebil-
mek amacıyla “Aydınlığa Giden Yol” projesi yapılan etkin-
liklerle devam etti.   

 

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Eğitim Fa-
kültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri, ‘Aydınlığa Giden Yol’ 
projesi kapsamında, Bolu’daki 15 ilkokulda eğitim gören 
minik öğrencilere, bilinçli tüketim, sağlıklı yaşam, temiz 
çevre, trafik, internet bağımlılığı ve insani değerler gibi 
konularda eğitim seminerleri verdi.  
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Yerel Projeler (Aydınlığa Giden Yol) 

 Projenin sonunda dü-
zenlenen törende, Proje Koor-
dinatörleri İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı İdris Keleş, 
Yrd. Doç. Dr. Fatma Atalay ve 
Yrd. Doç. Dr. Azize Aktaş Yasa 
ile AİBÜ öğrencileri ve okul 
müdürlerine teşekkür belgele-
ri verildi. 
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 AİBÜ Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim 
gören 70 öğrenci, 8-15 Mayıs tarihleri arasında 15 
ilkokuldaki 3’üncü ve 4’üncü sınıf, 625 minik öğ-
renciye, ‘Dur, Sigara İçme’, ‘Ev ve Okul Kaynaklarını 
Bilinçli Tüket’, ‘Dengeli ve Sağlıklı Beslen-Fastfooda 
Hayır’, ‘Çevreni Temiz Tut ki Nefes Alasın’, ‘İnternet 
Bağımlısı Olma’, ‘Kitap Oku-Okut’, ‘Şiddete Hayır’, 
‘Bedenime Dokunma’, ‘Değerler Eğitimi: Toplu Or-
tamlarda Davranış Kuralları’, ‘Yaya İsen Dur-Geç’, 
‘Değerler Eğitimi: Şefkat, Hoşgörü ve Saygı’ başlık-
ları altında eğitim seminerleri verdi. Projeye; Abant, 
Atatürk, Cumhuriyet, Gazipaşa, Koç, Kültür, Yunus 
Emre, İnkılap, Behiye Baysal, Canip Baysal, 60. Yıl, 
Paşaköy, Karaköy TOKİ, Dağkent Kıroğlu ESV, Do-
ğancı Ayşe-Yılmaz Becikoğlu ilkokuları katıldı. 

Yerel Projeler (Aydınlığa Giden Yol) 
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Yerel Projeler (Bağlanamam) 

 Bağlanamam – Sağlıklı Gençlik Hareketi Pro-
jesi 2013-2014 yılında GlaxoSmithKline (GSK) ortak-
lığıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı(TOG) ve Bolu İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü çatısı altında başlatılan bir sağlıklı 
yaşam projesidir.   

 Projede; gençlerin, genel sağlık algısı ve siga-
ranın sağlığa etkileri ile ilgili bilgi sahibi olmalarını, bu 
bilgileri aktarabilecek becerileri edinmelerini amaç-
lanmaktadır. 

 Bağlanamam – Sağlıklı Gençlik Hareketi, ili-
mizde İzzet Baysal Anadolu Lisesi ve Emine Mehmet 
Baysal Anadolu Liselerinde 8 hafta boyunca uygulan-
mıştır. 



 “Değerli Gençler Projesi” Milli eğitim Müdürlüğü 
ile Bolu Abant Eğitim Vakfı işbirliğinde eğitim protokolü 
imzalanmasıyla başladı. 

  

 Bolu Abant Eğitim Vakfı (BAEV)  tarafından veri-
len eğitimlerin içeriği değerler eğitimi ile ilgili olup, proje 
kapsamında Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilko-
kul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları pansiyonlarında 
kalan öğrencilere yönelik olarak; öğrencilerin “millî, ah-
laki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, 
koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven 
ve daima yüceltmeye çalışan” bireyler olarak yetişmesi 
ve geleceğe hazırlanması için ihtiyaç duyulan değerler 
eğitimi konularında; öğrencilerin de zamanlarının uygun 
olduğu, her haftanın belirli bir gün ve saatinde söyleşi 
etkinlikleri düzenlenmiştir. 

  

 Öğrencilerin motivasyonun artırılması, kariyer 
konusunda bilgilendirilmeleri; şiddet ve kötü alışkanlık-
lardan uzak durulması gibi konular da bu söyleşilerin 
amaçları arasında yer almaktadır. 
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Yerel Projeler (Değerli Gençler) 
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Yerel Projeler (Kariyer Günleri) 

 İlimizde girişimci düşüncenin yaygın-
laştırılması konusunda genç nüfusta farkın-
dalığın artırılması amacıyla Bolu İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü ile Bolu Ticaret ve Sanayi 
Odasına bağlı İl Genç Girişimciler Kurulu ara-
sında bir işbirliği protokolü imzalandı. İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen proto-
kol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü İbra-
him Çavuşoğlu, Müdür Yardımcısı İdris Keleş 
ve Ar-Ge Birimi üyesi Melih Özbay, İLGGK 
adına da İcra Komitesi Başkanı Haluk Yerli-
kaya, Başkan Yardımcısı Cihan Saraç ve Ko-
mite üyeleri Hatice Akkaya, Serkan Gezgin ve 
Burak Özkan katıldı. 

 Gençlere girişimcilik fikri ve bilincinin aşılanması hususunun önemine değinen İl Milli Eği-
tim Müdürü İbrahim Çavuşoğlu ise, İl Genç Girişimciler Kurulu’nu bu önemli çalışmalarından dolayı 
kutladı ve bu süreçte kurum olarak kendi üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Yapı-
lan konuşmaların ardından işbirliği protokolü İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çavuşoğlu ve İLGGK 
Başkanı Haluk Yerlikaya tarafından imzalandı. 

 İlk program 23 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 
13:30´da Ticaret Odası Toplantı Salonunda Yapıldı. Prog-
rama konuşmacı olarak Deniz Pastaneleri ve Bolçi Çikola-
tası sahibi Hasan AKSOY, Orim Cam Genel Müdürü Nadi 
Okur ve Ajans360´ın ve sahibi ve İl Genç Girişimciler Ku-
rulu üyesi Melih ÖRNEKBAŞ katıldı. Programa dinleyici 
olarak ilimizde bulunan 4 farklı liseden 200´e yakın 11. 
sınıf öğrencisi katıldı. 

 

 "Kariyer Günleri" projesi kapsamındaki etkin-
liklerin 2.si dün yapıldı. Bolu Ticaret ve Sanayi Oda-
sında yapıldı. Düzenlenen panele konuşmacı olarak 
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ersin KAŞKA, Kaya Palazzo Oteli ve Dorukkaya 
Oteli Genel Müdürü Yusuf AVCI ve İLGGK üyesi Mi-
mar Hatice AKKAYA katıldı. Yaklaşık 200 öğrencinin 
katıldığı panelde öğrenciler konuşmacılara merak 
ettikleri konular hakkında sorular yönelttiler. 
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Yerel Projeler (Tarihsel Sorumluluk) 

 İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencile-
ri zihni, ahlaki, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden 
geliştirmek, milli bilincimizi koruyabilmek, tarih bilinci 
kazandırabilmek. Tarihte yaşanmış olayları ve yaşa-
mış örnek kişileri öğrencilere tanıtabilmektir. 
           
 Tarihe ve tarihi olaylara yön verenler kişiler-
dir. Kişiler bu sorumluluğun farkında olduğu sürece 
Tarihsel Sorumluluk daha da önem kazanacaktır. Ki-
şiler bu farkındalık sayesinde olaylara yön verirken 
daha dikkatli olacaklardır. Tarihsel olaylar zinciri se-
bep ve sonuç ilişkisi içerisinde birbirine bağlıdır. Bu 
ilişki günümüze kadar kronolojik bir sıra takip ederek gelmektedir. Her olay kendisinden önceki 
olayın sonucu, kendisinden sonraki olayın sebebidir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavra-
yamayız. Çocuklarımıza bu sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde tarih bilincini aşılayabilmek; tarihimi-
zi anlatabilmek; tarihsel şahsiyetleri, olayları ve mekanları tanıtabilmek ve sevdirebilmektir. Öğ-
rencilere tarih bilinci kazandırabilmek, tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeni-
den yorumlama kabiliyeti sağlayabilmektir.  
  
 Tarihimizde iz bırakmış büyük şahsiyetleri ve tarihsel olayları öğrencilerimize tanıtabilmek, 
yerel ve genel anlamda tarihe mal olmuş kişilerin yaşadığı yerlere ve tarihi olayların geçtiği me-
kanlara geziler düzenleyebilmektir.  
 

 

Yerel Projeler (Okul Aile Etkili İle şim) 

 Toplum Sağlığı Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü bir projedir. 
 
 Projenin amacı, okula yeni başlayan öğrencilerin ve okula yeni başlamış çocukları olan 
ebeveynlerin bu sürece uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve aile içi etkili iletişim becerilerinin 
farkına vardırılmasını ve arttırılmasını sağlamaktır. 
 
 Projede, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Emine ÖZDOĞAN, Psikolog Ayşe KUDU ARI-
CAN ve Çocuk Gelişim Uzmanı Vildan SARI okula yeni başlayan öğrenci ve velilerine aile içi etkili 
iletişim eğitimi vereceklerdir. Eğitimler, merkez ilçemizde ve diğer ilçelerimizde uygulanacaktır. 
Okula yeni başlayan öğrencilerin ve okula yeni başlamış çocukları olan ebeveynlerin bu sürece 
uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve aile içi etkili iletişim becerilerinin farkına vardırılmasını ve 
arttırılmasını sağlamak.  
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AR‐GE Yöne cimize Veda 

 İki yıla yakın bir süredir Strateji Geliştirme Şubesi Hizmetleri ve AR-GE Birim yöne-
ticisi Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İdris KELEŞ 2015 Aralık ayı itibarıy-
la kadrosunun bulunduğu Yeniçağa Öğretmenevi Müdürlüğü görevine döndü.  
 
 Vermiş olduğu başarılı hizmetlerden ötürü kendisine  veda yemeği düzenlendi. 
Düzenlenen yemeğe milli eğitim müdürlüğü personeli ve bir çok okul yöneticisinin  katılım 
sağladı. Ar-Ge Birimi olarak kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, hayatında sağlık ve 
mutluluklar temenni ediyoruz. 
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Yerel Projeler (Mehmet Akif Ersoy Okumaları) 

 "Mehmet Akif Ersoy Okumaları" Projesinin temeli eski Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanımız Sami Güçlü´nün katılımı ile atıldı. Türkiye’de 
birkaç ilde başlatılan ve halen devam eden “Mehmet Akif Ersoy Okumala-
rı” projesi kapsamında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü de projeye ortak ol-
muştur.  

 İlk etapta proje imam hatip liselerinde uygulanmaya başlayacak. Geri dönütlere bakılarak 
diğer okullarda da uygulanması düşünülmektedir. Projeye katılımda gönüllülük esas alınacaktır. 
Proje Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesinden Edebiyat Öğretmeni Şaban ÇİÇEK, Bolu Ankara Altın-
dağ Kız Anadolu imam Hatip Lisesinden Edebiyat Öğretmeni Bahar KUŞAKLIOĞLU’nun sorumlu-
ğunda yürütülmektedir. 

 2015-2016 eğitim öğretim yılı "Mehmet Akif Ersoy 
Okumaları" Projesi ilk toplantısı proje koordinatörleri ile 
Bolu Ankara Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde 
gerçekleşti.  "Mehmet Akif Okumaları" Projesi kapsamında 
27.10.2015 Salı günü saat 17:00´de Abant İzzet Baysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde bir toplantı gerçek-
leştirildi.  

 “Mehmet Akif Ersoy Okumaları” projesi kapsamın-
da 10.12.2015 Perşembe günü saat 15:30 da Milli Eğitim 
Müdürlüğü toplantı salonunda projeye yeni katılacak olan 
liselerden seçilen öğrenciler ile bir toplantı yapıldı. Toplan-
tıda proje koordinatörü Edebiyat öğretmeni Şaban ÇİÇEK, 
projeye yeni katılacak öğrencileri projenin içeriği ile ilgili 
bilgiler verdi. 

 Prof. Dr. Sami Güçlü öncülüğünde yürüttüğümüz 
"Mehmet Akif Ersoy Okumaları" projesi kapsamında ili-
mizde panel düzenlendi. Panelde açılış konuşmasını İl 
Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çavuşoğlu  yaparken ardın-
dan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hay-
ri Coşkun ve Prof. Dr. Sami Güçlü konuşma yaptılar. 

  Protokol konuşmalarının ardından başkanlığını 
Bolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat öğretmeni Şaban Çiçek’in yaptığı panelde Altındağ Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Merve Altun, Amine Nur Gökmen, Behiye Ünalan Aslıhan Bal-
ta, Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Abdurrahim Sağlam Mehmet Akif Ersoy’un 
özellikleri ile ilgili hazırlıklarını sundular. 
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 Milli Eğitim Bakanlığı ve Bolu Valiliğine verilmek üzere illimizin eğitim durumunu gösteren 
brifing ve sunusunu hazırladık. Eğitim göstergelerinin sayısal ve grafiksel olarak yer aldığı brifing ve 
sunumda, ayrıca yapılan bilimsel projeler ile yatırım projelerine ait gösterge ve görseller yer almış-
tır. Hazırlanan brifing dosyaları Bolu Valiliğine, şube müdürlerimize ve ilçe mili eğitim müdürlerine 
verilmiştir. 

 Hazırladığımız brifing dosyası ayrıca http://boluarge.meb.gov.tr web sitemizde de yayınlan-
mıştır.  

         Kitlesel Göç Raporu Hazırladık... 
 

Ülkemize kitlesel göçle gelen Suriye’li ve Irak’lı Mülteci/Geçici Korunanların zorunlu eğitim 
çağındaki çocuklarına sunduğumuz eğitimin genel bir fotoğrafını çıkarmak, Bakanlığımızca ilgililere 
sunulan her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerini yönetsel ve eğitsel sü-
reçleriyle ortaya koymak, yürütülen faaliyetlerde karşılaşılan aksaklıkları, belirsizlikleri ve süreçle 
ilgili muhtemel riskleri belirleyerek öncesinde gerekli tedbirleri almak, konuyla ilgili geleceğe vizyo-
ner bakış açısı geliştirerek süreçleri yönetmek amacıyla, elde edilen verileri ve sonuçları bir Rapor 
halinde ilgi Makama sunmak üzere tüm İllerimizi kapsayan bir çalışmada Bolu iline air rapor hazır-
lanarak Bakanlık yetkililerine gönderilmiştir.  
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Brifing Hazırladık... 

 Kamp Dışında Kalan sığınmacı sayısı (kadın‐erkek) 

          
Tablo1.2: İl'de Kamp Dışında Kalan Sığınmacı Sayısı ve Yerli Nüfusa Oranı      

İL 
Yerli Toplam 
Erkek Nüfus  

Yerli Toplam 
Kadın Nüfus  

Yerli Toplam 
Nüfus 

(Kadın+Erkek) 

Sığınmacı 
Erkek 

Sığınmacı 
Kadın 

Sığınmacı 
Toplam  

Toplam Sığınmacıların 
Toplam Yerli Nüfusa 

Oranı (%) 

 İL GENELİ  140405  144384  284789        5851  2% 
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 Bayram KUNDAKÇI
 Şube Müdürü 
 
 

 
 
 Ömer MADEN 
 AR-GE Koordinatörü 
 
 
 
 Musa YILMAZ 
 ASKE Üyesi 
 
 
 
 Melih ÖZBAY 
 ASKE Üyesi 
 
 
 
 Süleyman YARDIMCI 
 PEK Üyesi 
 
 
 

 
 Nurgül YÜCETEPE 
 Birim Şefi 
 
 Hilal AKÇALI 
 Tekniker 
 
 Ahmet ZORLU 
 Bilgisayar İşletmeni 
 
 Sevil ÖZKÖK 
 Memur 
 

Strateji Geliştirme Hizmetleri 

AR-GE Birimi 

İle şim 
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ADRES 
 

Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Anadolu 
Sokak BOLU 

TELEFON 
 

374 254 50 70 

BELGEGEÇER 
 

374 254 51 30 

E-POSTA 
 

arge14@meb.gov.tr 
 

boluarge@gmail.com  
 

bolumem14@gmail.com 

WEB 
 

http://boluarge.meb.gov.tr/ 
 

http://bolu.meb.gov.tr/ab/ 
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