
 1 

   
YIL:4  SAYI:6                      e-bülten/OCAK 2017 

 

               

 
 

Yıl 4 - Sayı 6                                                                 e-Bülten    Ocak 2017 



 2 

 
 
 

KİLİS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 AR-GE BİRİMİ OCAK 2017 BÜLTENİ 
 
 
 

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Strateji Geliştirme Bölümü 
Ar-Ge Birimi                                              arge79@meb.gov.tr 



 3 

ÖNSÖZ 

  

 Teknolojik gelişim ve değişimlerin hızla ilerlediği, bilgiye kolayca eri-

şilebildiği günümüz dünyasında özellikle gelişmiş ülkeler, kaynaklarını ve-

rimli bir şekilde kullanabilmek adına, kurumlarının işleyişlerini stratejik yö-

netim ve planlama çerçevesinde gerçekleştirmektedirler.  

 Başta Bakanlığımızın koordinesinde olmak üzere 2015-2019 Stratejik 

planımız doğrultusunda yürütülen, ulusal, uluslararası ve yerel projeler, kıy-

metli öğretmen, öğrenci ve  yöneticilerimize  eğitim-öğretimlerinin yanında 

kişisel gelişimlerine de katkı sağlamıştır. 2015-2019 Stratejik Planının uygu-

laması Bakanlığımızın vizyonu ve temaları doğrultusunda hazırlanmaktadır.  

Kilis’i geçmişte olduğu gibi eğitimde marka kent yapmak amacıyla de çalış-

maya sürekli devam edeceğiz. Bu kapsamda yönetici ve öğretmenlerimizin  

başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum.  

 AR-GE birimimizin, öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin 

ortaya koyduğu güzel çalışmaların bir araya getirildiği AR-GE bülteni 6. Sa-

yısının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 

çalışmalarında başarılar diliyorum.  

 

 

 

Ahmet ALAGÖZ 

İl Milli Eğitim Müdürü 
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Editörden 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Bülteni ile altıncı 
kez ve yeniden sizlerleyiz . ARGE Bülteni ile siz 
saygıdeğer okurlarımıza, birimimizin altı ay boyun-
ca yapmış olduğu Stratejik Planlama, Eğitim ve Öğ-
retimde Yenilikçilik Ödülleri, Avrupa Birliği Proje-
leri, TUBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmaları, baş-
lıca seminer ve çalıştaylar ile araştırma izinleri gibi 
çalışmalarımızı paylaşmaktayız. Sayfalarımız ara-
sında etkinliklerimizin ve görsellerinin detaylarına 
ulaşabilirsiniz. 
Erasmus projelerine ağırlık verdiğimiz bu dönemde 
Suriyeli sığınmacı misafirlerimize yönelik projeler 
de uygulamaya başladık. Sodes’in uygulanmadığı 
bu bülten döneminde  Ben de Varım projesi ile kon-
teyner kent ve il merkezinde dil kursları seferberliği 
başlattık. 

arge79@meb.gov.tr e-posta adresimiz üzerinden 
bültenimize ve çalışmalarımıza dair her türlü fikir 
alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu fikir teatileri ile 
bültenimizin gün geçtikçe zenginleşeceği kanaatini 
taşımaktayız. Bir daha ki sayımızda buluşmak te-
mennisiyle siz kıymetli okurlarımızı teşekkür eder, 
saygılar sunarım.  

      

                                                                Ali Bulut 
                                                                    Editör 
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AR-GE HAKKINDA 
 
Araştırma ve Geliştirme (AR-GE )’ nin Tanımı AR-GE; işletmelerde veya kurumlarda 
yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalış-
malardır. Bu ürün somut olabileceği gibi fikir bazında da olabilir. 
AR-GE bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya 
mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dâhil olmak 
üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek ama-
cı ile yapılan düzenli çalışmalardı. 
  
AR-GE, ürün ve süreç yeniliğine veya artan bilimsel bilgiye yönelik organize edilmiş 
çabalardır. İnsanlık uzun bir süre tesadüflere bağlı olarak, yakın bir geçmişten beri de 
sistemli çalışmalar sonucunda bugünkü medeniyet düzeyine ulaşabilmiştir. Bugün, artık 
hiçbir ulusal ekonomi ve hatta işletme gelişmesini tesadüflere bırakamayacak duruma 
gelmiştir. Bu yüzden ülkeler ve işletmeler mâli olanakları ölçüsünde araştırma ve geliş-
tirme fonksiyonuna gereken önemi vermek zorundadırlar. AR-GE ’nin önemi teknik ve 
ekonomik yönden hızla değişen, dinamik bir çevre içerisinde faaliyet gösteren kurum, 
kuruluşların, kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri ve amaçlarını gerçekleştirebilme-
leri, kendilerinin de devamlı bir değişme içerisinde bulunmalarını gerektirir. Bu bağlam-
da kurum kuruluşlar, bütün yeniliklerin kaynağı haline gelmiş planlı ve sistematik araş-
tırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak yoluyla değişim faaliyetlerini yürütebilirler.  
Kurum, kuruluşların mevcut sorunlara çözüm yolları bulmalarının gerekliliği yanında, 
yeni üretim yöntemleri ve mamuller bulmak, mevcut mamul ve üretim yöntemlerini ge-
liştirmek ve büyümek ihtiyacı içinde oldukları dikkate alınırsa, işletme açısından araştır-
ma geliştirme fonksiyonunun önemi daha da kolay anlaşılabilir. Tüketicilerin istek ve 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması, tek-
noloji ile yakından ilgili faaliyetler olan araştırma ve geliştirmenin üstlenmiş olduğu bir 
görevdir. Teknolojik bilgi, ARGE çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmakta, tüm 
ekonomiye yayılmakta ve paylaşılmakta ve bunun sonucunda da ekonomik büyüme ger-
çekleşmektedir. Araştırma-geliştirme çalışmaları, günümüzün sert ve acımasız rekabet 
ortamı içinde kurum, kuruluşların adeta bir varoluş mücadelesidir. AR-GE ’nin amaçları 
AR-GE fonksiyonunun temel amacı sürekli değişen bir çevrede faaliyette bulunan ku-
rum, kuruluşların, bu değişimlere ayak uydurmalarını sağlamak, gelişme ve büyümeleri-
ne yardım etmek ve bunun sonucunda canlılıklarının sürekliliğini sağlamaktır. Bu temel 
amaca bağlı olarak AR-GE fonksiyonunun diğer bazı amaçları da aşağıdaki gibi sırala-
nabilir:  

 Yeni eğitim uygulamalarını ve süreçleri geliştirmek  

  Eğitim ile ilgili sorun tespit etmek, çözüm sunmak  

 Yeni uygulama teknikleri bulmak veya mevcut eğitim tekniklerini geliştirmek  

  Okullarda verimliliği artırmak  

 Eğitim maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak  

  Eğitim çalışanlarının ilişkilerinin iyileştirilmesini sağlamak  

 Yönetime doğru ve gerekli bilgilerin zamanında ulaşmasını sağlayacak yönetim bili-

şim sisteminin kurulmasını sağlamaktır.  
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KİLİS AR-GE 
  
2008 yılında Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Planlama ve Proje Koordinas-
yon Ekipleri'nin birleştirilmesi, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme ekibinin eklen-
mesi ile Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Araştırma Geliştirme Birimi 
kurulmuştur. 
   
 

AR-GE birimi;  
1-ASKE (Araştırma, Stratejik Planlama Ve Kalite Geliştirme Ekibi) 
2-PKE (Proje Koordinasyon Ekibi) olmak üzere iki ekipten oluşur .  
Bülten Dönemi 
 Bu sayımızda 2016 yılının ikinci yarısında müdürlüğümüz ve birimimiz 
bünyesinde gerçekleşen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. 
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 
 “Ben de Varım “Projesi 
Bu Suriyeli sığınmacı misafirlerimize  uyguladığımız bu projede iki konteyner 
kentte ve Kilis il merkezinde Suriyeli misafirlere dil, kültür ve psikolojik des-
tek kursları düzenledik. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kapsamda 16 ücretli öğretmen görevlendirerek toplam 20 öğretmeni de 
istihdam ettik. 
270000 TL’lik projede sosyal uyum kursları ile Türk sosyal yapısı da misa-
firlere tanıtıldı. 
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Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim 
Sistemine Entegrasyonun Destek-
lenmesi Projesi 
   

Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklen-
mesi Projesinde ilimize görevlendirilen 187 öğreticinin, okullarımızda 
göreve başlamaları ile ilgili olarak okul müdürleri ile bir araya gelerek 
bu öğreticilerin çalışma usulleri, yükümlülükleri, çalışma süreleri, üc-
retleri, sözleşmenin feshi, uygulanacak program, denetimleri, okul ida-
recilerinin sorumlulukları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.  

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet ALAGÖZ bu öğreticilerden azami 
düzeyde faydalanmamız için etkili ders programı yapılması gerektiğini 
ve çocukların Türkçe öğrenmeleri için bunun bir fırsat olduğunu belirt-
ti.  

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Strateji Geliştirme Bölümü 
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http://kilis.meb.gov.tr/www/suriyeli-ogrencilerin-turk-egitim-sistemine-entegrasyonun-desteklenmesi-projesi/icerik/3079#
http://kilis.meb.gov.tr/www/suriyeli-ogrencilerin-turk-egitim-sistemine-entegrasyonun-desteklenmesi-projesi/icerik/3079#
http://kilis.meb.gov.tr/www/suriyeli-ogrencilerin-turk-egitim-sistemine-entegrasyonun-desteklenmesi-projesi/icerik/3079#


 9 

Daire Başkanından İlimize Ziyaret 

 Öğretmen Yeterlilikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Mahmut AĞIR-

MAN´ Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü tarafından organize edilen proje kapsamında  göreve yeni başlayan 

öğretmenlere hitap etti.. 

 

ilimize gönderilen 218 öğretmene İlimiz öğretmenevi konferans salonunda bilgi-

lendirme toplantısı yapıldı.   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet ALAGÖZ ve Öğretmen Yeterlilikleri ve Ka-

lite Geliştirme Daire Başkanı Mahmut AĞIRMAN öğretmenlere hitaben iyi öğ-

renci yetiştirme, milli ve manevi değerlere sahip çıkma noktasında motive edici 

konuşma yaptılar.  
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Bilgilendirme Toplantıları 
 PISA Bilgilendirmesi 
 PISA nedir? 
  
Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıl-
lık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış ol-
dukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma projesidir.  
PISA’nın temel amacı, gençlerimizi daha iyi tanımak; onların öğren-
me isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile 
ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktır.  
 

 PISA Projesi’nde zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime de-
vam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin; Matematik okuryazarlığı, 
Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu alanlarının dı-
şında, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, 
öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplan-
maktadır. 

PISA projesinde kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi 
ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını 
ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kul-
lanma, kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.  
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PISA 
 

PISA sınavı şimdiye kadar Kilis’te yapılmamıştır. Ancak 
2018’de yapılacak olan sınavda, kuvvetle muhtemel 
Kilis de bu sınava dahil edilecektir. Bakanlık bu konu-
da çalışmalara başlamış öncelikle PISA il Koordinatör-
leri belirlemiş, Kilis’ten de AR-GE birim üyesi Ali BU-
LUT’u bu iş için  görevlendirmiştir. 
2018 Okuma becerileri (Dil) ağırlıklı sınav için öncelik-
le 15 yaş grubu öğrencilerin derslerine giren, lisede 
Matematik, Edebiyat ve Fen grubu öğretmenleri ile 
ortaokuldan Türkçe Matematik, Fen Bilgisi öğretmen-
lerine bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 
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2018 PISA uygulamasına yönelik bilgilendirme top-
lantılarından Polateli Bilgilendirme toplantısı 
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PISA 2018 HAZIRLIK VE UYGULAMA PLANI

Hazırlık

2015-2017

•Çerçeve Programların 

güncellenmesi

•Soru seçimi

•Örneklem seçimi

•Pilot uygulama 

hazırlıkları

Pilot Uygulama

2017

•Pilot Uygulama 

yapılması

•Pilot Uygulamasının 

değerlendirilmesi

•Soruların analizi 

yapılması

Nihai Uygulama

2017-2018

•Analiz sonucuna göre 

soru seçimi 

•Nihai uygulama için 

örneklem seçimi

•Uygulamanın yapılması

•Uygulamanın 

değerlendirilmesi
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İLÇE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARIMIZ  
 
ARGE Birimi olarak Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerimizdeki okul idareci-
leri ve yeni atanan öğretmenlere yönelik AB projeleri, eTwinning Projeleri, PI-
SA, TÜBİTAK projeleri, EBA tanıtımları ve Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri pro-
jelerinin tanıtımlarını gerçekleştirdik. 
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İLÇE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 

 
 
 

Eğitimler, ARGE birimi proje koordinatörleri Emin ÖZİL ve Ali BU-
LUT ve Stratejik Plan Sorumlusu İsmail YENER tarafından verilmiş-
tir. Toplam 500 öğretmen ve idareciye ulaşılmış ve bahsedilen konu-
larda eğitimler verilmiştir.  
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Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi  
 
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi kapsamında, “Türkiye ve AB 
Ortak Değerleri: Eğitim Sistemine Yansımaları 2” başlıklı uluslarara-
sı konferans, 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara Limak Ambassa-
dor Otel’de yapıldı.  

Konferansta Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve uzmanlarının yanı 
sıra ilgili kuruluşlardan ve AB ülkelerinden uzmanlar konuşmalar 
yaptı. 81 ilden 200 kişinin katıldığı konferansa ilimizi temsilen Öğ-
renciler AB’yi Öğreniyor Projesi İl Koordinatörü Emin ÖZİL katıl-

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ   PORTEKİZ ‘DE 
Parent’s Corner 
2015-1-PL01-KA201-016992 
 
 

Müdürlüğümüzün ortağı olduğu ve 2015 yılında kabul edilen 
‘’Parents’ Corner’’ (Ebeveyn Köşesi- Okul Ve Ebeveynler Arasındaki 
İşbirliğini Güçlendirmek İçin Öğretmen Eğitimi) isimli Erasmus+ 
KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi kapsamında Portekiz’in Porto şeh-
rinde  11-13 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleşen 3. Ulusötesi proje  
toplantısına ilimiz ve kurumumuzu temsilen İl Milli Eğitim Müdürü-
müz Ahmet ALAGÖZ, Şube müdürü Bekir ŞEN ve AR-GE Birimi 
üyeleri İsmail YENER ve Emin ÖZİL katılmışlardır.  
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toplantı süresince  projede şu ana kadar yapılan çalışmaların ve so-
runların analizi yapılmış, geleceğe yönelik yapılacak çalışmalar be-
lirlenmiş görev ve sorumluluk paylaşımı yapılmıştır. Ayrıca şehirdeki 
bazı okul ve kamu kurumları ziyaret edilerek tecrübe paylaşımı ya-

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Strateji Geliştirme Bölümü 
Ar-Ge Birimi                                              arge79@meb.gov.tr 



 17 

 
ParentsCorner’  isimli projemiz okullar ve aileler arasındaki bağları ve ortaklığı 
güçlendirmek amacıyla öğretmenleri eğitmek  için  tasarlanmıştır. Projenin or-
takları işbirliği içinde beraber çalışarak Avrupa çapında okul-aile işbirliğinin iyi 
örneklerinin analizini yapacak ve daha sonra ailelerin eğitimi ve işbirliği için  
‘Ebeveyn Köşesi’ denen bir strateji geliştirilecektir.  Proje ayrıca Ebeveyn köşesi 
için öğretmen eğitim programları hazırlayacak ve her ülkede proje sonuçlarını  
gelecek yıllarda konferanslar, çalıştaylar ve hizmetiçi mesleki eğitim seminerleri 
ile  teşvik etmek ve sürdürmek için bir teşvikçi grubu oluşturacaktır. Proje süre-
since velileri eğitim ve öğretime dahil etme konusunda farklı eğitim uygulamala-
rı görüp, kendi eğitim sistemimizle karşılaştırma, kullanılan yöntem ve teknikleri 
tanıma fırsatı doğacaktır.  
 
 
      36 ay sürecek olan projemizin 6 ülkeden 9 ortağı vardır.  ( Polonya, Bulgaris-
tan, Slovenya(2), Türkiye(2), Bosna Hersek, İngiltere ve Portekiz). Projemizin 
hedef kitlesi öğretmenler, ebeveynler ve okul yönetimleridir.  
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN YENİ 
AB PROJESİ  
 
‘Kayıp Nesilden Altın Nesile’ 
 
Müdürlüğümüze bağlı ARGE Biri-
mimizin hazırlayarak Türkiye Ulusal Ajansı’na sunduğu ‘Kayıp Nesilden 
Altın Nesile’ isimli Erasmus+ KA101 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği 
projemiz Ulusal Ajans değerlendirmesi sonucu kabul edilerek hibelendir-
meye uygun bulunmuştur.  
15 ay sürecek olan projemizin amacı ilimizdeki mülteci öğrencilerin yo-
ğunlukta olduğu 3 okulda ( Hürriyet İlkokulu, Sevgi Anaokulu, Elbeyli İl-
kokulu) bu mülteci öğrencileri eğiten öğretmenleri mülteci eğitimi, psiko-
lojisi ve metodolojisi konularında bilgi ve becerilerini artırmak ve bu yolla 
bu öğrencilere verilen eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaktır. Ayrıca 
mülteci öğrencilerin aktif rehberlik, aile ziyaretleri v.b faaliyetlerle okula 
devamsızlık oranlarını azaltarak velileriyle birlikte topluma ve okula en-
tegrasyonunu sağlanması hedeflerimiz arasındadır. 
Bundan hareketle projemizin amacı katılımcı okullardaki (anaokulu ve il-
kokul) bu dezavantajlı Suriyeli misafir öğrencilere eğitim veren  öğret-
menlerimiz ve bu okulların idarecilerinden oluşan 23 personeli yeni oluşan 
sınıf gerçeklikleriyle baş edebilecek bilgi ve becerilerle donatmak, bu 
alanda Avrupa'da mülteci eğitimi ile ilgili iki farklı kursta 7 günlük ve 10 
günlük iki akış ve iki farklı grup halinde eğitim almalarını sağlayarak mül-
teci öğrencilerin eğitimi alanında kendilerini geliştirmeleri ve bu alandaki 
deneyimlerden ve iyi uygulamalardan faydalanma imkanı sağlanacaktır. 
Ayrıca proje kapsamında yurtdışındaki kurslara katılan öğretmenlerimiz 7 
Aralık üniversitesi akademik personellerinin de  desteğiyle bir e-modül 
oluşturulacaktır. Bu e-modülde mülteci eğitiminde kullanılacak pedagojik 
ve metodolojik bilgiler, plan ve programlar ve eğitim materyalleri buluna-
caktır ve ülkemizdeki tüm okulların istifadesine sunulacaktır. 
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MUTUAL PROJEMİZ 
START ALDI 

 
Müdürlüğümüzün ortağı olduğu MUTUAL ( Erken yaşlarda çok-kültürlü ve 
çok-dilli Öğrenme) Erasmus+ KA2 projesi başlıyor.  Projemizin amacı okul 
öncesi mülteci / göçmen kökenli çocukların erken yaşlarda entegrasyon ve 
içerilmesine yönelik kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek ve uygulamak, okul 
öncesi eğitimdeki uygulamaların kalitesini artırmak ve okul öncesinde sa-
vunmasız  çocukları kazanmaktır.   
 
Proje erken yaş grubuyla çalışan kişileri; okul öncesi öğretmenleri, çocuk 
günlük bakım hizmeti verenler, aile destek işçileri, özel eğitim çalışanları, 
gönüllüleri, çocuk bakımı profesyonellerini okul öncesi eğitim ve bakım yo-
luyla çok dilliliği ve çok kültürlülüğü nasıl teşvik edecekleri hususunda be-
cerilerle donatmak için araç, materyal ve eğitimler sunacaktır. Bu süreçte 
yerel topluluklar ve velilerin yanı sıra politika yapıcılar ile yakın işbirliği ve 
katılımları hayati önem taşıyacaktır. 
Proje Ortaklarımız: 
      İsveç (Centrum för flexibelt lärande (CFL), Hälsinglands utbildningsför-
bund) 
Çek Cumhuriyeti (SCHOLA EMPIRICA STK) 
Slovenya (PIA Velenje- KOBİ) 
İngiltere ( Tiny Singers İlkokulu) 
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MUTUAL PROJESİ 
KAPSAMINDA ALAN 
TARAMALARIMIZ 

 
 
 
 
 
Müdürlüğümüzün 2. AB Erasmus+ projesi olan 'MUTUAL' ' Erken 
yaşlarda çok-kültürlü ve çok-dilli Öğrenme' projesi kapsamında Suri-
yeli öğrencilerin eğitim gördüğü Hürriyet İlkokulundaki anasınıflarını 
ziyaret ederek saha çalışması yaptık ve öğretmenlere projemizi anlat-
tık.  
 

 
MUTUAL projemizin amacı okul öncesi mülteci / göçmen kökenli 
çocukların erken yaşlarda entegrasyon ve içerilmesine yönelik kap-
samlı bir yaklaşım geliştirmek ve uygulamak, okul öncesi eğitimdeki 
uygulamaların kalitesini artırmak ve okul öncesine bu çocukları ka-
zandırmaktır.  
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SEMİNERLER 
Stratejik  Yönetim ve Planlama Semineri 
31 Mart 4 Nisan 2014 Tarihlerinde Antalya’da yapılan seminerde AR
-GE’lerin daha verimli çalışması ve geleceğe yönelik  planlamalar 
üzerinde bilgilendirmeler yapıldı.  
Strateji Daire başkanlığının verdiği seminerde AR-GE’lerin yapısının 
yasal bir zemine oturtulması meselesi de tartışıldı. 
Kilis AR-GE’den Hasan Turfanda ve İsmail Yener’in katıldığı semi-
ner 5 gün sürdü. 
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SEMİNERLER 
Yenilikçilik Ödülleri Semineri 
Milli eğitim bakanlığının eğitimde iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve 
ödüllendirmek için başlattığı ve bu yıl beşincisi yapılan Eğitim Öğretim-
de Yenilikçilik Ödülleri Semineri AR-GE birim üyemiz İsmail Yener’in katılımıyla 
Kuşadası’nda yapıldı 
 
Milli eğitim bakanlığının eğitimde iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve 
ödüllendirmek için başlattığı ve bu yıl 4.sü düzenlenen eğitimde yenilikçilik ödülleri 
saha ziyaretine kalan okullar 09/06/2016 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı web 
sitesinde ilan edildi. 
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“ENERJİ ÇOCUK NAZ” ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU 

Ülkemizde ilkokul çağındaki çocuklarımıza enerji verimliliği bilinci-

ni kazandırmak amacıyla; Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü ile Enerji Verimliliği Derneği arasında imzalanan “Enerji 

Çocuk Projesi” kapsamında, “Enerji Çocuk Naz” tiyatro oyunu sah-

nelendi. 

İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mahmut KESİKMİNARE, okul yöneti-

cileri, öğretmenler, pilot okul olan Merkez Süleyman Demirel Ortao-

kulu öğrencilerinin keyifle izlediği oyun, protokol konuşmalarının 

ardından sahnelendi. Öğrencilerin keyifle izlediği oyunun sonunda 

toplu fotoğraf çekimi yapılarak öğrenciler kumanya ve hediye dağıtıl-

dı. 
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TUBİTAK BİLİM PROJELERİ BİLGİLENDİRMESİ 
Çukurova Üniversitesi TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Saadet BÜYÜKALA-
CA tarafından Tubitak 4006 Bilim Fuarları ile yıl sonunda açılacak bilim sergileri 
hakkında bilgilendirme yapıldı. AR-GE’nin organize tettiği toplantıya Merkez ve İlçe 
Ortaokul ve Lise Müdürlerinin ve Proje ile ilgili öğretmenlerinin katıldı. 
TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI AMAÇLARI 
“TÜBİTAK Bilim Fuarları”, 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim 
programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üze-

rine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve 
izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.  
 
TÜBİTAK Bilim Fuarları ile hedeflenen genel amaçlar şunlardır:  

• Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik 

edilmesi,  

• Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,  

• Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin taba-

na yayılarak genç bireylere kazandırılması,  

• Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının 

sunulması,  

• Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların 

yaratılması,  

• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraf-

larının ön plana çıkarılması,  

• Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımı-

nın sağlanması,  

• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışma-

ların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanma-

sıdır.   
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     İSVEÇ ZİYARETİ 
Mutual projesi kapsamında  AR-GE ekibi ilk proje ziyaretini İsveç-
Stockholm-Söderham’a gerçekleştirdi. Emin Özil, Hasan Turfanda ve Ali 
Bulut’un katıldığı toplantıda Projenin içeriğine uygun olarak Kilis’le  ve 
okul öncesi mülteci / göçmen kökenli çocukların erken yaşlarda entegras-
yon ve içerilmesine yönelik kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek ve uygula-
makla ilgili sunumlarımız yapıldı. 
  
İngiltere, Slovakya ve Çek ekiplerinin de sunumlarıyla devam eden top-
lantı bir hafta sürdü. Proje ekibi, Danimarka üzerinde Türkiye’ye dön-
müştür. 
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EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

  

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Strateji Geliştirme Bölümü 
Ar-Ge Birimi                                              arge79@meb.gov.tr 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ONAY VERİLEN Haziran– Aralık 2016 ANKET İZİNLERİ 

SIRA NO ADI SOYADI KURUMU ARAŞTIRMA KONUSU    

1 
RAHİME SUBA-
ŞI 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİ-
VERSİTESİ 

Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğ-
retimine İlişkin Tutumları 

2 Semih DADÜK 
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ-
VERSİTESİ 8.Sınıf Fen Bilimleri (Maddenin Halleri ve Isı 

3 
Yunus ŞAHİN-
KAYASI 

Mustafa Kemal Üni-
versitesi 

Okul Öncesi 5 yaş Öğrencilerine Yönelik Değerler 
eğitiminin Dijital Oyun Temelli Öğrenme Yaklaşı-
mıyla Desteklenmesi 

4 
Hamide ŞA-
HİNKYASI 

Mustafa Kemal Üni-
versitesi 

Okul Öncesi 5 yaş Öğrencilerine Yönelik  Öz Ba-
kım Becerilerinin  Dijital Oyun Temelli Öğrenme 
Yaklaşımıyla Desteklenmesi 

5 
Naşide Nur 
KARAMAN  

KİLİS 7 ARALIK ÜNİ-
VERSİTESİ 

Ebeveyn Tutumları Okul Öncesi Dönem Çocukla-
rının Prososyal Davranışlarına Etkisinin Bazı De-

6 
Naşide Nur 
KARAMAN  

KİLİS 7 ARALIK ÜNİ-
VERSİTESİ 

Okul Öncesi Dönem Çocuklarım Sosyal Beceri ve 
Problem Davranışlarının Dinleme Becerilerine 
Etkisi 

7 

İlayda AK-
SU,Büşra GÜL, 
Özgür AYDE-
MİR  

M.H.Ö.C.Mesleki ve 
Tek.Ana.Lisesi 

Kilisli Rıfat Bilgeyi Tanıma ve Öğrencilerin Türkçe-
yi Etkin Kullanımını tespit Etme 

8 
Gamze HOŞ-
GÖREN 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİ-
VERSİTESİ 

Fen Öğrenimine Yönelik  Motivasyon Ölçeği ve 
Asit-Baz Konusuna yönelik yaşam temelli kavram 
başarısı 
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İLETİŞİM 

 

ADRES 
 

 Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

 Merkez:  Akpınar Caddesi Eski Valilik Binası Kat1 
79000 KİLİS  

AR-GE Ofisi: Akpınar Caddesi Eski Valilik Binası Kat1 
79000 KİLİS AR-GE Ofisi  

 Telefon: 0 (348) 813 28  28/148 

 E-posta: arge79@meb.gov.tr 

 Personel  İletişim Bilgileri: 
 

 

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Strateji Geliştirme Bölümü 
Ar-Ge Birimi                                              arge79@meb.gov.tr 

ADI SOYADI Alanı e-mail Telefon 

Mahmut Kesikminare Şube müdürü mkesikminare@hotmail.com (0348)8132828/134 

İsmail  YENER A.S.K.E. ismailyener1@gmail.com (0348)8132828/148 

Hasan TURFANDA A.S.K.E. hasan.turfanda@gmail.com (0348)8132828/148 

Emin ÖZİL P.K.E. eminzade@hotmail.com (0348)8132828/148 

Ali BULUT P.K.E. alibulut@meb.gov.tr (0348)8132828/148 


