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itgi:

Sayr : 62279663-310-E. 3786096

Konu: E[itim ve O[retimnde Yenilikqilik

0diilteri

04.04.2016

KAYMAKAMLI6TNA

litee Milli EPitim Mudtirlii[ti)

Milli E[itim Bakanh[r Strateji Geligtirme Bagkanhprnrn 3110312016 tarih ve 3685339

sayrlr yaas;..

yenilikgi uygulamalann e[itim sistemi mtze kazandtnlmast, 6[renci ve

6[retmenlerimize daha iyi e[itim ve lgretim imkinlanntn sunulmast amactyla yiiriittilen

baqa'1 galgmalara ,r"ril"r, ';Egitim u. ogt.timde Yenilikgilik Odulteri"nin dordtinctisti

2015-2016 e[itim ve o[retim yrhnda gergekleqtirilecektir'

Efitim ve 6gt.ti-de yenilikgilik Odrilleri'ne ilgi Genelge'de belirtilen koqullara

sahip her ttir ve kademedeki e[itim kurumlarrnda gorev yapan dfretmen ve ydneticiler ile

lise ve tisfti diizeyde 6[renim g6ren d$renciler bagvuru yapabileceklerdir. Baqvurular 4

Nisan-4 Mayrs 2016 tarihleri arasrnda http://eoyo.meb.gov.trllogin.aspx adresi iizerinden

elektronik ortamd a Y aPilacaktrr.

Elektronik ortamda ve saha ziyateti

almaya frak kazaflan galtgmalar, bdlgesel

6drillendirilecektir.
itgi Genelge esas almarak E[itim ve Ogretimde Yenilikgilik Odiilleri baqvurusunun'

tiim ilge milli egiiim mtidiirluklerince, resmi ve ozel okul/lcurumlara ivedilikle duyurulmast,

ekte yer alan duyuru afipinin renkli olarak ve ,{3 boyutunda go[altrlarak ttrm ilge milli efitim

mtidtirliikleri ii. ,.rini-oret okul/kurumlarda gdrtilebilecek yerlere astlmast ve gerekli

bilgilendirmelerin acilen yaprlmasr hususunda bilgilerinizi ve gere$ini dnemle rica ederim'

Pervin TORE

Milli E[itim Mridiirti

Eki t-ilgi yan ve ekleri

Da[tttm :

17 ilge Kaymakamh[rna
(ilee Milli E[itim Md.)

ile yaprlacak olan de[erlendirmeler sonucu 6dtil

u. bulunlk diizeyinde dtizenlenecek tdrenlerle

Bilgi :

Mtidtirlti[timtiz $ubelerine

Aynnrrh bilgi iqin: lvlurat OpVtittCi $b.Md' (1108)

Tel : (0256) 2151028

Faks: (0 256)2251268

NOT: Bagvuru ile ilgili krlavuz ve yaz{ann ttrm ilge milli efitim mtidiirltikleri, resmi/ozel

okul ve kurumlann web sitesinde ilan edilmesi'

Stratej i Gel igtinne Hizmetleri
MeErutiyet tvtil. fUrur Cd. N:20 09100 Merke/AYDIN
illektronik. A[: http ://aydin.rneb. gov.tr

e-posta : stratej igelisti rme09@meb. gor'. tr - arge09(@meb' gov'tr

Bu e\rak siiventi €lekrrooik irro il" i*4-,ifrliif7*uk"orgu.rneb gov.tr a&esindei 132e-ffad-35a5-a9e6-391b kodu ile tevit edil€bilir'



f*-W
Sayr : 12600597 -310-8.3685339

T.C.

uirri BGiriU BAKANLIGI
Stratej i Geligtirme Bagkanh[r

31.03 .2016

Aynntrh bilgi igin: A.DILEKMEN
Tel:(0 312\ 413 27 55

Faks: (0 312) 418 64 0l

Konu : E$itim ve Osretimde Yenilikgilik
0dtilleri

Ilgr:2910312016 tarihli ve 12600597-10.06-8.3575736 (201616) sayrh Genelge

Yenilikgi uygulamalann efitim sistemimrze kazandmlmast, dprenci ve

dfretmenlerimize daha iyi e[itim ve ofretim imkdnlanrun sunulmast amactyla yiiriitiilen
baqanh gahgmalara verilen "E[itim ve O[retimde Yenilikgilik Odtilleri"nin ddrdtincrisii
2015-201 6 egitim ve ofretim yrhnda gergeklegtirilecektir.

E[itim ve Ogretimde Yenilikgilik Odtitteri'ne ilgi Genelge'de belirtilen kogullara

sahip hqr ftir ve kademedeki elitim kurumlannda gorev yapan o[retmen ve yoneticiler ile

lise ve tistti drizeyde oprenim gdren dlrenciler bagvuru yapabileceklerdir. BaqvuruIar 4
Nisan-4 Mayrs 2016 tarihleri arasmda http:lleoyo.meb.gov.trllogin.aspx adresi tizerinden

elektronik ortamda yaprlacaktrr.

Elektronik ortamda ve saha ziyareti ile yaprlacak olan de[erlendirmeler sonucu 6dUl

almaya hak kazanan gahgmalar, bolgesel ve Bakanhk di,izeyinde dtizenlenecek tdrenlerle

6 dii 1 I end i fi I b c ektir.

ilgi Genelge esas alm arak E[itim ve O[retimde Yenilikgilik Odtilleri bagvurusunun,

il milli e[itim mtidrirliiklerince him ilge milli e[itim mridtirltiklerine, resmi ve 6zel
okul/kurumlara ivedilikle duyurulmasr, ekte yer alan duyuru afiginin il/ilge milli e[itim
mridtirltikleri ile okullkugumlarda gdr0lebilecek yerlere astlmast ve gerekli bilgilendirmelerin
acilen yaprlmasr hususunda bilgilerinizi ve gere[ini Onemle arzlrica ederim.

Ahmet ER

Bakan a.

Bagkan V.

EKLER:

1- Genelge

2- Kilavuz
3- Afig

DAGITIM:

A, B Planr

:

Atattirk Blv. 06648 Krzrlayy'ANKAIlA
Illektronik A$: rvrvw.nreb. gov.tr
r]-posta : yeniI ikciI ikodulleri @)gmaiLcom

Bu evlak giivenli elektronik imza ile imzalanmqhr. http://ewaksorg!.meb.gov.tr adrcsinden 379b-4753-32f3-aa92-b029 kodu ile teyit edilebilir.



T.C.

virli nciriu BAKANIIGI
Stratej i Geliqtirme Baqkanh[t

Sayr : 126005 97 -10.06-8. 357 5736

Konu : Efitim ve O[retimde Yenilikgilik

0dulleri

GENELGE
201616

Efitim ve o[retim alanrnda ozgiin uygulamalarT odtillendirilerek teqvik edilmesi ve

payragrmrnrn safranmasr amacryra 
- "Egi;i; ve O[retimde Yenilikgilik odrilleri"

dafrtrlmaktadrr.
Efitim ve Ogretimde yenilikgilik Odtilleri, yenilikgi uygulam alan epitim sistemine

kazandrrmayr; o[renci ve dlretmenlerimi ze daha iyi e[itim ve 6[retim imkdnlarl sunmayl;

z0z3 Tiirkiye vizyonunun gerektirdigi hedefleri yakalamayr ve ydneticilerimiz ile 6[retmen

ve 6frencile nmrzi yenilikgi ,rygitu-alan hayata gegirmelerini teqvik ederek efitim

ortamlanlmlzln kalitesini artrrmayr-amaglamaktadti. nn do[rultuda yaprlacak olan "E[itim ve

Ofretimo. y.r,ii1.qtur. Oi$llerii faaliyeti a$a[rdaki kategorilerde gerqekleqtirilecektir:

L.Kategori
Ofretim Y0ntem ve Teknikleri
yenilikgi programlann ve e[itim-opretim yontemlerinin uygulanmast, teknoloji ile

a.rr.r.r.i,rri.ri ve biligim iirtinlerinin icullanrri, ,rrr.iiyle e[itimde kalite ve baga. seviyesinin

yiikseltilmesi gibi gahgmalar bu kategori kapsaminda ele ahnmaktadrr' Bu kategorinin

bilegenleri agafrdaki gibidir:

l.l.Etldlio[retimteknikleriningeligtirilmesi
1.2.Olgme vp deperlendirme faaliyetleri ile 6[renme

dtizeyinin artrtlmast

1.3. Materyal geliqtirme

1.4. Egitim teknolojilerinin geligtirilmesi ve kullarumt

1 .5.O[renme kazantmlanna ydnelik igerik zenginleqtirme

1.6.Ozel e[itim gereksinimi olan ofrencilere ydnelik gah$malar

29.03.2016

kazanrmlanntn e d ind iri lm e

ve faydah eserlerin geliqtirilmesi;

ve teknolojik gdzumler; katma defer

bilimsel ve teknolojik araqttrma ve

Bu kategorinin bileqenleri aqafrdaki

Aynntrh bilgi iqin: n.pifPfVEN $ef
Tel: (0 312)413 27 55

Faks: (0 312)418 64 0l

2. Kategori
Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler

Fen bilimleri ve teknoloji alanlannda 6zgi'in

buluglar; ya$anan sorunlara ydnelik geliqtirilen bilimsel

olugi.rracuk 
-ntit, 

tirfin ve hizmetlerin geligtirilmesi;

getigtirme faaliyetleri gibi galqmalar bu kapsamdadtr.

gibidir:
2.1. Bilimsel buluglar

2.2. T el'rroloj ik buluqlar

Atatrirk Blv. 06648 Krzrlay/ANKARA

illektn:nik A[: lvrvw.nreb. gov'tr

0-posta : s gb.-1'enil ikciti k@)rneb' gov' h

4q'zzgt-aqog'gccd kodu ile tevit edilebilir'
iii*l gir""r,ri ur"tnonik imza ile imzalanmrstr. hnp://evraksorgu.meb.gov.tr aalresindet



2.3.Urun ve hizmetlerin bilim ve teknoloji kullanrlarak geligtirilmesi

2.4.Ataqttrma ve geliqtirme faaliyetleri

2.5.Bilimselveteknolojikgoztimonerileri

3.Kategori
Kurumsal Kapasitenin Geliqtirilmesi

Hizmet sunumunda kalite, verimlilik ve etkinli[in artttnlmast ve efiitim

kaynaklarlnrn geqitlendirilmesi; o[renci, dlretmen ve velilerle ilgili btirokratik iglem ve

stireglerin basitlegtirilmesi; isteneJek belgeierin asgariye 'indirilmesi; hizmetlerin miimktin

olan en krsa s1irede sonuglandrnlmasr; insan kaynaklarlnln e[itimi (6[renci, veli, 6[retmen'

ydnetici, personel vb.) giui faaliyetler bu kategori kapsamrna girmektedir. Bilegenleri $u

gekildedir:

3.1. insan KaYnaklan

3. 1 . f .insan kaynaklannln yonetimi

3. 1.2.insan kaynaklanntn e[itimi ve geligtirilmesi

3.2.Fiziki ve Mali AltYaPr

3.2.L Finansal kaynaklann etkin yonetimi

3.z.2.E}itim tesisleri ve altyapl *
3.2.3.Donattm

3 . 3 .Ydnetim ve Or ganrzasyon

3.3. I .Biirokrasinin azaltrlmast

3 . 3 . 2.Kurumsal izleme ve de[erlendirme

- 3.3.3.Paydaq katrhmt ve ydnetiqim

3.3.4.Kurumsal iletigim

3.3.5.okulailebirlifietkinli[ininarttnlmast
3.4. Bilgi Ydnetimi

3 .4,I.Elektronik a[ ortamlarrnrn geligtirilmesi

* "3. .z.Veri toPlama ve anahzi

3.4.3.Veri iletimi ve bilgi paylaqtmt

4. Kategori
Bfiitim O[re,time Eriqim ve Yiinlendirme

Ogrenci g^ipturrrrrn efitime erigim imk0nlanmn ve firsatlanntn artttnlmast

(dezavantajl bolgelerdeki o[rencller, engelli bireyler, maddi yetersizli9i,olan o[renciler vb'),

ofrenci devamsrilrklarrn n Lzaftrlmasr, rgiti*-iriihdu* iligkisinin giiglendirilmesi, mesleki

efitimi yaygrnlagtrracak stratejilerin uygulanmasl, mesleki e[itime yoneltme faaliyetleri bu

kapsamdadr. Bileqenleri $unlardrr:

4. 1. Okullagma oranlanntn arttrtlmasl

4.2. Okula devam oranlanntn artrttlmasl

4.3. HaYat boyu ofrenmeYe katrhm

4.4. Ozel efitime erigim ve tamamlama

4.5. Ozel politika gerektiren grupla.n efitime erigimi

4.6.Meslekie[itimeerigimingeligtirilmesi

5. Kategori
olumlu Tutum ve Davrantqlartn Geliqtirilmesi

Tiim paydaglann (ofrenci, veli, 6[retmen, yonetici'

Atattirk Blv., 06648 lftzrlayiANKARA
Elektroriik A[: rvww.nreb. gov.tr

c-posttl: sgb...verri likcilik@mcb.gov'tr

personel...) sosYal, ktiltilrel

Ayrrntrh bilgi igin: e.nilBXUEN $efi
Tel: (0 3r2)1r3 27 5s

Faks: (0 312)418 6401

Bu evrak sirvenli elekrronik i,nru il" i.-ru*iffift7[[iifriJl* tr adresinde$?652-f144-329t'a4b9-64cd kodu il€ tevit edilebilir'



geligimlerinin desteklenmesi; mitli manevi defierlerin korunmast; zatarh ahqkanhklann

6nlenmesi; sa[hkh ya$am ve beslenme, trafik kurallanna uyma; okul kurallanrun

benimsetilmesiJrefrUeitit< gibi faaliyetler bu kategori kapsamtndadtr. Bileqenleri gunlardrr:

5.1. Milli, manevi, kiilttirel de[erlerin korunmasl ve geligtirilmesi

5.2. Safihkh beslenme ve Ya$am

5 .3. Zararh ahgkanhklann onlenmesi

5.4. Spor faaliYetleri

5.5. Rehberlik faaliYetleri

5. 6. I(urum ktilttiriiniin geliqtirilmesi

5.7. Toplumsal kurallann igselleqtirilmesi

E[itim ve Ogretimde
kurum, ofretmen, Yonetici ile
yapabileceklerdir.

20L4-2015 ve 2015-2016 e[itim ve o[retim yrllannda belirtilen kategorilerde

gergeklegtirilen gahgmalar de[erlendirilecektir.

E[itim ve Ofretimde yenilikgilik Odtilleri baqvurularr; bireysel veya kurumsal

olarak ht{p:lleoyo.*.b.gov.trllogin.aspx adresi tizerinden elektronik ortamda aga$rdaki

kurallar gergevesinde yaprlacaktrr.

a) Rapor metni, Ek- l'deki formata uygun, agrk ve anlaqrlrr bir Tiirkge ile en fazla 8 sayfa

u. j trrtg boyutunda olacaktrr. (Times NewRoman, 11 punto, 1,15 satr arah[t)

b) Qalqma ; 6zgin, etik de[erlere uygun, ahntrlardan ve birbirini tekrarlayan projelerden

uzakyenilikgi dtigiinmeyi destekler gekilde olacakttr.

c) Kurumsal bagvuru ga|qma ekibi en fazla 5 kigiden oluqacaktr.

g) Kurumsal baqvurularda ekip i.iyelerinden bazrlan, kurum personeli veya 6[renci

olmayabilir.
d) Bir kurum, her kategoriden yalntzby baqvuru yapabilecektir.

e) eir liiii, her kategoriden yalntzbir bagvuru yapabilecektir'

0 Kurumsal bagvuruda bir kigi ekip riyesi olarak yalntz bir gatrgmada gorev alabilecektir.

g) Kurumsal bagvurularda iliilge milli e[itim miidtirleri ekip tiyesi olarak

belirtilmeyecektir.
g) Sonuglart altnma{nrg projeler deferlendirilmeyecektir.

h) Bireysel bagvuruba, gahgma ekibi oluqturulmayacaktrr.

r) Baqvuru stirecinde; gahqma ile ilgili tanrtrm sunusu; galtgmanm hedef kitlesini ve

fayda/6nemini on plana gil<aran gdriinttilerin yer aldr[r 3 dk ile srnrrh HD gdziintirliik

kalitesinde video hazrlanacak ve istenildifinde Bakanh[a gonderilecektir.

i) Rapor metninde ve raporda gegen gorsellerde kesinlikle il, ilge, kurum, vali, kaymakam,

mtidtir vb. kigi ya 
-da 

kurumlarin isimleri belirtilmeyecektir. Aksi takdirde proje

de[erlendirme drgr brrakrlacaktrr,

Diper hususlar;

1. Baqvuruda belirtilen kategoriye uymayan gahgmalar de[erlendirmeye ahnmayacaktrr.

z. Baqkasrna ait olduSu tespit edilen gahgmalann bagvuru sahibi/ekip tiyeleri bundan

sonraki yenilikgitit lOUtterine bireysel/kurumsal bagvuru yapamayacaktr.

3. Baqvuru yaprl1,nrg gahgmanrn daha dnce herhangi bir yanqmada odiil almamtq olmast

gerekmektedir.

4. Qalgmanrn daha:once herhangi bir yarrqmada 6dul aldr$rnrn veya bagvuru yapan kigiye

Atati.rrk Bh,. A6648KrzrlaylANKARA
Elekh onik A[: wwrv.rneb. gov.tr

e-posta: sgb-veni likciI ik(rDmeb. gov.tr

Aynntrh bilgi igin: A.DILEKI'{EN $ef
Tel: (0 312) 413 2'7 55

Faks: (0 3l 2) 418 6'1 01

Yenilikgilik Odtilleri'ne, Milli Efitim Bakanhfrna ba[h her

lise ve tistii kademelerde 6[renim gdren d$renciler baqvuru

Bu evrak giivenli elektronik i'n* it" tn1rutunrl[fip-Z;k*gu.meb.gov lI adresioden 4652-ft44-3297'a4b9'64Cd kodu ile tevit edilebilir'



art olmadrfrnrn tespiti halinde; bu siiregte elde ettikleri odtil, belge ve .her filrli'i

kazanrmlal geri ahnrr ve ilgililer hakkrnda Kamu Gorevlileri Etik Davrantg ilkeleri ile

Bagvuru Usul ve Esaslarr Hakkmda Ydnetmelik ile ilgili disiplin mevzuatr gerefince

iglem yaprlrr.
5. Qalgmalar, once Bakanhk defierlendiricileri tarafindan elektronik ortamda,

delerlendirilecektir. Daha sonra, gahgmalann yerinde gdrtilmesi aqtsmdan saha

ziyaretleri gergekleqtirilerek saha ziyarett puanl ile ilk de[erlendirme puanlnln aritmetik

ortalamast altnarak odiile esas puan belirlenecektir.

6. istatistiki B6lge Birimleri Srnrflamasr (IBBS) goz oniine ahnarak bdlge bazrnda

yaprlacak sralamada, puan barajrnrn altrnda kalmamak gartryla her kategoride en

ytiksek puan alan Bakanir[ rmlzca telirlenecek sayrda gahqma bdlgesel 6dul tdreninde

o dti I almay a hak kazanacakttr.

7 . Bolge odtil tdrenleri; deferlendirmeler tamamlandrktan sonra 6dtil almaya hak kazanan

iller arasrndan B akanhk tarafindan belirlenecek illerde diizenlenecektir.

g. B6lgelerde drizenlenecek ddi.il tdrenleri, i1 milli efitim miidtirli.iklerince organrze

edilecektir.
g. Bakanlk Ooiit roreninde; bolgesel diizeyde 6diil .alan gahqmalar arasmdan her

kategoriden en ytiksek puan alan gahgmalar Bakanhk Odulti, Bolge OAutti almrg fakat

beq galgma iginde yer ul*uyun en-yiiksek puan alJnr$ 2 (iki) gahgma ise mansiyon odtil

almaya hak kazanacakttr.

10. Bolgesel ve Bakanhk odul torenlerinde cidtil almaya hakkazanan bireysel ve kurumsal

baqvurulann ait oldu[u il ve ilge milli efitim mtidtirleri odtillendirilecektir.

1 l. Bakanhk 6dtil tdreninde 6diil almaya hak kazanan bireysel gahqma sahipleri ile

kurumsal bagvuru ekip tiyeleri; kurumsal bagvuruda bulunmu$ ve 6dii1 almaya hak

kazanmrg il/iige milli e[itim mildtirlerine Bagan Belgesi verilecektir.

12. Destek Hizmetleri Genel Mridtirhiftince; Bakanhk 6diil tdreni duyurusu iqin

haztlanacak afiq, branda,davetiye ile Bakanhk ve b6lge 6diil tdrenlerinde derece yapan

kurumlara verilecek yenilikgilik beratr, kristal, dolma kalem, her ttrrli'i 6dul, dosya vb'

harcamalar ile b6lgesel ve Bakanhk dtizeyinde 6dtil almrg gahqmalann yer aldr[r 500

adet kitabrn bastm maliyeti karqrlanacaktr'

13. yenilik ve E[itim Teknolojileri Genel Mtidtirlii$i tarafindan 2016 E[itim ve O[retimde

yenilikgitit 6Oulleri tamtrmr igin sesli ve gorsel materyalhanrlanacaktr.

3IlIvZ}IZ tarih ve 8.08.0.SG8.0.07.00.00-310.01 -646 (2012109) sayrh ve

2010412015 tarih ve, 12600597110.0614206758 (2015/10) sayrh Genelgeler yiirurltikten

kaldrrrlmtgttr. I
Bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim'

EKLER:
Ek- 1 : Ornek rapor formatr

Ek-2: istatistiki Bolge Birimleri Srnrflamast

DAGITIM:
A, B Planr

:

Atatiirk Rlv, 0(1648 Krzrlay/ANKARA
Elektronik A[: wwrv.rneb. gov'tr

e-posta: sgh -venil ikcilik(a)rneb.gov.tr

Nabi AVCI
Bakan

Aynntrh bilgi igin: a.nit-EftvtEN $ef
Tel: (0 3tZ)413 27 55

Faks: (0 31?)418 64 0l

(iBBs)

ffir.htp://evraksorgu,meb.gov'tts.lresinden4652.f|44.329t.a4b9.64cdkoduileteyitedilebilir


