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Genel Müdür Sunuşu

Öğrencilerimizin 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip olarak, en donanımlı ve hazır
halleri ile hayata atılmalarını hedefleyen Genel Müdürlüğümüz; öğretmen ve öğrencilerimizin
teknolojik yeterliklerinin artırılması ve eğitim öğretim ortamlarıyla teknolojinin
bütünleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.
Özellikle eğitim ortamlarında fırsat eşitliği sağlamak için tüm lise ve dengi devlet okullarının
geniş bant internet bağlantısı ve etkileşimli tahta ile donatılması hızla tamamlanmaktadır.
Ortaokul ve ilkokullarda da benzer bir süreç planlanmıştır. Böylece genç kuşakların teknoloji
destekli eğitim almasının temel altyapısı büyük ölçüde sağlanmış olmaktadır. Bu altyapının
daha etkin kullanılması için özelleştirilmiş yazılımlar ve dijital içerik geliştirme çalışmaları
sürdürülmektedir.
Genel Müdürlüğümüz; Eğitim Bilişim Ağı ile öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güvenli
ve sürekli yenilenen bir içerik sunmanın yanı sıra eğitimde teknoloji kullanımına yönelik zengin
ve çeşitlendirilmiş öğretmen eğitimleri ile bilgilendirme faaliyetleri, geleceğin sınıflarına
yönelik araştırma-geliştirme ve proje çalışmaları, ulusal ve uluslararası nitelikte alan
araştırmaları gerçekleştirmek suretiyle eğitim teknolojilerinde yenilikçi uygulamaların tespitini
ve yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Ayrıca algoritmik düşüncenin geliştirilmesi, kodlama,
bilişim ve tasarım yoluyla üretim için yeni nesil bilişim sınıfları ve atölyelerinin kurulumu
çalışmaları önümüzdeki dönem yoğun olarak ele alınacaktır.
2023 Eğitim Vizyonu ve Bakanlığımız Stratejik Planı hedeflerine ulaşılmasında, Yenilik
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü; oldukça kapsamlı ve geniş bir bakış açısıyla hareket
etme sorumluluğunun farkında olarak, çalışmalarında gelişen teknolojileri ve yenilikçi
yaklaşımları en iyi şekilde kullanma yönünde faaliyetlerini sürdürecektir.

Anıl YILMAZ
Genel Müdür
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A.GENEL BİLGİLER
1- Misyon ve Vizyon
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Misyonu:
Eğitim sistemimizi en uygun teknoloji ile bütünleştirerek ülkemizin bilgi toplumu
olmasına katkı vermek
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Vizyonu:
Bilgi çağı eğitim sisteminin öncüsü olmak

2-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevleri 10/07/2018 tarihli
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 311.
maddesi ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işleri yürütmek,
b) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin
kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek,
c) Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı
program, film ve benzeri yayınları hazırlamak veya hazırlatmak, yayınlamak veya
yayınlatmak,
ç) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji ve gelişmeleri izlemek ve
değerlendirmek,
d) Eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların tüm yurt çapında etkin ve yaygın biçimde
kullanılmasını ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak,
e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3- İdareye İlişkin Bilgiler
a) Kurumsal Yapı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Tarihçesi
1930'lu yıllarda Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimde nitelik artırma ve eğitim materyallerini
zenginleştirme düşüncesiyle yurt dışından deney setleri, tepegözler, haritalar, vb. eğitsel
materyaller getirtmeye başlamıştır.
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1950’li yıllara gelindiğinde üniversiteler eğitimde ortam zenginliğinin önemine
dikkatleri çekmeye başlayınca Bakanlık yetkilileri konuyu eğitim ve ekonomi yönünden
inceleyerek “Bundan böyle eğitim araçlarının üretimi yurt içinde yapılacaktır” kararını alırlar.
Bundan sonraki süreç hızla ilerlemiştir.
29 Mart 1951 tarihinde görsel ve işitsel eğitim araçlarının üretilmesi ve çoğaltılması
amacı ile “Öğretici Filmler Merkezî (ÖFM)” Bakanlık merkez teşkilatına bağlı olarak
kurulmuştur.
1952 yılında ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere test soruları hazırlamak için
kurulan "Test Bürosu" ÖFM gibi Bakanlık merkez teşkilatına bağlı olarak açılmıştır.
1962'de filmlerin seslendirilmesi için “Radyo ile Eğitim Ünitesi" kurulmuştur.
1968'de Öğretici Filmler Merkezinin (ÖFM) adı radyo-televizyon programları ve grafik
üretimine başlanmasıyla birlikte ismi “Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi (FRTM)"
olarak değiştirilmiştir.
1992 yılında Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi başkanlık statüsüne
dönüştürülür ve adı “Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı (FRTEB)" olur. Başkanlık
olmasıyla birlikte fonksiyonu artmıştır ve örgün eğitim dışında kalan ve ortaöğretimlerini
tamamlamak isteyen yurttaşlarımıza öğrenim olanağı sunmak için FRTEB bünyesinde uzaktan
eğitim yöntemi ile öğrenim yapan "Açık Öğretim Lisesi" kurulmuştur.
1998 yılına gelindiğinde hizmet alanın genişletilmesi ve tek elden yönetilmesi
düşüncesiyle Bakanlık bünyesinde iki ayrı alanda hizmet veren “Film Radyo ve Televizyonla
Eğitim Başkanlığı” ile bilgisayar hizmetleri ve merkezi sistem sınavları yapan “Bilgisayar
Hizmetleri ve Eğitimi Genel Müdürlüğü” bir çatı altında birleştirilerek kanunla Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü adını almıştır.
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2011 yılında 652 sayılı KHK ile değişen teşkilat yasası ile Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü adı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
Bu KHK ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü görev alanlarından; Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi ayrılmıştır. Son
olarak da 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 6528 numaralı Millî
Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile 652 sayılı KHK ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğünde “(c) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma
sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.” görevini yürüten Grup Başkanlığı,
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü adı altında yeniden
yapılanmıştır. Böylece Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, bünyesinden 4 yeni
birimin kurulmasına öncülük etmiştir.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü eğitimde bir dönüşüm hareketi olan
FATİH Projesi’nin ve dünyanın en büyük eğitim portallerinden birisi olan Eğitim Bilişim Ağı
(EBA)’nın yürütücüsü ve eğitim teknolojilerinde öncü bir kurum olarak, Bakanlığın kapasite,
hizmet alanı ve erişim itibarıyla başlıca birimlerinden biri olarak hizmetlerini sürdürmektedir.
Bakanlığımızın Teknikokullar Kampüsü’nde yer alan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü binası; Genel Müdürlüğümüzden 2014 yılında ayrılmış olan Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılmakta olup binanın 2 katında
toplam 81 oda, 5 toplantı salonu, 2 TV stüdyosu, 3 arşiv odasıyla hizmet verilmektedir.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Binası
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Tablo 1 : Birim Taşınmaz Bilgileri

Çalışma Odası
Toplantı
Salonu
Arşiv Odası
Stüdyo
Depo
İzleme salonu
Makam odası

Sayısı
(adet)
36

Alanı
(m2)
770

Kullanan
Kişi Sayısı
116

5

20/20/35/30/15

15/10/35/20/15

1
2
3
1
9

10
200
300
40
400

…
…
…
40
9

Tablo 2: Birim Taşınır Bilgileri
Taşınır Adı/Türü

Sayısı (adet)

Bilgisayar (masaüstü)

28

Bilgisayar (dizüstü)

249

Dâhili Telefon

---*

Projektör

3

Masa (Çalışma, toplantı, diğer)

196

Çalışma Koltuk, Sandalye, Diğer

353

Yazıcı

62

Fotokopi Makinesi

7

Sunucu

8

Raf Sunucu

25

Paratoner

2

*IP Telefonlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kayıtlarında bulunduğu için işlenmemiştir.
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Şema 1: Birim Teşkilat ve Organizasyon Yapısı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine ilişkin iç
hizmet yönergesi 1578 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Kasım 2014-2686 sayısı
ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönerge esaslarına göre Genel Müdürlük birimlerin görev tanımları yeniden
tanımlanmıştır. Genel Müdürlük 7 Daire Başkanlığından oluşmaktadır:


Eğitim Bilişim Sistemleri Daire Başkanlığı,



Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı,



Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,



Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkanlığı,



İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı,



İletişim Daire Başkanlığı,



Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı.
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Eğitim Bilişim Sistemleri Daire Başkanlığı: Eğitim Bilişim Sistemleri Daire Başkanlığının
görevleri şunlardır;


Eğitim uygulamalarına yönelik; donanım, ağ altyapısı, erişim ve benzeri teknik
altyapıyı güçlendirecek çalışmalar yapmak, bu çalışmalara ilişkin sistemlerin
kurulmasında diğer daire başkanlıkları ile iş birliği içinde çalışmak,



Projeler kapsamında temin edilmesi düşünülen donanım, ağ altyapısı ve erişim
bileşenlerinin dağıtım ve kurulum çalışmalarını yürütmek,



Eğitim uygulamalarına yönelik kurulan teknik altyapının yönetimini, güvenliğini
izlenmesini ve kontrolünü sağlayacak sistemlerin yönetimiyle ilgili kurulum ve
uygulamaları diğer daire başkanlıkları ile iş birliği içinde yapmak,



Proje kapsamında pilot uygulamalar yapmak ve yaptırmak,



DYS, BGYS, KYS, CİMER ve bilgi edinme hakkı kapsamında yapılacak
çalışmaları, ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek,



Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.
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Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı: Eğitim Teknolojileri
Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:


Genel Müdürlük faaliyet alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda yapılacak
araştırmaları planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve sonuç raporlarını
hazırlamak,



İhtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi çözümleri esas alan projeler geliştirmek ve
uygulamaya koymak,



İlgili birimler ile iş birliği yaparak proje sonrası uygulama planları hazırlamak ve
projenin sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak,



Araştırma izin taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,



Teknoloji destekli eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası projeleri yürütmek,



Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve
ilgili birimlerle paylaşmak,



Resmî ve özel kurumlarla araştırma ve teknoloji geliştirme konusunda iş birliği
yapmak,



Eğitim araç ve ortam standartlarının geliştirilmesi ve uygunluk testlerine yönelik
çalışmalar yapmak,



Genel Müdürlüğün stratejik planını hazırlamak, uygulanmasını takip etmek ve
sonuçlarını değerlendirmek,



Bakanlığın politikaları doğrultusunda eğitim, öğretim ve yönetimde yeni
teknolojilerin kullanılmasına yönelik ilgili birimlerle iş birliği içerisinde kısa, orta
ve uzun vadeli stratejiler belirlemek, belirlenen stratejilere göre eylem planı
hazırlamak, ilgili birimlerle iş birliği içinde uygulanmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmak,



Millî Eğitim Bakanlığı 1586 Tebliğler Dergisi Kasım 2014-2686



DYS, BGYS, KYS, CİMER ve bilgi edinme hakkı kapsamında yapılacak
çalışmaları, ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek,



Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.
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Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı: Eğitim Teknolojileri
ve Teknik Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:


Genel Müdürlük bünyesinde bulunan, bilgisayar ve yan donanımları ile bilgisayar
altyapı sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesini sağlamak üzere teknik bakım ve
onarım hizmetlerini yapmak/yaptırmak,



Genel Müdürlük birimlerinin donanım ve teknik altyapısını geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapmak/yaptırmak,



İhtiyaçlar doğrultusunda temin edilmesi gereken; donanım, ağ altyapısı ve erişim
sistemlerinin özelliklerini belirlemek ve teknik şartnamelerini ilgili daire
başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde hazırlamak,



Genel Müdürlük faaliyet alanlarına yönelik öğretmen/personel eğitimlerini
planlamak, uygulamak ve yürütülmesini sağlamak



DYS, CİMER ve bilgi edinme hakkı kapsamında yapılacak çalışmaları, ilgili
birimlerin koordinesinde yürütmek.



Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkanlığı: Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi
Daire Başkanlığının görevleri şunlardır


İhtiyaç duyulan video, ses, görsel, eğitsel oyun, etkileşimli içerik ve benzeri eğitim
materyallerini üretmek veya temin etmek,



Elektronik eğitim materyalleri ve e-İçerikler için, projeler geliştirmek,
kullanıcıların ya da tedarikçilerin geliştirdiği elektronik materyalleri incelemek ve
değerlendirmek,



Görsel, işitsel ve elektronik kayıt ortamlarındaki eğitim materyallerinin telif
haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,



Elektronik eğitim materyalleri ve e-İçeriklerin kayıt, arşiv ve yayın haklarını
yönetmek,



Eğitim medyasının etkili ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak,



Uzaktan eğitim kapsamında yapılacak canlı/banttan yayınların çekimi için
personel, stüdyo, dekor ve ekipman imkânları sağlamak,



Genel Müdürlük bünyesinde kurulan eğitim portallerine içerik sağlamak, bu
portallerin kullanışlılığını ve yaygınlığını artırmak için etkinlikler düzenlemek,
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Genel Müdürlük bünyesinde kurulan eğitim portallerinin ara yüz tasarımını
yapmak/yaptırmak, içeriklerin tasnif ve sunum şekillerini belirlemek,



Genel Müdürlük bünyesinde kurulan eğitim portallerinin kullanıcı profilini ve
yetkilerini belirlemek,



DYS, BGYS, KYS, CİMER ve bilgi edinme hakkı kapsamında yapılacak
çalışmaları, ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek,



Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri
şunlardır;


Genel Müdürlük bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak, mali iş ve işlemlerini
yürütmek,



Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen projeler ile Avrupa Birliği kapsamında
yapılan projelerin finansal ve mali yönetimini sağlamak,



Genel Müdürlük genel evrak, arşiv ve ayniyat ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,



Genel Müdürlük insan kaynakları yönetimi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,



Genel Müdürlük Vizyon ve Misyonuna uygun bir şekilde insan kaynaklarını
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak,



Genel Müdürlük uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek, geliştirmek, diğer
kurumlarca gönderilen mevzuat tasarı ve taslakları ile ilgili görüş oluşturmak,



Genel Müdürlük hukuk ve yargı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, takip etmek,
sonuçlandırmak,



Genel Müdürlük teftiş, denetim, inceleme, araştırma, soruşturma, disiplin ve
Ödüllendirme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,



Genel Müdürlük birimlerinin Bakanlık birimleri, resmî ve özel diğer kurum ve
Kuruluşlarla yapacağı anlaşma, sözleşme, idari şartname ve protokol taslaklarını
ilgili Birimlerle birlikte incelemek ve sonuçlandırmak,



Genel Müdürlük görev alanına giren konularla ilgili soru önergelerini
cevaplandırmak,



TS EN ISO 9001:2008 KYS’ nin kurulması, belgelendirilmesi, dokümantasyonu ve
sürdürülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
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ISO/IEC 27001 BGYS’nin, belgelendirilmesi ve dokümantasyonu ile ilgili iş ve
işlemleri diğer daire başkanlıklarıyla koordineli olarak yürütmek,



Genel Müdürlük bina ve tesislerinin güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısınma, bakım
ve onarımı ile ulaştırma, emlak ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,



Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerini yürütmek,



Genel Müdürlük telif hakları ve patentle ilgili iş ve işlemleri diğer dairelerle
koordineli olarak yürütmek,



20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerekli
çalışmaları yapmak/yaptırmak,



DYS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,



CİMER ve bilgi edinme hakkı kapsamında yapılacak çalışmaları ilgili birimlerin
koordinesinde yürütmek,



Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

İletişim Daire Başkanlığı: İletişim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;


Eğitimde FATİH Projesi ve EBA başta olmak üzere Genel Müdürlük hizmetlerinin
tanıtım faaliyetlerini yürütmek, bu kapsamda yapılacak ziyaretleri organize etmek,
tanıtım materyallerini hazırlamak veya temin etmek,



Genel Müdürlük hizmetleri kapsamında fuar, panel, konferans, çalıştay ve benzeri
her türden tanıtım organizasyonları düzenlemek ve düzenlenen organizasyonlara
katılmak,



Ulusal ve uluslararası yarışma ve sosyal etkinliklere ilişkin talepleri ilgili mevzuat
çerçevesinde değerlendirmek ve sonuçlandırmak,



09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında; Bilgi
Edinme, CİMER, MEB İLETİŞİM MERKEZİ, ÇAĞRI MERKEZİ ve Genel
Müdürlük resmî elektronik posta adresine gelen talep, görüş ve önerilerle ilgili iş
ve işlemleri yürütmek,



Genel Müdürlük halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek,



Radyo, TV, İnternet dâhil olmak üzere Genel Müdürlüğün görev alanına giren
konularda basını takip etmek, haber, köşe yazısı ve yorumları derlemek,
arşivlemek, bu çalışmalara ilişkin veri ve bilgileri ilgili birimlerle paylaşmak,
gerekli durumlarda haberin kaynağına ulaşarak doğru iletişimin kurulmasını
sağlamak,
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Genel Müdürlük resmî web sayfası ile kurum içi intranet sayfasını düzenlemek ve
güncellemek,



Genel Müdürlük e-Dergisiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,



Genel Müdürlük görev alanına giren konularda, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğiyle ortak çalışma yapmak,



Genel Müdürlük görev alanıyla ilgili bilgi notu hazırlamak,



DYS, BGYS ve KYS kapsamında yapılacak çalışmaları ilgili birimlerin
koordinesinde yürütmek,



Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı: Sistem Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;


Genel Müdürlük faaliyet alanına giren eğitim uygulamaları için kurulan altyapı ve
donanımların yönetimi, izlenmesi ve kontrolünü sağlayacak sistemi yönetmek,
işletilmesi ve geliştirmesine yönelik yazılımları hazırlamak/hazırlatmak, erişim ve
paylaşım yetkilerini yönetmek,



Eğitim uygulamalarına yönelik sistemlerin veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,



İhtiyaca göre eğitim yazılımlarını geliştirmek, güncellemek, tedarik etmek, diğer
eğitim yazılımlarıyla uyumunu sağlamak ve uygulamak,



DYS, BGYS, KYS, CİMER ve bilgi edinme hakkı kapsamında yapılacak
çalışmaları, ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek,



Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

Koordinatörlük: Daire başkanlıklarının çalışmalarını süreç odaklı olarak yönetmek ve
çalışanlar arasında işbirliği sağlanması amacıyla kurulan bir yapıdır.
Koordinatörün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;


Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve
programlarına uygun olarak yürütmek,



Görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri, Genel Müdürlük politika ve stratejileri
doğrultusunda planlamak ve yürütmek,



Personelin bilgi ve yeterliklerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak,



Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın
önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,
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Kendisine bağlı personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak
hizmetin düzenli, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,



Görev alanıyla ilgili hazırlanan evrakı esas ve şekil yönünden incelemek, İmzaya
sunulan yazıların takibini yapmak/yaptırmak,



Görev alanına giren konularla ilgili yazıları paraflamak/imzalamak,



Görev alanıyla ilgili konularda diğer birimlerle iş birliği yapmak,



Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlıklarda Bulunan Koordinatörlükler: Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönergeye göre “Kasım
2014-2686 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi yayınlanan iç yönergesine göre 28
koordinatörlük tarafından süreçleri idare edilmektedir.
1. Ağ altyapısı koordinatörlüğü
2. Donanım koordinatörlüğü,
3. Erişim koordinatörlüğü,
4. İzleme değerlendirme koordinatörlüğü,
5. Planlama koordinatörlüğü,
6. Ulusal araştırmalar koordinatörlüğü,
7. Uluslararası araştırmalar ve projeler koordinatörlüğü,
8. Teknik destek koordinatörlüğü,
9. Şartname hazırlama koordinatörlüğü,
10. Eğitim hizmetleri koordinatörlüğü,
11. İçerik kontrol ve moderasyon koordinatörlüğü,
12. Eğitim medyası koordinatörlüğü,
13. Kurumsal ilişkiler ve telif yönetimi koordinatörlüğü,
14. Grafik tasarım ve fotoğraf koordinatörlüğü,
15. İnsan kaynakları koordinatörlüğü,
16. Hukuk ve mevzuat koordinatörlüğü,
17. İdari işler koordinatörlüğü,
18. Bütçe ve tahakkuk koordinatörlüğü,
19. Satın alma koordinatörlüğü,
20. Kalite yönetim sistemi koordinatörlüğü,
21. Basın ve medya koordinatörlüğü,
22. Tanıtım ve organizasyon koordinatörlüğü,
23. Yarışma ve sosyal etkinlikler koordinatörlüğü,
24. Halkla ilişkiler koordinatörlüğü,
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25. İç bilişim hizmetleri koordinatörlüğü,
26. Bilgi ve sistem güvenliği koordinatörlüğü,
27. Sistem ve veri merkezi koordinatörlüğü,
28. Yazılım ve bilgi sistemleri koordinatörlüğü.

b) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Genel Müdürlük, başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere tüm bireylerin bilişim
teknolojisi araçlarından eğitimde etkin olarak yararlanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki web
sayfalarını yönetmektedir. Bu sayfalar; kendi içlerinde veri tabanları ile çeşitli web
uygulamaları barındıran yapıdadır.
AÇIKLAMA

İNTERNET ADRESİ

yegitek.meb.gov.tr
fatihprojesi.meb.gov.tr
fatihprojesietz.meb.gov.tr
www.eba.gov.tr

Genel Müdürlük Tarafından
Yönetilen Web Siteleri

uzem.eba.gov.tr
www.egitim.gov.tr
etwinning .meb.gov.tr
itecturkey.eba.gov.tr
scientix.meb.gov.tr/
fclturkiye.eba.gov.tr/
fklavye.eba.gov.tr
ayse.meb.gov.tr
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YEĞİTEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İNTERNET
TABANLI ÇALIŞMALAR

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI

eTwinning

SCIENTIX

Avrupa Okul Ağı (EUN)

FCL
( Geleceğin Sınıfları
Laboratuvarı)

Araştırma, Yarışma ve Sosyal
Etkinlik İzinleri
Ön Başvuru Sitesi
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c) İnsan Kaynakları
Genel Müdürlük bünyesinde kadrolu, sözleşmeli ve görevlendirme olmak üzere çeşitli
statüde toplamda 216 personel çalıştırılmaktadır. 209 personel fiilen görevde olup 2 personel
ücretsiz izinli ve 5 personel de kurum dışında görevli bulunmaktadır.

Tablo 3: Birim Çalışanlarının Alt Birimler Bazında Dağılımı
Unvan Bazında Dağılım
Birim/Alt Birim

Toplam

Daire

Müfettiş, Uzman,

Şef,

Adı

Çalışan

Bşk ve

Uzm. Yrd, Şube

VHKi

Sayısı

Üstü

Müdürü

Özel Büro
Eğitim
Teknolojileri
Geliştirme ve
Projeler Daire
Başkanlığı
Eğitim
Teknolojileri ve
Teknik Destek
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Eğitim Bilişim
Sistemleri Daire
Başkanlığı
İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı
İletişim Daire
Başkanlığı
Eğitim Yayınları ve
İçerik Yönetimi
Daire Başkanlığı

Diğer Personel

6

---

2

2

2

25

1

3

1

20

14

1

2

1

10

31

1

4

8

18

27

1

2

2

22

40

1

1

25

13

19

1

1

3

14

48

1

2

12

33
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Tablo 4: Birim Çalışanlarının Yaş ve Cinsiyet Dağılımı
…. - 28 Yaş

29-35 Yaş

Kadın Erkek Kadın

Çalışan
Sayısı

5

2

36-42 Yaş

43-49 Yaş

50-56 Yaş

57- + … yaş

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

38

20

34

21

22

10

22

3

14

32

Tablo 5: Birim Çalışanlarının Eğitim Durumu
İlköğretim

Ön Lisans

Lise

Lisans

Y. Lisans

Doktora

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Çalışan

---

Sayısı

---

5

9

12

12

45

64

24

34

4

4

Tablo 6: Birim Çalışanlarının Hizmet Sınıflarına Dağılımı
Eğitim ve

Avukatlı

Genel İdare

Öğretim

k HS

HS

Teknik HS Yardımcı HS

Toplam Sayı

(Sözleşmeli
+ işçi)

HS
Kadın Erkek Kadın Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

25

45

7

17

16

19

90

123

Çalışan
Sayısı

42

42

--

--

d) Sunulan Hizmetler
Genel Müdürlüğümüz 10/07/2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1
Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 311. Maddesinde ifade edilen görevleri yerine
getirmektedir.
Genel Müdürlüğümüz bilişim hizmetleriyle, eğitsel materyal üretimiyle, planlayıcı,
uygulayıcı, yönlendirici, geliştirici vasıflarının yanı sıra eğitimde bir dönüşüm hareketi olan
FATİH Projesi’nin ve EBA’nın yürütücüsü olarak, Bakanlığın kapasite, hizmet alanı ve erişim
itibarıyla ana birimlerinden biri olarak hizmetlerini sürdürmektedir.
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e) Denetim Sonuçları
2006 yılı itibarıyla yürürlüğe girmiş olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu uyarınca stratejik yönetim anlayışına uygun olarak Bakanlığımız Strateji Geliştirme
Başkanlığı ile işbirliği halinde Mali Yıl Performans Programı aracılığı ile yürütülen tüm
faaliyetlerin takibi ve kontrolü sağlanmaktadır.
Bütçe ve Muhasebat çevrimiçi sistemlerine düzenli olarak veri girişi sağlanmakta ve belirli
aralıklarla raporları hazırlanmaktadır.
Özellikle ülkemizin eğitim alanındaki en büyük projesi olan FATİH Projesi’nin Genel
Müdürlüğümüz tarafından yürütülmesi nedeniyle Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile
sürekli olarak iletişim halinde bulunulmakta ve yürütülen faaliyetler (ihale süreci ve diğer mali
süreçler) hakkında düzenli olarak raporlama ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Denetim sonuçları Genel Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilmekte ve gerektiğinde
çalışma ve planlamalar denetim raporu doğrultusunda revize edilmektedir.
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4.Diğer Önemli Hususlar

FATİH PROJESİ: Eğitimde FATİH (Fırsatları Artırma ve
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi bilişim teknolojisi
araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımı için temel
eğitim ve ortaöğretim okullarının tamamına genişbant internet
altyapısı, çok fonksiyonlu yazıcı, tüm dersliklere etkileşimli tahta ve her öğretmen ile 5. sınıftan
12. sınıfa kadar eğitim kademesinde yer alan tüm öğrencilerimize tablet bilgisayar seti
dağıtımını amaçlamaktadır.
Eğitimde bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını hedefleyen FATİH Projesi gerek
kapsamı gerekse hitap ettiği kesim itibariyle dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen projelerinden
bir tanesidir.
FATİH Projesi kapsamında sağlanan BT donanımlarının; öğrenme-öğretme sürecinde
etkin kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilmektedir. Bu
süreçte öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-İçerikler
oluşturulmaktadır. Bu kapsamda Eğitimde FATİH projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bu
bileşenler;
1. Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması
2. Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi
3. Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı
4. Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimi
5. Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının sağlanmasıdır.
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1-Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması
21. yüzyıl vatandaşlığı becerileri olarak tarif edilen; teknoloji kullanımı, medya okuryazarlığı, etkili iletişim, analitik düşünme, problem çözme, işbirlikli öğrenme, vatandaşlık
sorumluluğu, küresel farkındalık ile öğrencilerimizin edilgen olmaktan çıkarılması hedefiyle
hayata geçirilen eğitimde FATİH Projesi kapsamında 2018 yılı sonu itibarıyla;


Toplamda 15.103 okulda 325.883 derslikte 1.015.078 adet data ucu ile ağ altyapısı
kurulumu gerçekleştirilmiştir.



Proje başlangıcından bu güne kadar kademeli olarak Öğrenci ve öğretmenlerimize
1.437.800 adet tablet bilgisayar seti dağıtılmıştır. Tablet bilgisayar dağıtımı yapılan
öğrenciler ortaöğretimleri süresince tablet bilgisayarları kullanmışlar ve mezun
olmuşlardır. Sistemde aktif olarak 300.000 adet öğretmen tablet bilgisayarı
bulunmaktadır.



Ağ altyapı ve etkileşimli tahta kurulumu tamamlanan okullardan 13.580’i Fatih
Projesi için özel olarak oluşturulan VPN ağına dâhil edilmiştir.



3.657 adet doküman kamera okullara dağıtılmıştır.
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2-Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi
Eğitim Bilişim Ağ (EBA) :
Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik
Planı, Stratejik Amaç 2 içeriğinde “bütün bireylere
çağın

gerektirdiği

bilgi,

beceri,

tutum

ve

davranışların kazandırılması ile girişimci, yenilikçi,
yaratıcı,

dil

becerileri

yüksek,

iletişime

ve

öğrenmeye açık öz güven ve sorumluluk sahibi,
sağlıklı ve mutlu bireylerin yetiştirilmesine imkân
sağlamak” ifadesi yer almaktadır.
2023 Eğitim Vizyonu'nun Öğrenme Süreçlerinde Dijital ve Beceri Destekli Dönüşüm
bölümünde;


"İçerik normları ve kalite standartları tüm olası kullanım senaryolarını destekleyecek
şekilde Ulusal Dijital İçerik Arşivi oluşturulacaktır." ifadesi yer almaktadır.



"Dijital materyaller ile basılı materyaller ilişkilendirilecek, öğretmenlere bunların etkin
kullanımıyla ilgili destek materyaller sunulacak, dijital materyallerin ana öğretim
materyali olarak kullanılması yaygınlaştırılacaktır."



"İçerik çeşitliliğini desteklemek için ülke çapında içerik geliştirme ekosistemi
oluşturulacaktır."

"Öğretmenlerimizin

dijital

eğitim

konusunda

kendilerini

geliştirmelerine yönelik istedikleri zaman faydalanabilecekleri video içerikler
geliştirilecek ve çevrimiçi atölyeler düzenlenecektir."


"Dijital içerikleri etkin olarak kullanma ve geliştirme kültürü edinmiş lider öğretmenler
yetiştirilerek bu kültürün okullarda yaygınlaşması sağlanacaktır." ifadeleri yer
almaktadır.

Bu kapsamda mevcut içerikler yeniden ele alınarak tüm kullanım senaryolarının
desteklendiği kategorik sınıflandırma yapılarak, pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal
derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli ve kazanım odaklı materyalleri
kapsayan "Dijital İçerik Havuzu" oluşturulmaktadır.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde geliştirilen
dijital eğitim içerikleri önümüzdeki üç yılı da kapsayan dönemde tamamlanmak üzere fiziksel
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ortamda gerçekleştirilmesi zor olan interaktif deneyler, soyut kavramların görselleştirildiği
canlandırmalar, simülasyonlar, oyunlar ve etkileşimli kitaplar tasarlanmaktadır. Yine EBA’da
yer alan içerikler yeniden ele alınarak içerik ve nitelik yönelimli bir bakış açısıyla,
çocuklarımızın bilişim teknolojilerini çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda “üretim”, “sorunlara
çözüm geliştirme” ve “tasarımları hayata geçirme” aracı olarak kullanmalarına fırsat verecek
yapıda içerik üretimleri gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca; 2023 Eğitim Vizyonu’ nun “Yabancı Dil Eğitimi” bölümünde;


"Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerindeki içerik havuzunu genişletmek üzere ulusal ve
uluslararası yayıncılardan yenilikçi dijital kaynaklar temin edilecektir." ifadesi yer
almaktadır.

Bu kapsamda 2. sınıflardan başlayarak kademeli olarak 2-12. sınıflarda uygulanmak üzere
yeni bir yaklaşım ortaya konularak, ülke genelinde, seviye ve okul türlerine göre
çeşitlendirilmiş dil eğitim programlarını destekleyici ulusal ve uluslararası yenilikçi dijital
kaynaklarında yer aldığı “EBA Yabancı Dil Portali” oluşturulmuştur.
Öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için tasarlanan ve
uygulamaya konulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA);


Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,



Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,



İçerikle ilgili ihtiyaçlara cevap vermek,



Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak,



Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,



Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi
üretmek amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformu özelliğini sürdürmektedir.
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EBA YABANCI DİL İÇERİK PORTALİ
Yabancı Dil içeriklerine kolay erişim sağlayan, interaktif eğitimlere online olarak
ulaşılabilen portal hizmete sunulmuştur.
•

Protokoller kapsamında temin edilen,
kontrolleri tamamlanmış yabancı dil
interaktif kitapları ve uygulamaları ile iç
üretimimiz olan uygulama, infovideo,
infografik, çizgi film, karaoke,

ses,

konu anlatım ve soru çözüm videolarına
erişim mevcuttur.

EBA DERS-

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kapsamında; Eğitim
sistemimizin ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki
derslere yönelik e-öğrenme materyalleri üretilmektedir.

EBA-CAM
Cam pano üzerinde ders çekim tekniği
uygulanarak yapılan EBA-Cam gibi yeni çekim
teknikleri ile hazırlanan ders videolarıdır.

26

T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EBA KAMP
LYS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik konu özetli,
İki kamera çekimi (karşı-tepe) ile yapılan anlatımlar
hazırlamaktayız.

İNFOVİDEO PROGRAMLARI

Bilginin görsel, grafiksel, işitsel
uyaranlarla
çoklu
medya
ortamında sunulduğu, derslerin
kazanımlarıyla ve günlük yaşamla
uyumlu biçimde kısa sürede
aktarılmasını sağlayan öğrenme
materyali olan infovideolar üretmekteyiz.

ANLAT BANA ÖĞRETMENİM PROJESİ
Alanında çeşitli başarılar sağlamış ve örnek
uygulamalar yapmış olan öğretmenlerimizin katıldığı
seri programlar hazırlandı.
 Nuri DAĞDELEN – Ayşe ORAL
 Merve AKYOL KILIÇ
 Selda YILDIZHAN
 Hüseyin ÇAĞLAR
 Selçuk Yusuf ARSLAN
 Hatice YÜCELEN
 Mustafa KARATELLİK
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LİSELERE GİRİŞ SINAVI, TYT/AYT SINAV SORULARININ VE ÖRNEK
SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MEB ve ÖSYM tarafından yapılan LGS ve
TYT-AYT sınavlarında çıkan sorular branşlara
göre sınav sonrasında branş öğretmenlerince
çözülerek EBA’da yayınlanmıştır. Ayrıca
Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlanan aylık örnek
soruların
çözümleri
de
EBA’da
yayınlanmaktadır.

PISA sınav soruları için okuma becerileri, matematik
okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı alanlarında metin özellikleri,
soru düzeyleri ve örnek soru çözümlerini içeren video öğretim
programları hazırlanarak yayınlanmıştır.

EBA-KILAVUZ
Öğretmenlerin EBA’da branşlarına ait içerikleri,
uygulamaları ve EBA ana sayfasındaki diğer
çalışmalardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda
bilgilendiren EBA–KILAVUZ projesi hazırlanarak
yayınlanmıştır.
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EBA-MODERASYON

EBA ana sayfasında sahadan, paydaşlarımızdan gelen
içerikler ile EBA Ders modülünde SEBİT ile
yürütülen ortak çalışma ürünlerinin kontrol
edilmesi, geri bildirim verilmesi, sisteme
yüklenerek
kullanıcıların
yararlanması
sağlamaktadır.

TRAFİK GÜVENLİĞİ, KURALLARI VE
TRAFİK İŞARETLERİ PROJESİ

TOSFED tarafından hazırlanan çocuklar için trafik
kuralları animasyonu 3 ana başlık 8 bölüm olarak
EBA’da yayınlandı.

ORMAN DOSTLARI PROJESİ
Orman Bakanlığı ile sağlanan protokollerle Orman
Dostları çizgi filmleri EBA’ya yüklendi.
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MOBİL OYUNLAR
Eğitsel içerikli mobil oyunlar hazırlanmıştır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bil Bakalım 1-2
Bildir Bil
EBA Boyama
Oku-Yaz
Kim Bilir?
Sudoku Oyunu
Saklı Kelime Oyunu
Müzik Defteri
Müzik Kutusu
Bonibo, Renk Bağı

DERS GÜNCELLEMELERİ
Güncellen öğretim programları doğrultusunda
EBA Ders güncelleme çalışmaları yapıldı.

EBA-KİTAP
Tüm Ders Kitapları EBA’ ya yüklendi.
Tüm ders kitapları PDF formatında EBA’ya yüklenerek
kullanıcıların
bu
içeriklerden
yararlanması
sağlanmaktadır.
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3D ÇALIŞMALAR

•

FATİH Projesi Tanıtımı

•

EBA Logo intro

•

Etwinning Projesi için hazırlanan 3D Video Çalışması

•

EBA Logo Animasyonu

İNFOGRAFİK ÇALIŞMALARI
Bilginin görsel ve grafiksel sunumuyla, derslerin
kazanımlarıyla uyumlu biçimde farklı yöntem ve
tekniklere göre hazırlanan öğrenme materyalleri olan
infografikler üretmekteyiz.
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CANLI YAYINLAR VE BANT YAYINLARI
•

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki
Çalışma Programı kapsamında Sayın
Bakanımız, üst düzey yöneticiler ve Genel
Müdürlerin katıldığı 7 Canlı yayın EBA
Televizyon Stüdyolarından ve MEB merkez
binadan yapılmıştır.

•

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve
Eşleri Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde
başlatılan Yetişkinler İçin Okuma Yazma seferberliği
için 65 bölüm ders çekimi,

•

45 bölümlük F klavye videoları,
Adalet Bakanlığı, 4 Dünya Şampiyonu Celal
Aşkın

•

10 Bölümlük ‘Tecrübe Konuşuyor’ Programı,

SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI
EBA sosyal medya hesapları yönetilmekte, gündeme uygun, önemli
günlerimizi takip eden içerikler, tanıtımlar, hazırlanmakta ve
yayınlanmaktadır.
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GRAFİK ÇALIŞMALAR
(Fuar Stant Tasarımları, Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı)

(Manşet Tasarımları, Günün Sözü Grafik Çalışmaları)
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NEŞELİ SINIFLAR PROJESİ

DEYİMLER NE ANLATIR? PROJESİ

İlk ve ortaokul öğrencilerini hedef alan
"Deyimler Ne Anlatır?" isimli proje ile ilgili
senaryo ve üretim çalışmaları başlamıştır.
Her bir bölüm için ayrı ayrı hazırlanan
illüstrasyon ve görsellerin 2D animasyonlara
çevrilmesi ve seslendirilmesiyle oluşturulacak
videoların hedef yaş grubu tarafından anlaşılması
zor olan deyimler konusunda etkili bir yardımcı
materyal olması amaçlanmaktadır.
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EBABİL DERGİSİ

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ FOTOĞRAF SERGİSİ

24 Kasım Öğretmenler Günü Fotoğraf Sergisi düzenlenmiş;
YEĞİTEK fotoğraf arşivinden seçilen ve öğretmen temalı
fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi Ankara - Metro Sanat
Galerisinde sergilenmiştir.
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EBA YARIŞMALARI
Okullarımızdaki mevcut bilgi teknolojisi donanımlarının
etkin kullanımını sağlamak için etkinlikler düzenlenerek
teknolojik kültürün estetik değerlerle ifade edilmesine
yönelik etkinlikler düzenlenmektedir.
Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde resmi ve özel lise
öğrencileri ile öğretmenlere açık olan EBA-Film 4. Kısa
Film Yarışması, EBA-Resim 2. Resim Yarışması, EBAKadraj 4. Fotoğraf Yarışması, EBA-Senaryo 1. Kısa Film
Senaryosu Yarışması ve EBA-Kod 1. Robotik Kodlama
Yarışması düzenlenmiştir. (Söz konusu yarışmaların
Değerlendirme ve Ödül töreni ise 2019 yılında yapılacaktır).

DEĞERLER EĞİTİMİ
•

KIPIRDAK İLE ŞIPIRDAK: Değerler
eğitimi çerçevesinde okul öncesi çocukları
için 15 adet şarkılı çizgi klip animasyon
filmleri hazırlandı.
5 adet senaryo hazır durumdadır.

•

MEDENİYET OKULU: Konya Büyükşehir
Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi
kapsamında Değerler Eğitimi temalı tiyatro
gösterilerinin video programları yapılmıştır.
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ÜNLÜLERİN ÖĞRETMENLERİ
“Öğretmenleri Ünlüleri Anlatıyor” temalı 7 adet video programı hazırlanmıştır:
1- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
2- Millî Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz
3- Kenan Sofuoğlu
4- Orhan Hakalmaz
5- Rıza Kayaalp
6- Semiha Yıldırım
7- Şenol Güneş

EBA-RADYO:
Ders içerikleri, çocuk programları, romanlar, masallar, şiirler,
şarkılar, arşiv programları ve canlı performanslardan oluşan yayın
akışı ile EBA Radyo yayına başlamıştır.

EBA UZEM :
Öğretmenlere yönelik "Mesleki Çalışma Programı" kapsamında EBA üzerinden canlı yayınlar
yapılmıştır. EBA-UZEM yayınları, internet üzerinden etkileşimli uygulamalar olarak
sürdürülmektedir.
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BTM UYGULAMALARI
•

Bilim ve Teknoloji Merkezlerinde yapılan
eğitsel

uygulamaların

EBA

içeriğine

aktarılması amacıyla ilk olarak Bursa
Büyükşehir

Belediyesi’nin

Bilim

ve

Teknoloji Merkezine gidilerek Eğlenceli
Bilim – Deney videoları hazırlandı.

SESLENDİRME ÇALIŞMALARI:

 Radyoda açık öğretim kurumlarına yönelik ders kitapları ile
beraber öykü ve şiirler seslendirildi.
 Bakanlığımız Genel Müdürlükleri tarafından talep edilen ders
kitaplarında yer alan dinleme metinlerinin seslendirmesi yapıldı.
 Hayat

Boyu

Öğrenme

Genel

Müdürlüğü’nün

talebi

doğrultusunda yabancılara Türkçe Öğretimi kitabının ve Suriyeli
öğrencilere ve ailelerine yönelik hazırlanan eğitim materyalinin seslendirmeleri yapıldı.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN SESLİ
KİTAPLAR
Açık öğretim kurumlarındaki görme engelli
öğrencilere yönelik sesli kitap hazırlaması, EBA’da
yayınlanması ve uygun dijital ortamlarda çoğaltarak
öğrencilere ulaştırılmaktadır.
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EĞİTİM İÇERİKLİ CD VE DVD ÇOĞALTIMI
İç ve dış yapımlar olmak üzere tüm eğitim içeriklerimiz
başta tutuklu ve hükümlüler olmak üzere talepler
doğrultusunda CD/DVD ortamında çoğaltılarak
ulaştırılmaktadır.

DİĞER GENEL MÜDÜRLÜKLERİN TALEPLERİ İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR
•

Sayın Bakanımızın, Basın Müşavirliğinin ve Genel
Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda son iki yılda; Reel
çekim, Kamu Spotu, Tanıtım Filmi başta olmak üzere
yaklaşık 340 ürün hazırlanmıştır. Bunlardan bazıları:

•

Güvenli Okul Güvenli Gelecek-MEB Basın Halkla
İlişkiler Müş.

•

Kültür ve Turizm Bakanlığı Protokolü-MEB Basın ve
Halkla İlişkiler Müş.

•

Yurtdışı Türkler Kamu Spotu- AB Dış İlişkiler Gn.
Md.

•

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gn. Md. 2 adet
yarışma tanıtım filmleri hazırlandı.

•

Strateji Geliştirme Başkanlığının “Eğitimde Yenilikçilik
Ödülleri” tanıtım filmi hazırlandı.

•

Özel Okul Teşvik Tanıtım Filmi- Özel Öğretim Kurumları
Genel Müdürlüğü

•

Birmilyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Proje Tanıtım FilmiMEB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği

•

İşitme Engelliler Kitabı Tanıtımı- Özel Öğretim kurumları
Genel Müdürlüğü

•

Ünlülerin Öğretmeni Tanıtım Filmi- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
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İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MÜZESİ
• Geçmişten günümüze kadar görsel – işitsel
öğretim materyalleri üretim sürecindeki ilgili
objelerin ve belgelerinin toplanması, ev
sahipliği yapılması, araştırılması, korunması ve
sergilenmesi amaçlanan müzemizde çeşitli
okul öğrencilerine ve konuklara tanıtımlar
yapılmıştır.

• Ayrıca envanter çalışmaları ve fotoğraflı künye kayıt
çalışmaları yapılmıştır.

F KLAVYE:
• F klavyenin doğru kullanımına yönelik Dünya Klavye
Şampiyonu Celal Aşkın ile doğru oturuş ve vuruş tekniklerini
gösteren video öğretim programı hazırlanmış ve yayına
alınmıştır www.fklavye.gov.tr
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PROTOKOLLER
•

YDS yayıncılık ile işbirliği protokolü yapılmıştır.

•

İBB iştiraki olan İstanbul Görme Engelliler Bilgi Merkezi
tarafından üretilmiş 500 adet sesli kitap temin edilmiştir.

•

Optimum Yayıncılık ile taahhütname imzalanıp “Hocalara
Geldik” kanalına ait ders videoları EBA ya dahil edilmiştir.
Süreç devam etmekte olup yeni çekilen videolar geldikçe
yüklenmektedir.

•

Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen Selçuklu Değerler
Eğitimi Projesi (SEDEP) bünyesinde bulunan video
ve içerikleri EBA’ya eklenmesi sağlanmıştır.
’e ait olan 94 adet ders içeriğini
kapsayan “Fusion 360” videolu eğitim seti EBA’ya
yüklenmiştir.

•

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan temin edilen "Kur’an
Öğreniyorum" adlı video içerikleri EBA’da
yayımlanmıştır.

•

Tohum Otizm Vakfı tarafından geliştirilmiş Tohum 1,
Tohum 2 ve Dinle Anla adlı mobil uygulamalar EBA
Dükkan’a yüklenmiştir. Ayrıca Tohum Otizm Vakfı
videoları da EBA’da yayımlanmaktadır.

•

İstanbul Muhafızları: TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi
filmin EBA’da yayınlanması için İBB iştiraki olan Kültür A.Ş.
ile görüşmeler yapılmıştır.
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Tüm sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içeriklerin yer aldığı
Eğitim Bilişim Ağı (EBA); sürekli yenilenen yeni modülleri ve güncel içerikleri ile alandaki
önemli bir ihtiyaca cevap vererek, eğitimin tüm paydaşlarına hizmet etmeyi hedeflemektedir.
Kullanıcı sayısı
EBA

11.628.166

(2018 Yılı Sonu)

İstatistikleri

MODÜLLER
Haber Modülü

25.184
Ortak Kazanım Videoları

Video

Ders Destek Materyalleri

27.966

Ders Sunum Dosyası

Görsel
İçerik

Ses

91.957
Ders Destek Materyalleri

e-Kitap

1.208

e-Dergi

550

Doküman

PORTAL

8.637

Ders Sunum Dosyası

21.132

İnfo-Video

172

İnfo-Grafik

606

Öğretmenlere Açık Portal
Herkese Açık Portal

9
70

42

T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

3-Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı

Genel Müdürlüğümüz öğretim programlarının uygulamalarında bilgisayar teknolojilerinin
etkin kullanımının sağlanması için çalışmalarına devam etmektedir. Okullarımızın tamamının
teknolojik ekipmanlarla donatılması ve altyapılarının tamamlanması hedeflenmektedir. FATİH
Projesi istatistiklerinde görüldüğü üzere azımsanamayacak sayıda okulumuz bu imkanlara
kavuşmuş durumdadır.
Bilgisayar teknolojilerinin eğitimde kullanım oranı ve etkinliğini artırmak amacıyla Genel
Müdürlüğümüz tarafından idareci ve öğretmenlerimize yönelik eğitimler düzenlenmektedir.
Ayrıca uluslararası projelerle (eTwinning, Scientix, TeachUP, FCL, Sarı Lâle) öğretmen ve
öğrencilerimizin sürece aktif olarak katılımlarının sağlanmasıyla eğitimde BT kullanımının
artırılmasına katkıda bulunulmaktadır.

4-Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimi:
Öğretmenlerin teknolojik altyapılarını güçlendirmek, teknolojinin kullanımı ve BT
araçlarının etkin bir şekilde sınıflarda kullanımını sağlamak amacıyla, 2018 yılında 34 yüz
yüze, 36 uzaktan eğitim, 9 ek faaliyet olmak üzere toplam 79 eğitim yapılmıştır. Toplamda
92.496 idareci ve öğretmen eğitimlere katılım sağlamıştır.
5. Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının Sağlanması:
BT araçlarının derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim
düzeyindeki tüm okulların dersliklerine etkileşimli tahta sistemi ve internet altyapısı
sağlanmaktadır. Bu bağlamda bilişim teknolojisi araçları ve internetin bilinçli, güvenli
kullanılmasının sağlanması amacıyla;
 Personel bilgi formu hazırlanarak Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı personeli
tarafından doldurulması sağlanmıştır.
 Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından bilgi güvenliğine ilişkin gerekli teknik
tedbirler alınmaktadır.
 2018 yılı içerisinde 2 kez zafiyet analizi yapılmış olup; 2019 yılında 2 kere daha
yapılması planlanmıştır.
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TANITIM FAALİYETLERİ
FATİH PROJESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ (ETZ)
4. Uluslararası “FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018” Millî Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018’de; aşağıda belirtilen 21 konu başlığında 49
oturum, 72 atölye çalışması ve 5 panel gerçekleştirilmiştir. Zirvede 13 ülkeden 155 konuşmacı
yer almış ve 5.000’in üzerinde katılımcı Zirve’yi takip etmiştir.
KONU BAŞLIKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kodlama, Kod Eğitimi
Geleceğin Teknolojik Sınıfları
Oyun Tabanlı Öğrenme, Oyunlaştırma
Eğitimde Mobil Öğrenme
E-İçerik Geliştirme
Üç Boyutlu Teknolojiler
Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet
Kullanımı
Eğitimde Etkin ET (Etkileşimli Tahta)
Kullanımı
Eğitimde Engelsiz Bilişim
Nesnelerin İnterneti (IoT)
STEM

12. E-Ölçme, E-Değerlendirme
13. Robotik Eğitimi
14. Teknoloji Destekli Öğretmen Mesleki
Gelişimi
15. Uzaktan Eğitim
16. Öğrenci Merkezli Eğitimde Teknoloji
Destekli Başarılı Uygulamalar
17. Göç ve Acil Durumlarda Eğitim, Eğitim
Teknolojileri ve Uygulamaları
18. Dil Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
19. Yapay Zekâ
20. Bilişim Etiği
21. Eğitim ve Sosyal Medya

Ayrıca, 50’ye yakın FATİH Projesi ve EBA tedarikçisi ve paydaşı olan kurum ve kuruluşlar ile
STEM, kodlama ve robotik üzerinde çalışan çok sayıda kurum ve kuruluş, Zirve’de stant açarak
ziyaretçilerle eğitim teknolojileri alanındaki birikimlerini paylaşmışlardır.
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Zirve sonunda katılımcılara bir anket uygulanmış ve anketin sonuçları analiz edilmiştir.
Katılımcılar, Zirve sonunda memnuniyetlerini dile getirerek bu tarz çalışmaların kendileri için
teknolojinin eğitime yansımasını yakından takip etmek adına faydalı olduğunu ve Zirve’nin
sürekli hâle getirilmesinin önemini vurgulamışlardır.

Diğer Tanıtım Faaliyetleri

Genel Müdürlüğümüzü; FATİH Projesi ve EBA
başta olmak üzere yürütülmekte olan projeleri
tanıtmak amacıyla İzmir Kitap Fuarına, GESS
Türkiye Fuarına stant açarak katılım sağlanmıştır.
Ayrıca; Rusya Eğitim ve Bilim
Bakanı, Kamerun İstihdam ve Mesleki
Eğitim Bakanı, Somali FPENS yönetici
müdürü, Güney Afrika Temel Eğitim Bakanı,
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM)
Eğitim Bakanı, Nijer Mesleki ve Teknik Eğitim
Bakanı,

Azerbaycan

Cumhuriyeti

Eğitim

Bakanlığı Eğitim Bilişim Sistemleri Genel
Müdürü, Sudan Cumhuriyeti Genel Eğitim
Bakanı,

Yurtdışı

Türkler

ve

Akraba

Topluluklar Başkanlığı ve TEKDER- Teknik
Elemanlar

Derneği,

“Erasmus

Plus

KA

Creative and Innovative Training Based On
Digital

Materials

and

Games”

Projesi

kapsamında Ukrayna, Bulgaristan ve İtalya’dan gelen öğretmen ve idarecilerden oluşan heyet
gibi çok sayıda kişi, kurum ve firma kurumumuzu ziyaret etmiştir.
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Ayrıca YEĞİTEK birimleri ve farklı kadroları arasında iletişimi
iyileştirici çözümler üretmek amacıyla (kurum
içi ve dışı sosyal etkinlikler gibi) çeşitli
yazar, öğretmen ve akademisyenlerin
katıldığı 5 adet seminer ve konferans
düzenlenmiştir.
Bu seminerlerde; Okan Üniversitesi Eğitim
Kurumları Eğitim Uzmanı Servet Gülsün ŞİRİN,
yazar Sadık YALSIZUÇANLAR, Gazi
Ünv. Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU,
yazar ve öğretmen Yusuf YILDIRIM, Okan
Ünivesitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr.Semih BASKAN konuşmacı olarak

katılmışlardır.

Ebabil Dergisi:
YEĞİTEK kurum dergisi olan EBABİL, yıl içinde iki kez
çıkarılmıştır. Bunlardan ilki olan “ETZ 2017” dosya
konulu derginin basılı olarak dağıtımı yapılmış ve e-dergi
olarak yayımlanmıştır. “Öğretmen”
konulu diğer sayı ise sadece e-dergi
olarak yayımlanmıştır.
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PROJE ve AR-GE ÇALIŞMALARI:

Avrupa Okul Ağı (EUN) Çalışmaları: Avrupa
Okul Ağı (EUN: European Schoolnet), 30 Avrupa ülkesinin
Eğitim Bakanlıkları (AOA Birliği (EUN Consortium, Politik
Yapı) ve AOA Ortaklığı (EUN Partnership, Yasal Yapı)
olarak iki ana yapıdan oluşmaktadır.)
Faaliyetin Amaçları:
 Okullarda eğitim teknolojisinin etkin kullanımını desteklemek amacıyla Avrupa ülkelerinin
eğitim bakanlıkları ile iletişim kurarak öğretmen ve öğrencilerin bilgi ve iletişim
teknolojilerini (BİT) etkin kullanmaları ve bilgi toplumunda başarılı olmaları için gerekli
becerileri kazanmaları amacıyla uluslararası projeler ve faaliyetler gerçekleştirmek.
 Eğitim Bakanlıklarına ve okullara yenilikçi bilgi ve eğitim teknolojisi kullanımıyla, fen,
matematik ve teknoloji konu alanlarıyla ve araştırma faaliyetlerine de destek olmak.
 Öğretim ve öğrenmede BİT'i etkili bir şekilde kullanmada okulları destelemek
 Avrupa'daki çapındaki üye ülkelerin eğitim kalitesinin iyileşmesi ve gelişmesi için çalışmak.
 Okullarda öğrenme ve öğretme yöntemlerinin BİT entegrasyonu ile dönüştürülmesini ve
iyileştirilmesini sağlamak.
 Avrupa Okul Ağı, kuruluşun tüm üyesi olan Eğitim Bakanlıkları tarafından idame
edilmektedir.
 Yönetim Komitesi (Steering Committee) ve Yönetim Kurulu (Board of Directors) olmak
üzeri iki temel grup çalışması yapılmaktadır. Ülkemiz bu iki komitenin çalışmalarını da takip
etmektedir.
 Sınıflarda Bilişim Teknolojilerinin kullanımında öğretmenlerin etkisi ve öğretmen
profillerinin derslerde BİT kullanımıyla ne ölçüde fark yarattığı araştırılmaktadır. Ayrıca,
yenilikçi öğretmen yetiştirme yöntemlerinin Future Classroom Lab'da başarıyla nasıl
uygulandığı araştırılmaktadır.
 Avrupa çapındaki okullarda dizüstü bilgisayar ve tabletlerin 1:1 computing eğitimde ne
kadar yaygın kullanıldığı ve öğrencilerin ne kadar çok kullandıkları analiz edilmektedir.
Böylece 1:1 computing öğrenme girişimleri hakkında genel bir fikir elde edilmektedir.
 Öğretmenlerinin BT’nin eğitimde kullanımı araştırılmakta ve BIT kullanarak öğrenme
çıktılarına etkili bir şekilde nasıl ulaşılacağına ilişkin veriler sunulmaktadır. Bu çalışmalar
eTwinning projesi ve ona bağlantılı mesleki gelişim fırsatları ile gerçekleştirilmektedir.
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 Çevrimiçi ortamda güvenli ve sorumlu davranışların artması için çalışmalar yapılmaktadır.
Gençlerin çevrimiçi sorumluluklarını artırmak ve güvenliklerini sağlamak için eSafety
çalışmaları devam etmektedir.
 BİT' in matematik ve fen derslerinde kullandığı kalıpları ve engelleri araştırmaktadır.
Sonuçlar arasında, fen öğretmenlerinin, Avrupa genelinde, ders sırasında BİT etkinliklerine
matematik öğretmenlerinden biraz daha sıklıkla girdiklerini ortaya koymaktadır. Dahası
sınavlar, özellikle matematik dersinde BİT’ in kullanımı için büyük engel oluşturmaktadır.
inGenious projenin matematik ve fen eğitiminde teknolojinin ve yenilikçi pedagojilerin artan
ve geliştirilmiş kullanımına nasıl katkıda bulunduğunu araştırılmaktadır.
 Öğrencilerin sınıfta yenilikçi araçlar ve kaynakları ne derece kullandıkları analiz
edilmektedir. Simülasyonların, veri loglama gibi araçlarının eğitimde kullanılması özellikle
Scientix projesi ve fen öğretmenleri bağlamında değerlendirilmektedir.
 Gençlerin 21. Yüzyıl iş gücü piyasasında yer edinebilmeleri için çalışmalar yürütülmektedir.
Bu bağlamda Jobs 2014 kampanyası için e-Beceriler tanımlanmıştır.
 Teknoloji ile işbirlikli öğrenme ve çalışma desteklenmektedir. Ülkeler arasında büyük
farklılıklara rağmen birlikte çalışma, Avrupa çapında okullarda yaygın bir uygulama haline
gelmektedir. Proje odağı, okullarda tabletlerin yenilikçi ve yaratıcı kullanımı üzerine bir
politika denemesi olan CCL (Creative Classrooms Lab) projesini ve sınıf içindeki ve
dışındaki işbirlikçi çalışmayı nasıl destekleyebilecekleri araştırılmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz tarafından aşağıdaki çalışma gruplarına katılım sağlanmıştır. Her bir
çalışma grubunun yürütmüş olduğu faaliyetler ayrı bilgi notlarında ayrıntılı olarak
açıklanmıştır.


Eğitim Bakanlıkları STEM çalışma grubu.



Geleceğin sınıfı laboratuvarı çalışma grubu.



Etkileşimli Sınıf Çalışma Grubu (Interactive Classroom Working Group - ICWG)



BT göstergelerinin geliştirilmesi çalışma grubu.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Avrupa Okul Ağı Projeleri şunlardır:
 eTwinning
 Scientix
 Future Classroom Lab
 TEACH-UP: Öğretmen eğitimi için MOOC geliştirilmesi
 Sarı Lâle: Endüstriyel Tasarım
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eTwinning Faaliyeti:
eTwinning Faaliyeti Avrupa Komisyonu Eğitim Görselİşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus+
Programı kapsamında finanse edilen, Avrupa Okul Ağı
Konsorsiyumu organizasyonunda, 33 Avrupa Ülkesi ve 6
Avrupa Dışı Ülke Eğitim Bakanlıkları veya Ulusal
Ajansları tarafından yürütülen bir faaliyettir. eTwinning kapsamında öğretmenlerin çevrim içi
iletişim kurarak, bilgi ve deneyim paylaşabilecekleri; çevrim içi ve yüz yüze eğitimlere
katılabilecekleri; tüm Avrupa’dan öğretmenlerle öğrencilerinin de dahil ederek, teknolojiyi
etkin

ve

verimli

biçimde

kullandıkları,

öğretim

programlarına

uyumlu

projeler

gerçekleştirebilecekleri bir topluluk oluşturulmuştur.
Faaliyetin Amaçları:
1- Avrupa’daki tüm öğretmenler için öğrencilerini de dâhil edebilecekleri, deneyim ve bilgi
paylaşımına olanak sağlayan, birlikte projeler yapabilecekleri güvenli bir sosyal ağ
oluşturmak,
2- Öğretmen ve öğrencilerin bilişim teknolojileri kullanımını geliştirerek, teknolojiyi
uyguladıkları müfredata entegre etmelerini ve yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerini
kullanmalarını teşvik etmek,
3- Öğretmen ve öğrencilerin İngilizce başta olmak üzere Avrupa dillerinde iletişim
becerilerini geliştirmek,
4- Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen Erasmus+ Faaliyeti kapsamında yapacakları
projelerde doğru ve verimli ortaklar bulmalarını sağlamak,
5- Avrupa’da öğretmenlerin ve öğrencilerin yer aldığı güvenli, pedagojik bir web tabanlı
sosyal paylaşım ağı oluşturulmasıdır.
Faaliyet dâhilinde kullanılabilecek maksimum hibe tutarı projenin toplam bütçesinin
%80’i tutarındadır. Kalan % 20’si Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu kısım çalışan personel
maaşlarından karşılandığı için Genel Müdürlüğümüz nakit olarak katkı vermemektedir.
eTwinning Faaliyeti finansal olarak her yıl Avrupa Komisyonu tarafından
denetlenmekte ve mali rapor hazırlanmaktadır. Projenin yıllık bütçesinden harcanamayan
kısım, iade edilmektedir.
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eTwinning Faaliyeti kapsamında 2018 yılında eTwinning Türkiye Ulusal Destek
Servisi tarafından organize edilen ve katılım sağlanan etkinlikler aşağıda verilmiştir:
Toplanti Türü
Türkiye
UDS’si
Tarafından
Organize
Edilen
Diğer
UDS’ler
Tarafından
Organize
Edilen

Uluslararası
Merkezi
Destek
Servisi
Tarafından
Organize
Edilen

Tarih

Yer

Katılımcılar

Konu

03-05 Mayıs

İstanbul/Türkiye

Çok taraflı İrtibat semineri

Türkiye’den 21 öğretmen +
4 UDS + 1 Genel Müdür +
1 Daire Bşk. + 45 yabancı
öğretmen

19-21 Nisan

Malta/Valetta

eTwinning Semineri

6 Öğretmen + 1 UDS

06-07 Şubat

Belçika/Brüksel

Yönetim Toplantısı

1 UDS

14-15 Kasım

Belçika/Brüksel

Yönetim Toplantısı

1 UDS

13-15 Eylül

Arnavutluk/Tiran

Ulusal Destek Servisi
üyelerine yönelik
Profesyonel Gelişim
Çalıştayı

5 UDS

25-27 Ekim

Polonya/Varşova

27 Katılımcı

4-6 Haziran

Sırbistan/Belgrad

03-04 Ocak

Mardin/Türkiye

9-11 Temmuz

Afyonkarahisar/
Türkiye

05-09 Mart

Hizmet içi Eğitim
Enstitüsü, Aksaray

eTwinning Uluslararası
Konferansı
İl koordinatörleri
Profesyonel Gelişim
Çalıştayı
Yeni başlayan öğretmenlere
eTwinning ve proje tabanlı
öğretim anlatılması
Proje değerlendirme
komisyon üyelerine yönelik
eğitimler
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Hizmetiçi Eğitimi

2-6 Nisan

Hizmet içi Eğitim
Enstitüsü, Yalova

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Hizmet içi Eğitimi

40 Öğretmen + 2 Eğitmen +
1 UDS

9-13 Nisan

Hizmet içi Eğitim
Enstitüsü, Yalova

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Hizmet içi Eğitimi

40 Öğretmen + 2 Eğitmen +
1 UDS

23-27
Temmuz

Hizmet içi Eğitim
Enstitüsü, Mersin

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Hizmetiçi Eğitimi

40 Öğretmen + 2 Eğitmen +
1 UDS

19- 23 Kasım

Hizmet içi Eğitim
Enstitüsü, Rize

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Hizmetiçi Eğitimi

25 Öğretmen + 1 Eğitmen

10 Eylül

Ankara

Okul Ziyareti

2 UDS

10 Eylül

Ankara

Okul Ziyareti

2 UDS

11 Eylül

Ankara

Okul Ziyareti

2 UDS

6-8 Aralık

Antalya

360 Katılımcı

27-29 Eylül

Çanakkale

9. eTwinning Ulusal
Konferansı
Bölgesel Çalıştay

04-06 Ekim

Rize

Bölgesel Çalıştay

153 Katılımcı

5 öğretmen(İl
Koordinatörü) + 1 UDS
55 Öğretmen + 2 UDS
40 Öğretmen + 6 UDS
40 Öğretmen + 2 Eğitmen +
1 UDS

Ulusal

Bölgesel

160 Katılımcı
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SCIENTIX Projesi
Scientix Projesinin amacı Avrupa'da STEM (Fen,
Teknoloji,

Mühendislik,

Matematik)

eğitiminde

sorgulamaya, araştırmaya, üretim ve buluş yapmaya dayalı
eğitimi yaygınlaştırmaktır. Proje, öğrencilerini bilim
insanlığına, mühendisliğe yönlendirmek amacıyla; öğrencileri için projeye/probleme dayalı
STEM eğitimi etkinlikleri geliştiren öğretmenler topluluğu oluşturmayı ve bu öğretmenler
tarafından ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören meraklı, sorgulama, araştırma,
üretim ve buluş yapabilme becerilerine sahip, yetenekli ve ilgisi olan öğrencilerin belirlenerek
üniversitelerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirilmesini
ve teşvik edilmesini hedeflemektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Projeye Mart 2014
tarihi itibarıyla Ulusal Destek Noktası olarak dahil olmuştur. Bakanlığımızın Scientix Projesi
web sayfası http://scientix.meb.gov.tr adresinde bulunmaktadır.
Scientix Portalına http://scientix.eu adresinden ulaşılabilmektedir. Portalde fen, matematik,
meslekî ve teknik alan öğretmenleri için öğrencilerin ilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik
sorgulamaya, araştırmaya, üretim ve buluş yapmaya dayalı STEM eğitimi projeleri, derslerinde
kullanabilecekleri ders materyalleri ve çevrimiçi eğitimler paylaşılmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalarına devam eden Scientix Türkiye Ekibi her
okulun STEM projelerinin olması gerektiğini öngörmektedir. Bu STEM projeleri öğrencilerin
sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje
ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve
endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amaç, her okulun öğrencilerden
oluşan STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM proje çalışmalarını
yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.
Ortaöğretim okullarında çalışan fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, meslek ve teknik
öğretmenlerimize yönelik olarak 2017 ve 2018 yılları içinde Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum,
Bursa, Samsun, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kütahya, Kayseri, Kocaeli,
Balıkesir, Konya, Yalova, Erzincan, Bayburt, Gaziantep, Aydın, Afyonkarahisar, Artvin,
Sinop, Şırnak, Muğla, Hakkâri, Hatay, Van, Nevşehir, Kırklareli, Eskişehir, Kırıkkale illerinde
öğretmenlere yönelik toplam 35 tane Scientix STEM eğitimi Çalıştayı düzenlenmiştir.
Bu çalıştaylarda katılımcı öğretmenlere Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmenlere ve
öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM projeleri Scientix Portali “http://scientix.eu”
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üzerinden tanıtılmıştır. Ayrıca, söz konusu STEM eğitimi çalıştaylarına katılan öğretmenlere
öğrencileri için STEM proje etkinlikleri hazırlama etkinlikleri yaptırılarak taslak STEM
projeleri hazırlamaları sağlanmıştır. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayları sonucunda
öğretmenlerimizin hazırladıkları STEM eğitimi projeleri http://scientix.meb.gov.tr adresinde
yayınlanmaktadır.
buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu
çalıştayların amacı, lise ve meslek liselerinde görev yapan STEM (fen, matematik, fizik, kimya,
biyoloji, vb.) öğretmenleri ve meslekî ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve
elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal
teknolojisi, vb.) arasında öğrenciler için disiplinler arası STEM eğitim projeleri geliştirme ve
paylaşma ortamı oluşturmaktır. Söz konusu çalıştaylarda öğretmenler her grupta en az birer
tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslekî ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde
çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta farklı ders alanı öğretmenleri, öğrenciler için
disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve
Bu çalıştayların sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri bilim insanlığı ve
mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya
çıkarmak için oluşturulan STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.
Scientix STEM Eğitimi Çalıştaylarında öğretmenlerimiz tarafından geliştirilen projelerden bazı
örnekler aşağıda listelenmiştir:


Elektrik Kesintisi Rölesi: Üretilen elektrik kesinti rölesi sigorta panosuna takılarak çok
sık gerçekleşen elektrik kesintilerinden doğan zararların önüne geçmek hedeflenmiştir.



Yağmur Durağı: Billboardlarda, duraklarda sensörler yardımıyla yağışı algılayan sistem
üst taraftan eğimli bir ek perde açılmasını sağlayarak; yağmura hazırlıksız yakalanan
insanların sığınabileceği alanlar oluşturacaktır.



Özgür Engelliler: Akıllı telefona entegre mesafe algılayıcı ile yollara döşenen sensörler
görme engelli bireyler için güvenli bir yol sağlanması ve bağımsızlaşmalarının
sağlanması.



RoboSUta (Robotla Su Tahliyesi ): Bölgede yaşanan su taşkınlarını önlemek amacıyla;
bir uyarı ve su tahliye sistemi tasarlayarak verimli arazilerin ve yerleşim alanlarının
zarar görmesini engellemek hedeflenmiştir.



Adım Adım Öğrenelim: Zemin etkileşimli bir harita tasarlanarak, öğrencinin üzerinde
gezerek istediği bölge ya da şehrin özelliklerinin ekrana yansıtmasıyla, kısmen de olsa
yaşayarak ve eğlenerek öğrenme fırsatı yaratması
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Robiyo: Organik atıkları toplayacak bir robot tasarlanarak toplanacak atıkların
depolanması ve organik gübre elde edilmesi.



Akıllı Kasis: Kırmızı ışık ihlallerini engellemek için geliştirilen akıllı kasisler; kırmızı
ışıkta devreye girer, sarı ışıkta kasis ortadan kalkar ve böylece olası kaza ve kural
ihlallerinin önüne geçilmiş olunur.



Buz Sarkıtı Temizleme Robotu: Soğuk ve karlı bölgelerde çatı altlarına yerleştirilen
otomatik düzenekle sarkıtların güvenli bir şekilde kesilip aşağı indirilmesiyle; özellikle
okullarda sarkıtların sebep olduğu yaralanmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.



Evimdeki Çöp Bahçemdeki Hazine: Evlerimizdeki organik atıkların toplanarak uygun
işlemlerden geçirilerek toprağın verimini arttıracak mineralleri elde etmek.



Akıllı Kapı Kolu: Toplu kullanım alanlarında virüs ve bakterilerin yayılmasını
engellemek için kapı kollarına yerleştirilecek sistemle her kullanımdan sonra
dezenfektan maddenin kapı kolunu temizlemesi.



Dijital Adımlar Üreten Çocuklar: Dijital ortam kullanarak çeşitli yazılımlar aracılığıyla
kontrolü sağlayabileceğimiz bir oyun alanı oluşturarak, istenilen spor dalına göre oyun
alanının düzenlenmesi sağlanacaktır. Böylece mekândan maksimum seviyede
faydalanılacaktır. Ayrıca Çocukların hareket enerjisinden elektrik enerjisi üretilerek
hem tasarruf hem de kazanç sağlanacaktır.



Can Kurtaran Robot: Hem suya hem kokuya hem de sese duyarlı bir robot sayesinde
kaybolan insanların en kısa sürede bulunması hedeflenmiştir.



Yürü – Koş – Eğlen ve Üret: Okullarda koridorlara yerleştirilecek sistem sayesinde
çocukların hareketleriyle elektrik üretmek ve okulun elektrik ihtiyacını karşılamak
amaçlanmıştır.



Yeşeren Çöpler: Robotlar sayesinde çöp dağlarını sıkıştırarak; toprak, su, hava ve çevre
kirliliğini önlemek aynı zamanda oluşan metan gazını ve kirli suyu dönüştürerek ülkenin
kalkınmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.



Lazerli Güneş Paneli: Güneş panellerinden yüzde yüz verim alınamaması nedeniyle
güneş ışığını lazere dönüştürmek ve yenilenebilir enerjiden maksimum faydalanmak
amaçlanmıştır.



Bas Pedala Kazandır Doğaya: Öğrencilerin sabit düzenekteki bisikleti çevirmeleriyle
elektrik üretmeleri ve okula katkı sağlarken sağlık açısından da kazanımlar
hedeflenmiştir.
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Sokak Kedilerinin Ardunio ile Beslenmesi: Tasarlanan yem ve su kutularının ardunio
ile belirli sürelerde açılarak kedilerin beslenmesi sağlanacaktır. Cihaz arıza durumunda
akıllı telefona sinyal göndererek müdahale edilmesi sağlanacaktır.



Akıllı Takip Sistemi ve Öğrenme: Tasarlanan robot ile oluşturulan akıllı etiketler
öğrencilerin devam devamsızlıklarını takip ederken zamandan tasarruf sağlar ve
yoklama sisteme otomatik olarak geçer.



Dönüşüme Parmak Bas: Geliştirilecek geri dönüşüm kutusu atık türüne göre
sınıflandırma yapacaktır. Okuldaki tüm öğrenciler parmak izi okuyucuyla kutunun
açılmasını sağlayacak ve attığı çöp vericiye kaydedilecektir. Belirli bir süre sonunda
geri dönüşüme en çok katkı sağlayan öğrenci ödüllendirilecektir.



Enerji İçin Zıpla: Spor alanlarına, okul bahçelerine, trambolinlere ve parklara döşenecek
sistem sayesinde çocukların eğlenirken enerji üretmeleri sağlanacaktır. Bununla beraber
bilinçli bireyler yetiştirilmesi, bilim ve teknolojiyle öğrencinin iç içe olması, ekonomik
kazanç elde edilmesi hedeflenmiştir.



Hijyenik Diş Fırçası: Diş fırçası üzerine yerleştirilecek sistemle diş ağız ve fırça
üzerindeki bakteri oranını gösterirken yetersiz fırçalamalarda alarm vermesi ile yeterli
hijyenin sağlanması hedeflenmektedir.



Kendi Suyumu Üretiyorum: Tasarlanan çatı sistemiyle yağan kar ve yağmur sularının
depolarda toplanıp arıtma sistemiyle içme suyuna dönüştürülmesi planlanmıştır.



Temiz Su Sağlıklı Toplum: Depo ortamında saklanan suyun sağlıklı hale getirilmesi
işlemlerinde mikroorganizmaların kullanılarak temizlenmesinin sağlanması.



Temiz Nefes: Biofiltre bakteriler yardımıyla kirli gazlar, bakteri ve su karışımı
içerisinden geçirilerek temizlenir ve bir vakum sayesinde temiz hava dış ortama verilir.
Bu düzenli döngüyle havanın temizlenmesi sağlanır.
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Öğretmen projeleri bilim ve teknolojileri alanlarına göre sınıflandırıldığında aşağıdaki grafik
oluşmaktadır:
2017 yılı STEM eğitimi projeleri aşağıdaki grafikte yer almaktadır:

2018 yılı STEM eğitimi projeleri aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

2018 yılı STEM eğitimi projeleri
Öğretmenlerin hazırladığı STEM projelerinin 2017 yılı grafiği incelendiğinde öğretmenlerin
öğrencilerini en çok Enerji tasarrufu, Tarım teknolojileri, Kodlama-Robotik, Güvenlik
teknolojileri STEM meslek alanlarına yönlendirmek için projeler geliştirdikleri görülmüştür.
2018 yılında Kodlama Robotik projelerinde artış görülürken 2018 yılında enerji tasarrufu
projeleri sayısı biraz azalmıştır. 2018 yılında tarım teknolojileri projelerinin sayısı düşüş
gösterirken Geri Dönüşüm STEM eğitimi projelerinde artış gözlenmektedir.
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Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı (FCL – Future Classrom Lab ):

Future Classroom Lab (FCL)Geleceğin Sınıfını Tasarlama projesinde, Brüksel’deki Avrupa
Okul Ağı tarafından desteklenen öğrenme alanını temel alan bir dizi çalışma yürütülmektedir.
Bu mekân geleneksel bir sınıf içine teknolojinin aktif olarak nasıl dâhil edilebileceğini ve
öğrencilerin öğrenme etkinliklerine etkin bir şekilde nasıl katılabileceklerinin örneklendirildiği
interaktif bir sınıf olarak tasarlanmıştır. Geniş, yeniden yapılandırılabilen açık bir mekân, altı
öğrenme ‘alanına’ bölünmüştür. Bu alanlarda BİT şirketleri tarafından sağlanan en son
teknolojiler bulunmaktadır. FCL Avrupa çapındaki birçok ülke ve teknoloji sağlayıcısı
tarafından desteklenmektedir.
Avrupa Okul Ağı tarafından Brüksel’de kurulan orijinal FCL mekânı birçok ülkeye ilham
kaynağı olmuştur. Diğer ülkelerde kurulan Öğrenme Laboratuvar veya mekânı orijinal alanın
sahip olduğu tüm donanıma ihtiyaç duymamaktadır. Aslında, tüm öğrenme laboratuvarları
onları oluşturanlara, adapte edilen yerel bağlama ve yerel ihtiyaçlara göre sunulan teknolojiler
ile oluşturulmaktadırlar. Ancak FCL’in temel fikri olan geleceğin sınıflarına teknolojik ve
pedagojik olarak hazırlanması birçok örnekte gösterilmektedir.
FCL, iTec projesi ile 2012 Haziran ayında açılmış olup, Avrupa Okul Ağı ve artan sayıda
birçok teknoloji sağlayıcısı tarafından finanse edilmektedir. Paydaşlar sürdürülebilir bir
platform sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Politika yapıcılar, endüstri ortakları, öğretmenler ve
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diğer eğitim paydaşları düzenli olarak yüz yüze eğitimler, çalıştaylar ve stratejik seminerler ile
bir araya gelmektedirler. Bu toplantılar geleceğin sınıflarının tasarımı için vizyon geliştirilmesi
ve bu vizyonun farkındalığının nasıl arttırılması gerekliği üzerinedir.
FCL Türkiye’nin daha önce dâhil olduğu birçok Avrupa birliği projesinin yaygınlaştırma
aşamasını oluşturmaktadır. FCL, Avrupa okul ağı tarafından daha önce tamamlanmış olan
iTEC, CPDLab, Living Schools Lab ve Creative Classroom Lab projelerinin çıktılarını revize
ederek geliştirmektedir.
Genel müdürlüğümüz bünyesinde 15.03.2017 tarihli ve 3479712 sayılı Bakan Onayı ile FCL
kapsamında FATİH Projesi Eğitim Teknoloji Laboratuvarının kurulmasına karar verilmiştir.
Kurulması düşünülen Eğitim Teknoloji Laboratuvarının aşağıda belirtilen amaçlar
doğrultusunda çalışması planlanmaktadır. Bu amaçlar:
Eğitim teknolojilerinde gelişen ve değişen yeniliklerin incelenmesi,
1.Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin eğitim ortamlarında kullanılabilirliğine yönelik
araştırmaların yapılması,
2.Yeni eğitim teknolojilerinin mevcut eğitim ortamlarında (okul – sınıf) yaygınlaştırılmasına
dönük karar alma sürecini destekleyecek veri oluşturulması,
3.Test çalışmaları için uygun insan kaynağının bir araya getirilebilmesi için uygun ortamınşartların oluşturulması (eğitimciler-akademisyenler-sektör temsilcileri),
4.Öğretmen, öğrenci ve velilerin gelişen teknolojiler ve uygulamaları konusunda
farkındalıklarının artırılması,
5.Yeni eğitim teknolojilerinin mevcut eğitim ortamlarında kullanımı için iyi örneklerin
oluşturulması ve yaygınlaştırılması,
6.Yenilikçi teknolojilerin ve pedagojilerinin öğrenmeye etkileri konusunda çalışmaların
yapılabilmesi,
7.Eğitim teknolojileri konusunda Ar - Ge çalışmalarını yapılabileceği bir ortam sunması,
8.Eğitim teknoloji firmaları (donanım– içerik-hizmet) ile ortak çalışma yöntemlerinin
geliştirilmesi,
9.Eğitim teknolojilerindeki ve bunların sınıf içi kullanımlarına dair değişimlerin ve
gelişmelerin yakın takip edilebilmesi,
10.Değişen öğrenci ve öğretmen rollerinin deneyimlenmesi,

57

T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

11. Farklı paydaşları dâhil etmeyi ve bu paydaşları arasındaki iletişim ve işbirliğini arttırıcı
önemler alınabilmesi, (öğretmenler, okul liderleri, politika yapıcılar, ticari ortaklar,
öğrenciler, ebeveynler vs. arasında bir diyalog/bağ oluşturmak),
12. Öğretmenler ve idareciler için uygulamalı meslekî gelişim fırsatlarının oluşturulabilmesi,
13. Yenilikçi eğitim teknolojileri ve pedagojileri için eğitim kurslarının oluşturulması ve
öğretmen eğitimlerinin yapılabilmesidir.

2018 yılı içinde yapılan çalışmalar:
- 18 FCL öğretmen elçisi seçilmiştir.
- Elçilere yönelik iki çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
- Öğretmenlere yönelik bilgilendirme faaliyeti kapsamında, Haziran-Aralık 2018 tarihleri
arasında 6.500 öğretmene 12 tane webinar düzenlenmiştir.
- Eylül 2018’de 1.768 öğretmenin katılımıyla iki haftalık çevrim içi kurs yapılmıştır.
- Öğretmenlere yönelik “Geleceğin Sınıfının Tasarlama Rehberi” hazırlanmıştır.
- Milli Eğitim Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında “Geleceğin Sınıfını Tasarlama”
işbirliği protokolü imzalanmıştır.
Etkileşimli Sınıf Çalışma Grubu- ICWG
Avrupa Okul Ağı tarafından etkileşimli tahtaların, tablet bilgisayarların ve diğer mobil
cihazların okullarda kişiselleştirilmiş öğretme ve öğrenme ortamlarında kullanımının
desteklenmesi ve bu doğrultuda araştırmalar gerçekleştirilmesi için Avrupa Ülkelerinin Eğitim
Bakanlıklarının katılımıyla 2013 yılında Etkileşimli Sınıf Çalışma Grubu (Interactive
Classroom Working Group - ICWG) oluşturulmuştur. Avrupa Okul Ağı'nın Etkileşimli Sınıf
Çalışma Grubu faaliyetleri, Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen FATİH Projesi
kapsamında okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimize sağlanan etkileşimli tahta ve tablet
bilgisayarların öğretim ve öğrenme süreçlerinde kullanımını desteklemesi ve Avrupa’daki
pedagojik bilgi birikimini eş zamanlı olarak ülkemize getirilmesi açısından önemli
görülmektedir.
Etkileşimli Sınıf Çalışma Grubunun temel amacı, Eğitim Bakanlıklarının ortak çalışma
alanları ile ilgili deneyim paylaşımı yapmak, ilgili sorunları ele alıp sorunlara yönelik çözüm
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önerileri sunmak, teknolojinin eğitimde entegraysonu temalı etki araştırmaları yürütmektir.
Öğrenmenin kişiselleştirmesi için ihtiyaç duyulan öğrenme ortamlarının nasıl oluşturulduğu
ülkeden ülkeye de farklılık göstermektedir. Katılımcı her ülke kendi eğitim sisteminde
gerçekleştiği Öğrenme Ortamı çalışmalarını gözlemlemek ve bilgi paylaşımı sağlamak
amacıyla çalışma ziyareti düzenlenmektedir.
2018 yılı içinde yapılan çalışmalar:
2018 yılı Mayıs ayında ICWG çalışma grubu değerlendirme ve vaka analizi toplantısı
Brüksel’de gerçekleşmiş olup, ülkelerde mevcut FabLab ve MakerLab uygulamalarına dair
paylaşımlar yapılmıştır.
• “Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools” kitapçığı, ülkelerde
mevcut öğrenme laboratuvarlarının incelenmesi ile oluşturulmuş olup politika yapıcılar için
rehber niteliğinde kullanılacak bir kaynaktır. Birimimiz, bu kitapçığı Türkçe’ye uyarlayarak
Future Classroom Lab kapsamında yürütülecek çalışmalarda kullanarak ülkemiz genelindeki
Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Okullara “Öğretmenler İçin Geleceğin Sınıflarını Tasarlama
Rehberi” olarak resmi yazı ile iletmiştir.
• 2019 yılında FabLab ve MakerLab uygulamalarının kitapçıkları hazırlanacaktır. Bu
kitapçıklar için ülkemizde bulunan STEM Eğitim Merkezleri ya da örnek FCL öğrenme
alanları incelenerek vaka çalışmalarına destek olunacaktır.

ET 2020 Dijital Eğitim, Öğrenme, Öğretim ve Değerlendirme Çalışma Grubu (DELTA)
Avrupa Komisyonu Eğitim Öğretim 2020 Çalışma grubu, Avrupa Birliğine üye ve aday
ülkelerin eğitim ve öğretim sistemlerinin ve Avrupa Düzeyinde kararlaştırılan ortak
önceliklerin temel zorluklarını ele almalarına yardımcı olmak için oluşturulmuştur. ET 2020
çalışma grubunun öncelikli odak noktası, karşılıklı öğrenme ve iyi uygulamaların tanımlanması
yoluyla politika geliştirmenin ilerletilmesi çalışmalarında ve eğitimde neyin işe yaradığını
anlamada Üye Devletlere fayda sağlamaktır. Bu amaçla devam eden çalışmalarda, ET2020'nin
hedefleriyle doğrudan bağlantılı çıktılar sunularak Avrupa 2020'ye katkıda bulunulmaktadır.
Bu çerçevede çalışma grupları için “Okullar”, “Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı”,
“Yüksek Öğretimin Modernizasyonu”, “Mesleki Eğitim ve Öğretim”, “Dijital Eğitim:
Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme ve Yeterlilikler”, “Ortak Değerlerin ve İçermeci Eğitimin
59

T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Teşviki” konularda Bakanlığımızın ilgili birimlerinden ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından iyi derecede İngilizce bilen temsilci talep edilmiş olup Dijital Eğitim: Öğrenme,
Öğretme ve Değerlendirme” çalışma grubu için Daire Başkanlığımızdan bir asil yedek temsilci,
Bakanlık Makamının 04/09/2018 tarihli ve 15471158 sayılı Oluru ile görevlendirilmiştir.
ET DELTA grubunun odak noktası olan SELFIE aracı, okulların öğretim ve öğrenime
yönelik dijital teknoloji kullanımını desteklemek için Avrupalı eğitim uzmanlarından oluşan bir
panelle birlikte Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiş olan okullara yönelik çevrimiçi ve
ücretsiz bir öz değerlendirme aracıdır. Anonim olarak ve gönüllülük esasına dayalı olarak okul
idarecilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerini toplamak için anketler kullanır ve
güçlü ve zayıf noktaları tanımlayabilen etkileşimli bir rapor içinde sonuçları toplar. Okulun
zaman içindeki gelişimini görmesini sağlamak için SELFIE her yıl kullanılabilir ve herhangi
bir akademik yıl boyunca en fazla üç kez kullanılabilir. 14 Avrupa ülkesi 2017’nin sonunda
yapılan SELFIE denemesinde yer almış olup Avrupa’daki 650 okul, 52.962 Öğrenci, 11.773
Öğretmen, 2.979 Okul İdarecisi, 80+ Uzman ile SELFIE şu an aktif olarak kullanılmaktadır.
2018 yılı çalışmaları
• 24-26 Eylül 2018 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleşen toplantıda Dijital Eğitim:
Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme çalışma grubu “Next steps for SELFIE Western
Balkans and Turkey” başlığı altında Self-reflection tool for digitally capable schools
(SELFIE) isimli dijital aracın Türkiye’de ve Batı Balkan ülkelerinde nasıl geliştirileceğine
dair bir çalışma gerçekleşmiştir.
• SELFIE aracının ülkemizde kullanılmasına yönelik olarak anketler, kılavuzlar, tanıtım
materyalleri Türkçeye çevrilmiş olup Avrupa Komisyonu’na gönderilmiştir.
• 7-9 Ocak 2019 tarihinde Lüksemburg’da düzenlenen PLA Akran Öğrenme Etkinliğinde ise
“Eğitimde Dijital Oyunlar” konulu teknik çalışma gerçekleşmiştir.
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TeachUP Projesi:
TeachUP Projesi: TeachUP bir eğitim politikası geliştirme girişimidir. 21. yüzyıl öğretmen
yeterlikleri konusunda çevrimiçi eğitim ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinde karşılaşılan
güçlükleri aşmak için yeni çalışma biçimlerinin değerlendirilmesi denemesidir.
Amacı:
1- Çevrimiçi kurslara devamlılık oranını artırmanın,
2- Öğretmen adaylarının edinmesi gereken nitelikleri değerlendirmenin,
3- Aday öğretmenlerin ve işbaşındaki öğretmenlerin eğitim politikalarına katkılarını
sağlamanın yollarını araştırarak yeni çevrimiçi eğitimlerin geliştirilmesini ve yeni ölçme
değerlendirme yöntemlerinin neler olabileceğini belirleyerek tavsiyeler üretmek.
4- Çevrimiçi eğitim ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinde karşılaşılan güçlükleri aşmak için
yeni çalışma biçimlerini değerlendirmek. Öğretmen adaylarının ve işbaşındaki öğretmenlerin
edinmesi gereken nitelikleri değerlendirmenin, öğretmenlerin eğitim politikalarına katkılarını
sağlamanın yollarını bulmak.
5- Öğretmen eğitimi politika eylemleri konusunda yapılması planlanan saha araştırmalarını
tasarlamaya yönelik somut veriler elde etmek.
6- Diyalog Laboratuvarlarında elde edilecek veriler doğrultusunda, öğretmenlerin yeni rollerine
yönelik gereksinimlerini karşılamak amacı ile hazırlanacak yeni çevrimiçi eğitimlerin
geliştirilmesini ve yeni ölçme değerlendirme yöntemlerinin neler olabileceğini belirlemek.
6- Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimine katkı sağlayacak çözümleri üretmek için, öncelikle
ihtiyaçları

saptayarak

öğretmen

yetiştirme

sistemimizdeki

boşlukları

10

ülkeden

paydaşlarımızla tartışarak, mevcut eğilimleri analiz ederek değerlendirmek.
YEĞİTEK, Türk eğitim sistemindeki saha denemeleri değerlendirmelerinin analizine katkıda
bulunacaktır. Ayrıca değerlendirme sonuçlarına dayanarak TEACH-UP Projesi için tavsiyeler
üretecektir.
- Örgün eğitim müfredat programlarına uygun olan eğitim teknolojilerini kullanarak öğretim
ve öğrenimi destekler.
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- Türkiye’deki okullarda kullanılması adına yeni eğitim teknolojilerini ve gelişmeleri
araştırarak değerlendirir.
- Eğitim teknolojisi fırsatlarının öğretmenler ve öğrenciler tarafından etkili ve geniş çaplı
olarak kullanılmasını sağlar.
- Eğitimde BİT kullanımı ile ilgili çalışmaları yürütür.
- Eğitimde BİT kullanımı için hizmet içi öğretmen eğitimlerini düzenler ve geliştirir.


Bu nedenle Teach-Up Projesinde öğretmen eğitimi ile ilgili stratejik liderlik sağlayacak 10
ülkeden biri olan Türkiye, diğer ülkelerin yanı sıra çevrimiçi kursların konu ve içeriklerine
karar verilmesine yardımcı olmak için eğitim politikası ve uygulaması desteği verecektir.



Çünkü TeachUP bir eğitim politikası geliştirme girişimidir. Çevrimiçi eğitim ve ölçmedeğerlendirme yöntemlerinde karşılaşılan güçlükleri aşmak için yeni çalışma biçimlerinin
değerlendirilmesi denemesidir.

- ITE (Initial Teacher Education) (Aday Öğretmen Eğitimi) ve CPD (Continuous Professional
Development- işbaşındaki öğretmenin sürekli mesleki gelişimi eğitimi)’yi uygun hale
getirmek için, projenin bir parçası olan ulusal diyalog laboratuvarlarının devam etmesini
sağlayacaktır.
- Online kursların tasarım ve içeriğine katkıda bulunacaktır.
- Kullanılan araç ve materyalleri değerlendirecektir (anketler, raporlar, vb.)
- Örneklem sürecine destek verecektir (örneklem grupları oluşturmak, katılımcı öğretmenlere
lojistik destek vb. )
- Saha denemelerine katılımcı sağlayan ITE ve CPD kuruluşlarını çalışmalara dahil edecektir.
(Üniversiteler, Bakanlığımız ilgili birimleri, Okullar, STK lar)
- Kendi ülkesindeki saha denemelerini koordine edecek ve denetleyecektir.
- Saha denemelerinin değerlendirilmesi ve analizine katkıda bulunacaktır.
- Proje ve ortak toplantılarına ihtiyaçlar ve gündeme bağlı olarak konuşmacı/tanıtıcı olarak aktif
katılım sağlayacaktır.
- Değerlendirme sonuçlarına dayanarak tavsiyeler üretecektir.
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Proje Kapsamında 29 Kasım 2017 ve 29 Kasım 2018 tarihlerinde Bakanlığımız Merkez
Teşkilatı ilgili Genel Müdürlüklerinden personel, Okul İdarecileri, Öğretmenler, Aday
Öğretmenler, STK temsilcileri ve Akademisyenlerin katılımı ile I. ve 2. Ulusal Paylaşım
Toplantısı (Dialogue Lab) gerçekleştirilmiştir.



2018 yılında Pilot İller ve Pilot Okulları içeren örneklem oluşturulmuş ve çevrimiçi kurs
üretimi tamamlanarak, 2018 Kasım ve Aralık aylarında, “Uygulamada Biçimlendirici
Değerlendirme- Öğrencilerim Öğreniyor mu?” konulu ilk MOOC eğitimi uygulanmıştır.
Kursa, test grubundan 537, Kontrol grubundan 488, toplam 1.025 öğretmen başlamış olup,
kursu başarı ile bitirenlerin sertifikaları hazırlanma aşamasındadır.



MOOC’ların uygulanması esnasında katılımcı öğretmenler ile webinar toplantıları
düzenlenmiş, destek ve iletişim sürdürülmüştür.



Katılımcı Ülkelerin moderatör ve tutor toplantılarına düzenli olarak katılım sağlanmıştır.



Haziran 2019 da 4. kurs da tamamlandıktan sonra, Şubat 2020 de verilerin analizi yapılacak
ve tüm katılımcı ülkeler ile nihai değerlendirme raporu hazırlanarak ortaklarla
paylaşılacaktır.

Sarı Lâle: Endüstriyel Tasarım
Projenin Amacı:
Ülkemizde yapılan tasarımların önemli bir kısmını uyarlanmış veya değiştirilmiş
tasarımlar oluşturmaktadır. Katma değeri yüksek özgün ürün tasarımına önem verilmelidir. Bu
amaçla Endüstriyel Tasarım alanında yaygın olarak kullanılan yöntemlerin ülkemiz üniversite
ve sanayi kuruluşlarına uygulanması gerekmektedir. Endüstriyel tasarım alanında eğitim gören
genç bireylerin güncel tasarım yöntemlerinin teorik alt yapısını bilmesi ve bunları pratik
uygulamalara uyarlayabilmesi açısından önerilen bu proje büyük önem arz etmektedir. Özgün
ürün tasarımı veya mevcuttaki bir ürünün yeniden tasarımı aşamasında bu tasarım
metodolojisisin kullanımı optimum tasarım çözümüne ulaşmak için “Endüstriyel Tasarım
Eğitimi” kitleri oluşturulacaktır. Özgün ürün tasarımı veya mevcuttaki bir ürünün yeniden
tasarımı aşamasında bu tasarım metodolojisisin kullanımı optimum tasarım çözümüne
ulaşmada etkin yollardan birisidir.
KA2- Stratejik Ortaklık / Mesleki Eğitim kapsamında yer alan projenin amacı,
dezavantajlı ve imkânları kısıtlı öğrenicilere (engelli öğrenciler dâhil), BİT ve uzaktan eğitim
63

T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

sistemlerine ek olarak masa başı iş geliştirme ve ürün tasarım süreci eğitimleri vererek
endüstriyel tasarım yöntem ve becerilerini kazandırmaktır.
Proje Ortakları ve Paydaşları:
• Kayseri Erciyes Üniversitesi (Türkiye)- Yürütücü Kuruluş
• Delft Teknik Üniversitesi (Hollanda)
• Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Türkiye)
• EuropForAll (İtalya)
• Sofya Teknik Üniversitesi (Bulgaristan)
• Arçelik (Türkiye)
• Giovani per l’ Europa (İtalya)
• Erciyes Tasarım ve Monteleme Derneği (Türkiye)
• SHARE (Belçika)
• Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi (Kayseri, Türkiye)
Projenin Süresi
01.09.2016- 01.09.2019 (3 yıl)
Projenin Hedef Kitlesi:
Mesleki eğitim alanında endüstriyel tasarım öğrencileri ve eğitmenleri
Beklenen Çıktılar:
• Endüstriyel tasarım konusunda bir çerçeve eğitimi oluşturmak ve vermek.
• 4 dile (Türkçe, İngilizce, Dutch ve Bulgarca) çevrilmiş 1.200 sayfalık tasarım eğitim kiti
oluşturmak (14 modül)
• Online eğitim ve uygulama geliştirme portalı oluşturmak
• 1.000 adet eğitim notu kitabı basıp dağıtmak.
• Pilot testi yapılmış eğiticilerin eğitimi seminerleri yapmak.

Proje Faaliyetleri:
Proje kapsamında Genel Müdürlüğümüzden beklenen proje çıktılarını yaygınlaştırması ve
MEB’e bağlı kurumlarına duyurması/farkındalık arttırması yönündedir. Proje kapsamında 8
tane toplantı planlanmış olup, Genel Müdürlüğümüz bir ulusal iki uluslararası toplantıya
katılarak teknik eğitime tabi olmuştur.
2018 yılında gerçekleşen proje faaliyetleri şu şekildedir:
1. Yönetim Toplantısı ve Teknik Eğitim- Milano, İtalya (Nisan, 2018)
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2. Yönetim Toplantısı- Brüksel, Belçika (Eylül, 2018)
3. 2018 Ekim ayına kadar tasarım kitine ilişkin 14 modülden 11 modülü hazırlanmış olup, kalan
üç modül Hollanda ve Bulgaristan tarafından hazırlanacaktır.
4. Kasım ayında düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesinde proje yaygınlaştırma faaliyeti
olarak Erciyes Üniversitesi ile YEĞİTEK tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleşmiştir.
Ulusal Ar-Ge Çalışmaları:
2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde veriye dayalı karar alma süreçlerinin desteklenmesi
amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından FATİH Projesi’nden beklenen sonuçlar ve
verimlilik artışı için düzenli değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Potansiyel eksikliklerin
erken tespit edilmesine ve önlem alınmasına yönelik olarak araştırılmasında fayda görülen konu
başlıkları belirlenmiş ve İdarenin onayı ile bu konular için araştırma ekipleri oluşturularak
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2018 yılı içerinde;


Öğretmenlerin Akıllı Cep Telefonlarını Eğitim Etkinliklerinde Kullanabilme
Düzeylerinin Belirlenmesi



Öğrencilerin Dijital Okuma Becerilerinin Belirlenmesi



Küresel Bağlamda STEM Yaklaşımları



Dünyada Eğitim Trendleri ve Ülkemizde STEM Öğrenme Etkinlikleri: MEB K12
Okulları Örneği



FATİH Projesi Eğitimlerinin Okullarda Ders Süreçlerinde Nasıl Kullanılacağının
İncelenmesi



Öğrenciler İçin EBA Portalinin Kullanılabilirlik Düzeyinin Ölçülmesi



Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerini Kullanabilme Yeterliklerinin Belirlenmesi



Eğitime Katkı Sağlayan Tüm FATİH Projesi Bileşenlerinin (Etkileşimli Tahta,
Tablet Bilgisayar, ESY, MDM, vb.) Kullanım Oranları, Kullanım Kolaylıklarının
Belirlenmesi



EBA'dan Talep Edilen İçeriklerin Tür, Özellik ve Nitelik Bakımından İhtiyaç
Analizlerinin Yapılması

adlı araştırmalar tamamlanarak basılmış, ilgili makamlara sunulmuştur.
Geçmiş yıllarda tamamlanan araştırma konuları/özetleri/raporları http://yegitek.meb.gov.tr web
sitesinde yayınlanmıştır.
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2018 YILI ARAŞTIRMA, YARIŞMA VE SOSYAL ETKİNLİK İZİNLERİ:
Genel Müdürlüğümüz 2017/25 Sayılı Genelge çerçevesinde Araştırma, Yarışma ve
Sosyal Etkinlik izin taleplerini değerlendirmekte ve sonuçlandırmaktadır. Bu kapsamda 2018
yılında;
236 Araştırma Uygulama izin başvurusu gerçekleşmiştir. Bunlardan; 147 araştırma
uygulama izin talebi onaylanmış, 14 araştırma izin talebi reddedilmiş, 1 araştırma iznine
yönelik olarak talep eden kurumlarımıza görüş bildirilmiş, 22 araştırma izin talebi hakkında
ilgili kurumlardan görüş talep edilmiş, 49 araştırma izin talebi ise ilgili kuruma havale
edilmiştir. 3 talep ile ilgili olarak başvuru sahibine bilgilendirme yapılmıştır

GÖREV
ALANINDA
OLMADIĞINA
İLİŞKİN YAZI/
BİLGİ

AYLAR

İZİN
VERİLEN

REDDEDİLEN

GÖRÜŞ
BİLDİRME

GÖRÜŞ
SORMA

HAVALE

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

12
13
15
9
17
7
8
6
9
12
23
16

--1
1
2
4
----------1
1

--1
---------------------

2
2
3
3
5
--2
--2
1
1
1

4
9
7
1
7
3
4
1
5
--2
6

----1
--------1
----1
---

TOPLAM

147

14

1

22

49

3

66

T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Yarışma ve Sosyal Etkinlik izinleri çerçevesinde 900 başvuru değerlendirilmiş olup sonuçları
aşağıdaki şekildedir:

TÜR

Sosyal Etkinlik
Yarışma
Yarışma ve
Sosyal Etkinlik
Diğer

ONAY

RET

GÖRÜŞ

HAVALE

DİĞER

TOPLAM

272

236

4

3

8

523

240

73

2

3

5

323

1

1

3

0

6

11

4

8

7

5

19

43

900

HALKLA İLİŞKİLER :
Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
(CİMER), MEB Bilgi Edinme, MEB İletişim Merkezi ve YEĞİTEK İletişim Üzerinden gelen
başvuruları değerlendirmekte ve sonuçlandırmaktadır. Bu kapsamda;
2018 yılında CİMER üzerinden 1.680 adet, MEB Bilgi Edinme üzerinden 167 adet, MEB
İletişim Merkezi (444 0 632) üzerinden 597 adet, yegitek@meb.gov.tr üzerinden 3.676 adet
ileti alınmış, cevaplandırılmış ya da ilgili birimlere yönlendirmeleri yapılmıştır. Ayrıca Genel
Müdürlüğümüzün görev alanına giren iş ve işlemlerle ilgili halkla İlişkiler hizmeti (telefon, yüz
yüze, fax, e-Posta vb.) verilmiştir.
Faaliyetlere ilişkin özet tablo:

2018

YIL

BAŞVURU MERCİİ

SONUÇLANDIRILAN
BAŞVURU SAYISI

CİMER

1.680

Bilgi Edinme
MEB İletişim Merkezi
(444 0632)
Kurumsal e-Posta
(yegitek@meb.gov.tr)
GENEL TOPLAM

167
597
3.676
6.120
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B. AMAÇ ve HEDEFLER
1.

Birimin Amaç ve Hedefleri
9. Kalkınma Planında hedef olarak “Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında bir

yapılanmaya gidilmesi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi” olarak ifade edilen hedefin 652
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe konulması ile Genel Müdürlüğümüzün görev
ve sorumluluk alanlarında yeni bir planlamaya gidilmiştir. Buna ek olarak yeni ve yatay bir
örgüt yapısına geçilerek yapısal değişikliğin sağlanmasıyla birlikte amaç ve hedeflerimize
ulaşmamızla ilgili olarak gerekli yenilenme ve program çalışmaları yapılmıştır. 1 Numaralı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile de bu yapı korunmuştur.
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Hedefleri ve Politikaları, Amaçlar ve Hedefler
metninde; “Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve
milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven
ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji
kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle
donanmış, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır” ifadesi yer
almaktadır.
Yine, Onuncu Kalkınma Planı, Hedefleri ve Politikaları, Amaçlar ve Hedefler metninde;
“Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek,
öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır.” denilmektedir.
Ayrıca, Bilgi Toplumu Stratejisi’nde Sosyal Dönüşüm başlığı altında “Bilgi ve iletişim
teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrenci, öğretmen ve eğiticilerin
bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır. Bu kapsamda öğrencilere bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanma yetkinliği kazandırılacak, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli
müfredat geliştirilecektir. Diğer taraftan, bu yetkinliği kazanmış bireylerin yaşam boyu öğrenim
yaklaşımı ve e-öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmeleri için uygun yapıların oluşumu ve
sayısal içeriğin geliştirilmesi desteklenecektir” şeklinde ifade edilen sorumlulukların birinci
derecede Genel Müdürlüğümüz görev alanına girmesinden ötürü nihai amaç ve hedefimiz
açıkça ortaya konulmuştur.
Genel Müdürlüğümüz, Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın 2. teması
“Eğitim ve Öğretimde Kalite” ve 3. teması “Kurumsal Kapasite” bölümlerinde belirtilen amaç
ve hedeflere yönelik çalışmalarını gerçekleşmiştir.
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2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin açıklanmasıyla önümüzdeki dönem çalışmaları yeniden
planlanmaya başlanmıştır.
Tablo 7: Birim Temel Amaç ve Hedefleri
Hedef Gösterge
No
No

100
101
102

103
104

FATİH Projesi ile örgün ve
yaygın eğitim
kurumlarında bilgi ve
iletişim
teknolojisi altyapısı
geliştirmek, öğrenci
ve öğretmenlere yönelik
etkinlikler
düzenleyerek bu teknolojileri
kullanma
yetkinliklerini arttırmak.

105

106
PH
29

107
108
109

110

111

112

113

Gösterge İfadesi

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin
sürekliliğini sağlamak ve güncellemek
Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın etkili
kullanımı için içerikler hazırlamak /
hazırlatmak
Uzaktan eğitim ders materyalleri
hazırlamak/hazırlatmak, yayınlamak
2018 yılı sonuna kadar birer Kısa Film,
Fotoğraf, Fen Deneyleri, Sosyal Bilimler
Yarışması, Karikatür, Müzik, kodlama ve
Edebiyat yarışması düzenlemek
İçerik Geliştirme Eğitimi / EBA Stüdyoları
Eğitimde FATİH Projesi tanıtımı
kapsamında ulusal düzeyde fuar, çalıştay,
sempozyum,zirve vb gibi etkinliklere
katıılım sağlamak veya düzenlenmesini
planlamak.
FATİH Projesi kapsamında tanıtım amaçlı
kamu spotu, tanıtım veya reklam filmi
hazırlanması
Siber güvenlik iyileştirmeleri ve siber
güvenlik ve yazılım eğitimleri
İçerik dağıtım servisi(CDN) hizmeti
EBA veri merkezi sunucularının, oracle
veritabanı ve uygulama sunucularının
lisans/bakımı yapılacaktır.
FATİH Projesi kapsamında sağlanan
teknolojinin ve e-materyallerin öğretim
sürecinde etkin kullanımını sağlamak için
yönetici ve öğretmenlere yönelik yüzyüze ve
uzaktan eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.
FATİH Projesi ve EBA'nın eğitim-öğretim
faaliyetlerine etkisini izlemek amacıyla alan
araştırmaları yapmak.
Uluslararası projeler (eTwinning, Scientix
ve Teach-Up) kapsamında öğretmenlere
yönelik etkinlikler düzenlemek.
FATİH Projesi Bileşenleri Hizmet Alımı
Modeli kapsamında okullara altyapı ve
donanımların sağlanması (Tabletsiz)
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Hedef Gösterge
No
No

114

Gösterge İfadesi

FATİH Projesi Bileşenleri Hizmet Alımı
Modeli kapsamında okullara altyapı ve
donanımların sağlanması (Tabletli)

Temel Politika ve Öncelikler
Eğitim sistemleri çağa uygun olarak sürekli bir gelişim ve değişim sürecindedir.
Eğitimde niteliği artırma sürekli yaklaşım olmuştur. Bu değişim sürecini eğitim fırsat ve
imkânlarının herkes için erişilebilir kılınması temel prensibinden yola çıkarak planlayabilmek,
öngörüler geliştirebilmek için Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planını hazırlamış ve
2015 yılı son çeyreği itibarıyla uygulamaya girmiştir.
Genel Müdürlüğümüzün Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planını ile uyumlu
Temel İlke ve Değerleri şu şekilde belirlenmiştir:
a) Yenilikçilik
b) Ekonomiklik, Verimlilik
c) Şeffaflık ve hesap verebilirlik
d) Çözüm odaklılık
e) Teknoloji kullanımında yetkinlik
f)

İnsan odaklılık

Bu Temel İlke ve Değerler çerçevesinde kalite politikamız;
1.

Eğitim ve bilişim teknolojileri alanındaki yeniliklerin takip edilerek, eğitim
sistemimize uyumlu hale getirilmesi,

2.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenerek
yaygınlaştırılması,

3.

Hayat boyu eğitim ilkesinden hareketle, eğitim dışında kalmış vatandaşların eğitimi
için içerik desteği, eğitim bilişim teknolojilerinin kullanımına dönük eğitimlerin
verilmesi,

4.

İşgücü, zaman ve kaynak tasarrufuna yönelik bir anlayışın tesis edilmesi,

5.

Kurum çalışanlarının, hedef grupların ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve
önerileri dikkate alınarak katılımcı yönetimin sağlanması,

6.

Saygı, sevgi, güven, sadakat ve hoşgörü esaslarına dayalı kurum kültürünün
oluşturulması,
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7.

Ülke şartlarına uygun, teknolojiye dayalı eğitim materyallerinin üretilmesi ve
geliştirilmesi,

8.

İnsan kaynaklarının planlanması ve geliştirilmesi,

9.

Veriye dayalı karar almayı yaygın hale getirerek kalite yönetim sisteminin sürekli
iyileştirilmesini öngörmektedir.

C. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
1. Mali Bilgiler
a) Bütçe Uygulama Sonuçları
Genel Müdürlüğümüz 2018 Mali Yılında tahsis edilen 1.035.064.000 TL'lik ödeneğin
72.095.464 TL'sini kullanmış olup, 2017 yılı bütçe kullanım oranı %6,96 olarak
gerçekleşmiştir.
Tablo 8: Kullanılan Kaynaklar Tablosu
Bütçe Gider Türü

01-Personel Gideri
02- SGK Gideri
03- Mal ve Hizmet Alımları
05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri
TOPLAM

2017

2018

Ödenek
Harcama
Miktarı
(TL)
(TL)
21.601.000
5.073.286
1.316.000
794.355
10.884.391 16.737.378
79.000
0
1.013.000.000 120.523.338
1.046.880.391 143.128.357

Ödenek
Miktarı
(TL)
5.686.000
901.000
11.367.000
110.000
1.017.000.000
1.035.064.000

Harcama
(TL)
5.744.757
884.996
38.773.738
37.232
26.654.742
72.095.465

Söz konusu bütçe ödeneği; personel giderleri, SGK devlet primi ödemeleri, mal ve
hizmet alımları ile yapım işleri gibi alanlarda kullanılmıştır.
Tablo 9: Kullanılmayan Kaynaklar Tablosu
2017
Bütçe Gider Türü

Ödenek
Miktarı (TL)

01-Personel Gideri
02- SGK Gideri
03- Mal ve Hizmet Alımları
05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri
TOPLAM

21.601.000
1.316.000
10.884.391
79.000
1.013.000.000
1.046.880.391

2018
Tenkis
Ödenek
Tenkis
Miktarı
Miktarı
Miktarı
(TL)
(TL)
(TL)
16.527.714
5.686.000
-58.757
521.645
901.000
16.004
-5.852.987
11.367.000 -27.406.738
79.000
110.000
72.764
892.476.662 1.017.000.000 990.345.258
903.752.034 1.035.064.000 962.968.531
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Tablo 11: Kullanılan Diğer Kaynaklara İlişkin Bilgiler
Kaynak sağlanan proje veya çalışmaya ilişkin
Bilgiler
Avrupa Okul Ağı
TOPLAM

2017 Yılı
Kullanılan
Kaynak
Miktarı
71.330
71.330

2018 Yılı
Kullanılan
Kaynak
Miktarı
110.000
110.000

b) Mali Denetim Sonuçları
Genel Müdürlüğün mali konulardaki gelir ve giderleri her yıl düzenli olarak
incelenmektedir. İdari Mali İşler Kanalıyla genel bütçeden yürütülen mali işlemler ödeme
emirleri hazırlandıktan sonra bağlı olunan Saymanlık tarafından “Ödeme Gerçekleştirme
Onayı” verilmeden önce düzenli olarak incelenir ve mali işlemler ise her yıl 1(bir) kere düzenli
olarak Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenir.
Genel Müdürlüğümüz; gerektiği takdirde denetim sonuçlarına göre çalışma ve
planlamalarını revize etmekte, bu sonuçlardan faydalanmaktadır.
c) Diğer Hususlar
Sayıştay Başkanlığının değerlendirmeleri ışığında Genel Müdürlüğümüz 2018 Yılı Mali
Performans programı gelen değerlendirme sonuçlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

2. Performans Bilgileri
Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı ile belirlenen “Hayata hazır, sağlıklı
ve mutlu bireyler yetiştiren eğitim sistemi” vizyonu çerçevesinde “Düşünme, anlama, araştırma
ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış;
millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş; iletişime ve
paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve
sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu
bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamak” misyonunu kendine ilke edinen YEĞİTEK,
2018 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Performans Programı dâhilinde aşağıdaki tabloda yer alan
çalışmaları yürütmüştür.
Genel Müdürlüğümüz tarafından; 23 Ekim 2018 tarihinde açıklanan 2023 Eğitim
Vizyonu Belgesi benimsenmiş ve tüm çalışmalar bu doğrultuda gözden geçirilmiş, yeniden
planlanmıştır.
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a) Performans Hedef ve Göstergeleri Gerçekleşme Durumları
Tablo 12: Performans Hedefleri Bazında İzleme ve Değerlendirme Tablosu

Performans Hedefleri Bazında İzleme ve Değerlendirme Tablosu
Yıl/Dönem

2018

Birim Adı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Performans
Hedefi

29

FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve
iletişim teknolojisi altyapısı geliştirmek, öğrenci ve öğretmenlere
yönelik etkinlikler düzenleyerek bu teknolojileri kullanma
yetkinliklerini artırmak.
Gerçekleşme

Sıra

1

2

3

Performans
Göstergeleri

Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) sistemine
eklenen ders destek
materyalleri ve
uygulamaların sayısı.
EBA' nın
geliştirilmesine
yönelik yapılan
yarışma sayısı
Eğitimde FATİH
Projesi tanıtımı
kapsamında katılım
sağlanan etkinlik
sayısı (fuar,
sempozyum,
konferans, zirve vb.
organizasyonlar ve
kamu spotu
hazırlama)

Gerçekleş
me
Durumu
(c)

Hedef
(a)

I. Üç
Aylık

II. Üç
Aylık

III.
Üç
Aylık

IV. Üç
Aylık

Kümülatif

1920

447

494

371

610

1922

BAŞARILI
%100,10

8

8

0

0

0

0

İYİLEŞTİRİL
MELİ
%0

10

0

1

1

2

4

4

Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) kullanıcı sayısı

1.200.00
0.000

270.788
.858

147.901.55
1

105.477
.646

544.517.
063

1.068.685.118

5

Eğitimde teknoloji ve
e-materyal kullanımı
konusunda yüz yüze
eğitime alınan
yönetici ve öğretmen
sayısı

1.600

346

550

81

650

1627

İYİLEŞTİRİL
MELİ
%40

BAŞARILI
%89

BAŞARILI
%101
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6

7

8

9

10

Eğitimde teknoloji ve
e-materyal kullanımı
konusunda uzaktan
eğitime alınan
yönetici ve öğretmen
sayısı
Eğitimde teknoloji
kullanımının
yaygınlaştırılmasına
yönelik olarak
yürütülen uluslararası
projeler kapsamında,
öğretmenler için
düzenlenen etkinlik
(çalıştay, konferans,
seminer, toplantı vb.)
sayısı
Eğitimde Teknoloji
kullanımına yönelik
gerçekleştirilen
araştırma sayısı
FATİH Projesi
Bileşenleri Hizmet
Alımı Modelinden
faydalanan tabletsiz
kullanıcı sayısı
FATİH Projesi
Bileşenleri Hizmet
Alımı Modelinden
faydalanan tabletli
kullanıcı sayısı

56.000

8.052

54810

9079

18.928

90.869

BAŞARILI
%160

20

6

10

19

11

46

BAŞARILI
%230

6

3

1

3

2

9

BAŞARILI
%150

37.700.0
00

0

0

0

0

0

İYİLEŞTİRİL
MELİ
%0

6.950.00
0

0

0

0

0

0

İYİLEŞTİRİL
MELİ
%0

Performans Göstergesi 2’ ye ilişkin olarak; 2018 EBA yarışmaları tasarruf tedbirleri
kapsamında ikinci bir duyuruya kadar ileri tarihe ertelenmiştir. 2019 Yılında

Değerlendirme

Değerlendirme ve Ödül süreçlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Performans Göstergesi 3’ e yönelik olarak; Sayıştay Başkanlığının raporu doğrultusunda
yatırım bütçesinden yapılamayacağının belirtilmesi üzerine etkinlikler durdurulmuştur.
Performans Göstergesi 9 ve 10’a ilişkin olarak;
Göstergenin gerçekleşmesine yönelik hizmet alımları ihalesi mali teklif aşamasında
bulunduğundan hedef gerçekleştirilememiştir.
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Tablo 13: Performans Göstergeleri Sonuçları Tablosu

29

Hedeflenen Yıl Sonu
Gösterge
Gerçekleş
Düzeyi
me Düzeyi

Hedefe
Ulaşılamadı

13- MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Açıklama

Hedefe Makul
Düzeyde Ulaşıldı

Performans
Hedefi
Performans
Göstergesi

İdare Adı

Hedefe Ulaşıldı

Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu

Performans Hedefi
FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi
altyapısı geliştirmek, öğrenci ve öğretmenlere yönelik etkinlikler düzenleyerek bu
teknolojileri kullanma yetkinliklerini artırmak.
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemine
eklenen ders destek materyalleri ve
uygulamaların sayısı.
EBA' nın geliştirilmesine yönelik
yapılan yarışma sayısı
Eğitimde FATİH Projesi tanıtımı
kapsamında katılım sağlanan etkinlik
sayısı (fuar,sempozyum, konferans,
zirve vb. organizasyonlar ve tanıtım
filmi, kamu spotu hazırlama)
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanıcı
sayısı
Eğitimde teknoloji ve e-materyal
kullanımı konusunda yüz yüze
eğitime alınan yönetici ve öğretmen
sayısı
Eğitimde teknoloji ve e-materyal
kullanımı konusunda uzaktan eğitime
alınan yönetici ve öğretmen sayısı
Eğitimde teknoloji kullanımının
yaygınlaştırılmasına yönelik olarak
yürütülen uluslararası projeler
kapsamında, öğretmenler için
düzenlenen etkinlik
(çalıştay,konferans,seminer,toplantı
vb.) sayısı
Eğitimde Teknoloji kullanımına
yönelik gerçekleştirilen araştırma
sayısı
FATİH Projesi Bileşenleri Hizmet
Alımı Modelinden faydalanan
tabletsiz kullanıcı sayısı
FATİH Projesi Bileşenleri Hizmet
Alımı Modelinden faydalanan tabletli
kullanıcı sayısı

√
1920

1922

8

0

10

√

√

4

15.250.000

16.096.299

√

1.600

1.627

√

56.000

90.869

√

20

46

√

6

9

√

37.700.000

0

√

6.950.000

0

√
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b) Faaliyet ve Projelere İlişkin Gerçekleşme Durumları
Tablo 15’te Genel Müdürlüğümüzün sorumlu olduğu faaliyet listesi ve Tablo 16’da Faaliyet
gerçekleşme tablosunda faaliyet kapsamında gerçekleştirilenler ve faaliyete ilişkin
gerçekleşme durumları yer almaktadır.

29.1

Eğitim Bilişim Ağı (EBA)sisteminin sürekliliğini sağlamak
ve güncellemek

124

29.2

Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın etkili kullanımı için içerikler
hazırlamak / hazırlatmak

124

29.3

Uzaktan eğitim ders materyalleri hazırlamak/hazırlatmak,
yayınlamak

124

29.4

2018 yılı sonuna kadar birer Kısa Film, Fotoğraf, Fen
Deneyleri, Sosyal Bilimler Yarışması, Karikatür, Müzik,
kodlama ve Edebiyat yarışması düzenlemek

124

29.5

İçerik Geliştirme Eğitimi / EBA Stüdyoları

124

29.6

Eğitimde FATİH Projesi tanıtımı kapsamında ulusal
düzeyde fuar, çalıştay, sempozyum, zirve vb. gibi
etkinliklere katılım sağlamak veya düzenlenmesini
planlamak.

29.7

FATİH Projesi kapsamında tanıtım amaçlı kamu spotu,
tanıtım veya reklam filmi hazırlanması

124

29.8

Siber güvenlik iyileştirmeleri ve siber güvenlik ve yazılım
eğitimleri siber güvenlik iyileştirmeleri ve siber güvenlik ve
yazılım eğitimleri

124

29.9

İçerik dağıtım servisi(CDN) hizmeti

124

124

Sorumlu
Birim

Faaliyetler

PP. PDF
Sayfa no

Faaliyet No

Tablo 15: Birim Faaliyet Sorumluluğu Tablosu

Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
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125

Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.

125

Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.

29.10

Eba veri merkezi sunucularının, oracle veri tabanı ve
uygulama sunucularının lisans/bakımı yapılacaktır.

29.11

FATİH Projesi kapsamında sağlanan teknolojinin ve emateryallerin öğretim sürecinde etkin kullanımını sağlamak
için yönetici ve öğretmenlere yönelik yüz yüze ve uzaktan
eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.

29.12

FATİH Projesi ve EBA' nın eğitim-öğretim faaliyetlerine
etkisini izlemek amacıyla alan araştırmaları yapmak.

125

29.13

Uluslararası projeler (eTwinning, Scientix ve Teach-Up)
kapsamında öğretmenlere yönelik etkinlikler düzenlemek.

125

29.14

FATİH Projesi Bileşenleri Hizmet Alımı Modeli kapsamında
okullara altyapı ve donanımların sağlanması (Tabletsiz)

125

29.15

FATİH Projesi Bileşenleri Hizmet Alımı Modeli kapsamında
okullara altyapı ve donanımların sağlanması (Tabletli)

125

Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri
GM.
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Tablo 16: Birim Faaliyet Sonuçları Tablosu

29

29

29

29

Faaliyet
No

PH No

Birim Faaliyetleri Tablosu
Faaliyet
(2018 Yılı Performans
Programı)

1

Eğitim Bilişim Ağı
(EBA)sisteminin
sürekliliğini sağlamak
ve güncellemek

2

Eğitim Bilişim Ağı
(EBA)'nın etkili
kullanımı için içerikler
hazırlamak /
hazırlatmak

3

Uzaktan eğitim ders
materyalleri
hazırlamak/hazırlatmak,
yayınlamak

4

2018 yılı sonuna kadar
birer Kısa Film,
Fotoğraf, Fen
Deneyleri, Sosyal
Bilimler Yarışması,
Karikatür, Müzik,
kodlama ve Edebiyat
yarışması düzenlemek

Yapılan Çalışmalar

Sahadan gelen talepler ve
Genel Müdürlüğümüz
bünyesindeki çalışmalar
doğrultusunda EBA
platformunda gerekli
güncellemeler yapılmaktadır.
Veri merkezi ve teknik
altyapı kapsamındaki
ihtiyaçlar veri merkezi bakım
hizmetleri kapsamında
karşılanmakta olup, yazılım
geliştirme süreçleri kurum
kaynakları(personeli) ile
yürütülmektedir.
İnfovideo, İnfografik, Ders
anlatım videoları üretilmiş
olup, protokol ve
taahhütnamelerle alınan
içerikler EBA platformu
üzerinden yayınlanmaktadır.
Öğretmenlere yönelik
"Mesleki Çalışma Programı"
kapsamında EBA üzerinden
canlı yayınlar yapılmıştır.
EBA-UZEM yayınları,
internet üzerinden etkileşimli
uygulamalar olarak
sürdürülmektedir.
2018 Yılında Resim,
Fotoğraf, Senaryo, Kısa Film
Senaryo ve Robotik Kodlama
yarışmaları planlanmış
başvurular alınmış ancak
değerlendirme ve ödül töreni
süreçleri
gerçekleştirilememiştir.

Faaliyet
gerçekleştirilemedi ise
nedeni

FAALİYET
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ
TİR

FAALİYET
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ
TİR

FAALİYET
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ
TİR

2018 EBA yarışmaları
tasarruf tedbirleri
kapsamında ikinci bir
duyuruya kadar ileri
tarihe ertelenmiştir. 2019
Yılında Değerlendirme
ve Ödül süreçlerinin
gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
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29

Faaliyet
No

PH No

Birim Faaliyetleri Tablosu

5

Faaliyet
(2018 Yılı Performans
Programı)

İçerik Geliştirme
Eğitimi / EBA
Stüdyoları

Yapılan Çalışmalar

EBA TV ve Radyo
Stüdyolarının donanım
eksiklikleri giderilerek
Dijital arşiv sistemi
güncellenmiştir.
• FATİH Projesi ve EBA’yı
tanıtmak eğitim paydaşlarımızı
bilgilendirmek amacıyla 14-22
Nisan 2018 tarihinde "23. İzmir
Kitap Fuarı" na katılım
sağlanmıştır.

29

6

Eğitimde FATİH Projesi
tanıtımı kapsamında
ulusal düzeyde fuar,
çalıştay, sempozyum,
zirve vb. gibi etkinliklere
katılım sağlamak veya
düzenlenmesini
planlamak.

• 14.12.2016 tarihinde Millî Eğitim
Bakanlığı Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile
İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş.
arasında imzalanan protokol
çerçevesinde 26-28.09.2018
tarihlerinde Endonezya-Cakarta’da
düzenlenen GESS INDONESIA
Eğitim ve Eğitim Ekipmanları
fuarına 3 kişilik ziyaretçi katılımı
gerçekleştirilmiştir.
• 14.12.2016 tarihinde Millî
Eğitim Bakanlığı Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü ile İFO İstanbul Fuar
Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan
protokol çerçevesinde 2527.10.2018 tarihinde "GESS
Türkiye" fuarına katılım
sağlanarak FATİH Projesi ve
EBA'nın tanıtımı
gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet
gerçekleştirilemedi ise
nedeni

FAALİYET
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ
TİR

FAALİYETİN
GERÇEKLEŞMEYEN BİR
KISMI
BULUNMAKTADIR

• 2018 yılı çalışma
takvimine alınmasına
rağmen tasarruf
tedbirlerinden dolayı 10-18
Kasım 2018 tarihlerinde
gerçekleştirilen 37.
Uluslararası İstanbul Kitap
Fuarı'na katılma faaliyeti
gerçekleştirilmemiştir.

•2-3.11.2018 tarihinde ATO
Congresium'da "FATİH Projesi
Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018"
organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
Bu Zirve; Bakanlığımızın eğitim
teknolojileri adına yaptığı ve örnek
teşkil eden faaliyetlerinin
paylaşılması, çoğaltılması, kendi
projelerimizin tanıtılması ve eğitim
teknolojileri alanında yapılacak
olan yeni araştırmalara yön
verilmesi amacıyla öğretmen,
akademisyen, öğrenci, özel sektör
temsilcileri, eğitim teknologları,
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Faaliyet
No

PH No

Birim Faaliyetleri Tablosu
Faaliyet
(2018 Yılı Performans
Programı)

Yapılan Çalışmalar

Faaliyet
gerçekleştirilemedi ise
nedeni

STK temsilcileri ve karar vericileri
bir araya getiren bilimsel ve
akademik bir eğitim faaliyetidir.
• Zirve kapsamında sunulan
bildiriler ve görseller tam metin
olarak bir cilt kitap (Bildiri Kitabı)
şeklinde hazırlanmış ve basımı
gerçekleştirilmiştir.

29

29

29

29

7

FATİH Projesi
kapsamında tanıtım
amaçlı kamu spotu,
tanıtım veya reklam filmi
hazırlanması

8

Siber güvenlik
iyileştirmeleri ve siber
güvenlik ve yazılım
eğitimleri siber güvenlik
iyileştirmeleri ve siber
güvenlik ve yazılım
eğitimleri

9

İçerik dağıtım
servisi(CDN) hizmeti

10

Eba veri merkezi
sunucularının, oracle veri
tabanı ve uygulama
sunucularının
lisans/bakımı
yapılacaktır.

YEĞİTEK kurum dergisi olan
EBABİL, yıl içinde iki kez
çıkarılmıştır. Bunlardan ilki olan
“ETZ 2017” dosya konulu derginin
basılı olarak dağıtımı yapılmış ve
e-dergi olarak yayımlanmıştır.
“Öğretmen” konulu diğer sayı ise
sadece e-dergi olarak
yayımlanmıştır.
2-3 Kasım 2018 tarihinde ATO
Congresium'da gerçekleştirilen
"FATİH Projesi Eğitim
Teknolojileri Zirvesi 2018"
organizasyonunda gösterilmek
üzere 3 adet tanıtım filmi
yapılmıştır.
Veri Merkezi Bakım Hizmeti
Kapsamında veri merkezi iç
network güvenlik analizleri
gerçekleştirilmiş ve gerekli
iyileştirmeler planlanmıştır. 2019
yılı ilk 6 aylık dönemde gerekli
iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
EBA içeriklerinin kesintisiz ve
yüksek kaliteli sunulması amacıyla
ve Genel Müdürlüğümüzce
yapılacak canlı yayınların
kullanıcılara ulaştırılması
kapsamında CDN hizmeti
alınmıştır. 2019 yılı için yeni bir
hizmet alımı yapılacaktır.
Veri Merkezi Bakım Hizmeti
Kapsamında ihtiyaç duyulan
sunucuların bakım ve garanti
hizmetleri alınmıştır.

FAALİYET
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

FAALİYET
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

FAALİYET
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

FAALİYET
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
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29

29

Faaliyet
No

PH No

Birim Faaliyetleri Tablosu
Faaliyet
(2018 Yılı Performans
Programı)

11

FATİH Projesi
kapsamında sağlanan
teknolojinin ve emateryallerin öğretim
sürecinde etkin
kullanımını sağlamak için
yönetici ve öğretmenlere
yönelik yüz yüze ve
uzaktan eğitim faaliyetleri
düzenlenecektir.

12

FATİH Projesi ve EBA'nın
eğitim-öğretim
faaliyetlerine etkisini
izlemek amacıyla alan
araştırmaları yapmak.

Yapılan Çalışmalar
41 uzaktan, 64 yüz yüze olmak
üzere, 9 ek faaliyet ve 35 iptal olan
faaliyetler ile birlikte toplamda 106
eğitim planlanmıştır.
STEM ve Kodlama Eğitimi
Standardizasyonu(SOSACT
Projesi) Kapsamında;
Ortaklarla sözleşme imzalanması
çalışmaları devam ediyor.
Açılış toplantısı gündemi
belirleniyor.
2018 yılı içerisinde;
 Öğretmenlerin
Akıllı
Cep
Telefonlarını
Eğitim
Etkinliklerinde
Kullanabilme
Düzeylerinin Belirlenmesi
 Öğrencilerin Dijital Okuma
Becerilerinin Belirlenmesi
 Küresel
Bağlamda
STEM
Yaklaşımları
 Dünyada Eğitim Trendleri ve
Ülkemizde
STEM
Öğrenme
Etkinlikleri: MEB K12 Okulları
Örneği
 FATİH Projesi Eğitimlerinin
Okullarda Ders Süreçlerinde Nasıl
Kullanılacağının İncelenmesi
 Öğrenciler İçin EBA Portalinin
Kullanılabilirlik
Düzeyinin
Ölçülmesi
 Öğretmenlerin
Bilişim
Teknolojilerini
Kullanabilme
Yeterliklerinin Belirlenmesi
 Eğitime Katkı Sağlayan Tüm
FATİH Projesi Bileşenlerinin
(Etkileşimli
Tahta,
Tablet
Bilgisayar, Esy, Mdm, Vb.)
Kullanım Oranları, Kullanım
Kolaylıklarının Belirlenmesi
 EBA'dan
Talep
Edilen
İçeriklerin Tür, Özellik Ve Nitelik
Bakımından İhtiyaç Analizlerinin
Yapılması
Araştırmaları
tamamlanmış,
basılmış ve ilgili Makamlara
sunulmuştur

Faaliyet
gerçekleştirilemedi ise
nedeni
FAALİYETİN
GERÇEKLEŞMEYEN BİR
KISMI
BULUNMAKTADIR
5 i uzaktan, 30 u yüz yüze
olmak üzere toplamda 35
faaliyet, tasarruf tedbirleri
kapsamında iptal edilerek
yapılmamıştır.

FAALİYET
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
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29

29

29

Faaliyet
No

PH No

Birim Faaliyetleri Tablosu
Faaliyet
(2018 Yılı Performans
Programı)

13

Uluslararası projeler
(eTwinning, Scientix ve
Teach-Up) kapsamında
öğretmenlere yönelik
etkinlikler düzenlemek.

14

FATİH Projesi Bileşenleri
Hizmet Alımı Modeli
kapsamında okullara
altyapı ve donanımların
sağlanması (Tabletsiz)

15

FATİH Projesi Bileşenleri
Hizmet Alımı Modeli
kapsamında okullara
altyapı ve donanımların
sağlanması (Tabletli)

Yapılan Çalışmalar
2018 yılında öğretmenlerimizin
katılım sağladıkları 46 etkinlik
düzenlenmiştir.
İlaveten; yine öğretmenlerimizin
çevrimiçi olarak katılım
sağladıkları 60 adet webinar
düzenlenmiştir.

FAALİYET
GERÇEKLEŞMEMİŞTİR.

FAALİYET
GERÇEKLEŞMEMİŞTİR.

Faaliyet
gerçekleştirilemedi ise
nedeni

FAALİYET
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

Mali teklif aşamasında
olduğundan
gerçekleştirilememiştir.

Mali teklif aşamasında
olduğundan
gerçekleştirilememiştir.
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c) Bakanlık Stratejik Planı İzleme Sonuçları
Milli Eğitim Bakanlığı, Stratejik plan izleme modülünde sisteme düzenli olarak veri
girişi yapılmakta olup veri girişleri 6 aylık periyotlarda gerçekleştirilmektedir. Stratejik planın
izlenmesi Genel Müdürlük Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı
tarafından

düzenli

olarak

takip

edilmekte,

talep

halinde

gerekli

raporlamalar

gerçekleştirilmektedir.
d) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Genel Müdürlüğümüz stratejik plan, performans programı, izleme ve değerlendirme
süreçleri Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmektedir. Performans bilgi
sisteminin altyapısını oluşturan stratejik plan, performans programı, izleme ve değerlendirme
alt modülleri sayesinde Genel Müdürlüğümüz stratejik plan, misyon ve vizyondan başlayarak
performans programında yer alan faaliyetleri etkin ve efektif olarak takip edebilmektedir.
İlgili Kanunun belirlediği çerçevede Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın 20152019 Stratejik Planında yer alan tema, stratejik amaç ve stratejik hedefler ile performans
programı sürecinde belirlenen hedef ve sorumlu harcama birimlerinin verileri arasındaki ilişki
düzenli olarak takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.
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D. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Üstünlükler, Zayıflıklar

A-Üstünlükler,
Tablo 17: Üstünlükler Tablosu
Sıra Üstünlük
1

Neden üstün?

Korumak İçin Yapılması
Gerekenler?
21. yüzyıl becerileri
kapsamında Eğitimde
Teknoloji Geliştirme ve
Kullanımına yönelik sürekli
Ar-Ge yapılması

YEĞİTEK’in köklü bir
bilgi birikimine sahip
olması

Millî Eğitim Bakanlığının
eğitim teknolojilerine
ilişkin uzmanlaşmış en
eski birimi olması.
Teknolojik tarihsel arşive
sahip olması.

Eğitimde FATİH Projesi
gibi dünyaca izlenen bir
projenin yürütülüyor
olması

Tüm toplumun
yararlandığı ve eğitimde
fırsat eşitliği yaratılmasını
sağlayan uluslararası tek
proje olması

Elde edilen kazanımların ve
proje çıktılarının Genel
Müdürlüğümüz web sitesi,
EBA ve sosyal medya
aracılığıyla ulusal ve
uluslararası platformlarda
paylaşılması

Kurumun güncel eğitim
teknolojilerini sürekli
takip etmesi ve kullanıma
imkan vermesi
YEĞİTEK’in uzaktan
eğitim verebilme imkânını
haiz standartları yüksek
radyo ve televizyon
stüdyolarına ve grafik
tasarım ünitelerine sahip
olması

Alanında deneyimli
araştırma özelliği bulunan
öğretmenlerin ve
uzmanların çalışması
Teknolojik yeterlikleri
oldukça yüksek TV
stüdyoların ile radyo
stüdyosu ve bunları
işletecek bilgi birikimi
olması

Eğitim materyalleri
üretimi ve yönetimi
süreçlerinin merkezinde
yer alması ve tüm
personelin teknolojik ve
diğer ofis donanımı
imkânlarından yüksek
düzeyde yararlanması

Geçmişten gelen bilgi
birikimi ve öğretmenlerin
kuruma kattığı sinerjinin
bulunması.

FCL gibi model bir
laboratuvar sınıf oluşturulması
ve yeni sürekli Ar-Ge
yapılması
Dijital eğitim içeriklerinin
paylaşılması, kullanımının
artırılması ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılması
ve öğrenciler ve öğretmenlerin
içerik oluşturma süreçlerinde
aktif görev alabilmelerinin
kolaylaştırılması
Öğretmenlerin alan
uzmanlaşmasına imkân
verecek ve Bakanlık
çalışmalarında MEB
uzmanlığına geçişini
sağlayacak yasal düzenleme ile
sürekliliğin sağlanması

2

3

4

5
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Tablo 18: Zayıflıklar Tablosu
Sıra Zayıflık

1

2

3

4

5

Neden zayıf?

İnsan kaynakları niteliğinde
istikrarın sağlanamaması

Çok fazla yönetici ve
personel sirkülasyonu

İş süreçleri hazırlanırken ArGe temelli planlamanın
yeterince yapılmaması

Araştırma ve
geliştirme birimlerinin
ayrı olarak organize
edilmesi

Kurum çalışanlarının
yaptıkları işlerle ilgili
yeterince hizmet içi eğitime
tabi tutulmaması

Hizmet içi eğitim
planlarının kurum
görev tanımlarına
yeterince uygun
olmaması

Fiziki planlamanın yeterli
düzeyde olmaması

Personelin özlük haklarının
ideal standartlardan uzak
olması

Zayıflığı ortadan
kaldırmak İçin yapılması
gerekenler
Personel performansını
ölçme ve değerlendirmeye
yönelik bir sistemin
kurulması
Ar-Ge biriminin kapatılmış
olmasından dolayı
Bakanlığımız nitelikli ArGe hizmeti alamamaktadır.
Bu nedenle Bakanlığın ArGe birimi olarak çalışacak
bir merkez kurulmalıdır.
Kurum görev tanımlarının
süreç esaslı yapılandırılarak
personel planlamasının
uzmanlığa dayalı olarak
yapılması

Genel Müdürlük
Binasının yeni kurulan
Ölçme Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ile
paylaşılması

MEB’in kendine yakışır bir
hizmet binası olmalı ve tüm
birimler bir arada
çalışmalıdır

Bakanlık içerisinde
görevlendirme ile
çalışan personelin
farklı ücret
politikasına tabi
tutulması

Görevlendirme ile çalışan
personelin ek ödemeleri ek
ders statüsünden çıkarılıp
görevlendirme süresince
görev tazminatı olarak eşit
şekilde ödenmesi
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2. Değerlendirme

FATİH Projesinin Genel Müdürlüğümüze yüklemiş olduğu sorumluluk, bilgi
ekonomisinin öneminin artması, ülke ekonomisinin olumlu yönde gelişmesi, teknolojiye sahip
olma maliyetinin her geçen gün daha da azalması ve Türkiye’nin son 10 yılda bölgesel bir
cazibe merkezi olması, ekonomik yapısının sağlam bir hale gelmesi eğitim sistemimizi ve bu
sistemi yöneten Bakanlığımızı her geçen gün daha güçlü kılmaktadır.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın her geçen gün öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından
tercih edilen bir içerik platformu haline gelmesi ve okullara sağlanan donanım ve alt yapının
eğitim ve öğretim ortamlarında kullanımının giderek artması, yaşayan bir ekosistem oluşmasına
önemli katkı sağlamıştır. Bu ekosistem sayesinde, nüfusunun büyük bir oranı gençlerden oluşan
ülkemizin genç nüfus potansiyelinin değerlendirilebilmesi için olanaklar sunulmuştur.
Genel Müdürlüğümüz; zayıf ve tehdit oluşturabilecek nitelikleri bertaraf ederek,
fırsatları da güçlü niteliklere çevirecek bilgi, yetenek, kapasite ve tarihsel bilgi birikime sahiptir.
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E. ÖNERİ, TEDBİR ve BEYAN
Bilişim teknolojilerinin her haneye girmesi ile bilgi toplumu olma yolunda değişimin
yaşanması, eğitim sistemimizi ve bu sistemi yöneten kurumlarımızı doğrudan etkilemiştir.
Bu süreçte bilgi toplumu ve stratejik yönetim anlayışı kamu kurum ve kuruluşları
üzerinde etkili olmaya başlamıştır. Gelinen noktada Millî Eğitim Bakanlığı da çağın gereklilik
ve niteliklerine sahip olabilmek için başta Teşkilat Yasası ve diğer mevzuatını değiştirerek daha
güçlü ve dinamik bir kurum olmuştur. Lakin değişim; yapısı gereği durağanlığı kabul
etmemekte ve bu nedenle de sürekli değişen ve gelişen bir kurum olma zorunluluğunu ortaya
çıkarmaktadır.
Bürokratik organizasyonumuz ve yasal dayanaklarımızın yanı sıra müfredat ve sınav
sistemleri ile bilgi iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu yönünde olumlu ve yenilikçi
hamlelerin gerçekleştirildiği bir dönemde bulunmaktayız. Genel Müdürlüğümüz bu süreçte
2023 Eğitim Vizyonuna uygun olarak yürüttüğü ulusal ve uluslararası projeler ile etkin bir rol
almaktadır.
Genel Müdürlüğümüz; sahip olduğu tarihsel birikim, proje hazırlama ve uygulama
kabiliyeti, etkin yönetim anlayışı ve nitelikli personel istihdamı özellikleriyle kendisine verilen
görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmek için var gücüyle çalışmaktadır.

87

T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Tablo 19: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı
İç Kontrol Güvence Beyanı (1)
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler; benden
önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.[2]
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.[3]
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü – 17/01/2019
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Anıl YILMAZ
Genel Müdür

Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet
raporlarına eklenir.
[2] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden
almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.
[3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir
ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.
[1]
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