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İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi  

Bülten Formatı 
 

1-Giriş 
Bu bölümde ; 

a) AR-GE Birimine ilişkin kısa bir bilgilendirme yapılır. 

b) Bültende yer verilen hususlara ilişkin kısa bir içindekiler bölümü ile bülten dönemine ilişkin 

kısa bir bilgilendirme yapılır. 

2-Bülten Dönemi Birimi-İyi Örnek/Örnekler 
Bu bölümde, bülten döneminde yapmış olduğu çalışmaların kamuoyuna tanıtılmasında yarar görülen 

ve aynı türde yer alan birimler arasında çalışması ile ön plana çıkan en az bir eğitim kurumunun 

çalışmasına yer verilir. 

3- Stratejik Planlama Çalışmaları 
Bu bölümde stratejik planlar, eylem planları ve izleme değerlendirme faaliyetlerine ilişkin 

bilgilendirme yapılır. 

a) İl, İlçe, okul ve kurumların stratejik planlama konusunda yapılan çalışmalarına istatistikî 

bilgilerle birlikte yer verilir, 

b) İl, ilçe, okul ve kurumlarda eylem planları (performans programları) konusunda yapılan 

çalışmalara istatistikî bilgilerle birlikte yer verilir, 

c) İl, ilçe, okul ve kurumlarda eylem planları-stratejik plan uygulama sonuçlarına (izleme 

değerlendirme sonuçları-faaliyet raporları) istatistikî bilgilerle birlikte yer verilir. 

4- İç kontrol, İş Süreçleri, Kamu Hizmet Envanteri, Toplam Kalite Yönetimi, 

MEBNET, Performans Yönetimi ve Benzeri Çalışmalar 
Bu bölümde Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından AR-GE birimleri aracılığıyla yürütülen ve 

temelinde idareyi geliştirmek olan çalışmalar hakkında kamuoyunun istatistikî bilgilerle desteklenerek 

bilgilendirilmesi yapılır. 

5- Yerel ve AB Projeleri 
Bu bölümde yerel projelerle AB Projeleri hakkında bilgilendirme yapılır. 

6-TÜBİTAK Projeleri 
Bu bölümde TÜBİTAK projeleri hakkında bilgilendirmeler yapılır. 

7-Diğer Projeler 
Bu bölümde diğer projeler hakkında bilgilendirmeler yapılır. 

8-Seminer, Konferans, Panel ve Benzeri Çalışmalar 
Bu bölümde; 
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a) Stratejik Planlama, iç kontrol, toplam kalite yönetimi, MEBNET, Proje ve benzeri konularda 

AR-GE birimi tarafından kurum çalışanlarına yönelik düzenlenen seminerlere yer verilir. 

b) AR-GE birimi tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 

düzenlenen seminer, konferans, panel, çalıştay ve benzeri çalışmalara yer verilir. 

10-Eğitim Araştırmaları 
Bu bölümde yapılan veya desteklenen araştırmalar ile bunların sonuçları ve benzeri bilgilere yer 

verilir. 

11-Diğer Bilgiler 
Bu bölümde İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimince kamuoyu ile paylaşılması gerektiği düşünülen 

ve diğer başlıklarda yer almayan çalışmalar hakkında bilgi verilir. 

12-İletişim Bilgileri (Son Bölüm- Arka Kapak) 
Bu bölümde AR-GE biriminin açık adresi, telefon, elektronik posta adresi ve internet sitesi bilgileri ile 

AR-GE birimi yöneticisi,  birim ekipleri ve görev yapan personele ilişkin bilgilere (iletişim bilgileri) yer 

verilir. 

 

 

 

 

 

 

Diğer Hususlar: 

* AR-GE bültende verilen bilgilerin istatistikî olarak ve kaynak gösterilerek desteklenmesi gerekir. 

** AR-GE bülteninin karşılaştırmalara imkân vermesi açısından yukarıda yer verilen bölümlemelere 

uygun olarak hazırlanması gerekir. 

*** Bültenin il millî eğitim müdürlüğü internet sitesinde duyuru olarak yayımlanması, aynı zamanda 

AR-GE birimine ilişkin bölümde de sürekli olarak bulundurulması gerekir. 

**** Kaynak israfına neden olmamak için çok gerekli olmadıkça basılı olarak dağıtılmaması, bunun 

yerine elektronik posta ekinde ilgililere gönderilmesi gerekir. 


