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“İlk işimiz milleti çalışkan yapmaktır...” 

 

 

EDİTÖRDEN 

AR-GE bültenimizin 11. sayısını sizlere sun-
maktayız. 

Bültenlerimizde kurumun Ar-Ge’yle ilgili et-
kinliklerine yer verdik. ARGE Bülteni ile siz saygıde-
ğer okurlarımıza, birimimizin altı ay boyunca yapmış 
olduğu Stratejik Planlama, Eğitim ve Öğretimde Ye-
nilikçilik Ödülleri, Avrupa Birliği Projeleri, ve TUBİ-
TAK, TUBİTAK 4006 Bilim Fuarları, başlıca seminer 
ve çalıştaylar, Araştırma İzinleri gibi çalışmalarımızı 
paylaşmaktayız. 

Projelerimizin ağırlık kazanacağı bir sonraki  
bültenimizde buluşmak dileğiyle...   

 

                                                       İsmail Yener 
                                                             Editör 
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SUNUŞ 

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminin hazırladığı 2019 Temmuz dönemi bülteninden 

öncelikle Kilis Eğitim camiasına merhaba…  

Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmak hatta dünyanın bir adım ötesine geçmek için yapı-

lacak en önemli şey 2023 vizyonunda da olduğu gibi eğitim öğretime verilen önemi artırmak; eğitimi 

bilimle, sanatla, sporla kuşatarak bu eğitim anlayışıyla bireyler yetiştirmektir. Teknolojik gelişim ve 

değişimlerin hızla ilerlediği, bilgiye kolayca erişilebildiği günümüz dünyasında özellikle gelişmiş ülkeler, 

kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilmek adına, kurumlarının işleyişlerini stratejik yönetim ve 

planlama çerçevesinde gerçekleştirmektedirler. Her geçen gün yeni bir adım daha attığımız eğitim yol-

culuğunda hedefe ulaşmak; kendini yenilemekle, değişmekle, teknolojiyi, bilimi, sanatı, sporu yakın-

dan takip ederek etkin katılımla mümkündür. 26 bin Suriyeli kökenli öğrencimizi de bu potada eritip 

nitelikli bir insan yetiştirmek hedeflerimizdendir. 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sonunda  öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize  

iyi tatiller diler, AR-GE Bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen Müdürlüğümüz AR-GE Birimi çalı-

şanlarına teşekkür ederim . 

 

                 Mehmet Emin AKKURT 

                                                                                                                 İl Milli Eğitim Müdürü 
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AR-GE HAKKINDA 

Günümüz dünyası üretmekten çok Araştırma Geliştirmeye daha fazla ödenek ayırmaktadır. İşletmeler-
de veya kurumlarda yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalışma-
lardır. 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 oluştur-
mak veya mevcut olanları geliştirmek amacı 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 tesadüfle-
re bırakamayacak duruma gelmiştir. Bu yüzden ülkeler ve işletmeler mâli olanakları ölçüsünde araştırma ve 
geliştirme fonksiyonuna gereken önemi vermek zorundadırlar. AR-GE ’nin önemi teknik ve ekonomik yönden 
hızla değişen, dinamik bir çevre içerisinde faaliyet gösteren kurum, kuruluşların varlıklarını sürdürebilmeleri 
ve amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, kendilerinin de devamlı bir değişme içerisinde bulunmalarını gerektirir. 
Bu bağlamda kurum kuruluşlar, bütün yeniliklerin kaynağı haline gelmiş planlı ve sistematik araştırma-
geliştirme faaliyetlerinde bulunmak yoluyla değişim faaliyetlerini yürütebilirler. 

Kurum, kuruluşların mevcut sorunlara çözüm yolları bulmalarının gerekliliği yanında, yeni üretim yön-
temleri ve mamuller bulmak, mevcut mamul ve üretim yöntemlerini geliştirmek ve büyümek ihtiyacı içinde 
oldukları dikkate alınırsa, işletme açısından araştırma geliştirme fonksiyonunun önemi daha da kolay anlaşıla-
bilir. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması, 
teknoloji ile yakından ilgili faaliyetler olan araştırma ve geliştirmenin üstlenmiş olduğu bir görevdir. Teknolo-
jik bilgi, ARGE çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmakta, tüm ekonomiye yayılmakta ve paylaşılmakta 
ve bunun sonucunda da ekonomik büyüme gerçekleşmektedir. Araştırma-geliştirme çalışmaları, günümüzün 
sert ve acımasız rekabet ortamı içinde kurum, kuruluşların adeta bir varoluş mücadelesidir. AR-GE ’nin amaç-
ları AR-GE fonksiyonunun temel amacı sürekli değişen bir çevrede faaliyette bulunan kurum, kuruluşların, bu 
değişimlere ayak uydurmalarını sağlamak, gelişme ve büyümelerine yardım etmek ve bunun sonucunda can-
lılıklarının sürekliliğini sağlamaktır. Bu temel amaca bağlı olarak AR-GE fonksiyonunun diğer bazı amaçları da 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 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 bilişim sisteminin kurul-

masını sağlamaktır.  
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 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 

İlimizde Eğitim veren tüm ortaöğretim kurumlarının katılımı ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
koordinesinde , ilimizin kültürel, tarihi ve edebi özelliklerinin konu edildiği bir bilgi yarışması düzenlendi. 
Kilisimizin unutulmaya yüz tutmuş tüm değerlerini konu alan yarışmada öğrencilerimiz ve öğretmenleri-
mizin büyük ilgisi vardı. Yarışmada  Kilis Yaşar Aktürk  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kilis İmam-Hatip 
Lisesi ve Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri finale kaldı. Okullarımızın büyük bir başarı sağ-
ladığı yarışmada Kilis Yaşar Aktürk  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. 

 İlimizin Kültürel Değerleri İçerikli Bilgi Yarışması 

Montessori Sınıfları 

 AR-GE Birimimizin Kilis Valiliği adına 
yürüttüğü “ Sodesle Öğreniyoruz, Eğleniyo-
ruz ve Hep Birlikte Güçleniyoruz Projesi” 
kapsamında açılan iki adet montessori sı-
nıflarında eğitim veren öğretmenlerimiz ve 
velilerimiz memnuniyetlerini dile getirmek-
tedir. Eğitimde yeni yaklaşımlar çerçevesin-
de eğitim öğretim verilen sınıflarımızın ilimi-
ze kazandırılmasında birimimize destek ve-
ren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederek bu 
başarımızın haklı gururunu yaşıyoruz. 
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 PROJELER 

 4006 Tübitak Bilim Şenlikleri 

Tübitak tarafından yürütülen Bilim Fuarları destekleme Programı kapsamında ilimizde eğitim-
öğretim faaliyetlerini sürdüren 22 okulumuzda 4006 Tübitak Bilim şenlikleri düzenlenmiştir. Birimimiz 
tarafından koordinasyonu sağlanan fuar etkinlikleri ve projelere öğrencilerimiz ve velilerimiz büyük ilgi 
göstermişlerdir. 

Öğrencilerimizin bilimsel ve 
akademik açıdan kendilerini ispatlaya-
bilecekleri bir alan yaratan 4006 Bilim 
Şenliklerine katılım her yıl bir önceki 
yıla göre artmakta ve öğrencilerin 
performansları ve ortaya çıkan ürün-
ler her yıl bir üst seviyeye çıkmakta-
dır. Yürüttüğümüz değerlendirme ça-
lışmalarında okullarımızın şenlik alan-
larında bir bayram havası yaşanmış ve 
çocuklarımızın başta olmak üzere top-
lumun her kesiminin bilime olan ilgi 
ve merakı artmıştır.  

Bu yıl Tübitak tarafından yürütülen Bilim Fuarları Destekleme programına katılan okullarımıza 
ilgi ve gayretlerinden ötürü teşekkür ederek gelecek yıl hem okullar bazında katılımların hem fuarları-
mızda sergilenen projelerin artmasını umut ediyoruz. 
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 UNİCEF Sosyal Uyum Programı 

 Kilis Belediyesinin ÜNİCEF ile beraber yürüttüğü Sosyal Uyum Programı kapsamında, İl Milli Eği-
tim Müdürlüğümüz tarafından Suriye kökenli öğrencilerimize bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Bu kap-
samda öğrencilerimizin Türkiye’de eğitim sistemi ve eğitimin insan hayatı ve toplum için önemi vurgula-
narak onların topluma ve eğitim sistemimize uyum ve adaptasyonuna yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

 İpek Yolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projeleri 

 1 -  Aile Eğitimi 

Günümüzde yaşamın getirdiği zor-
luklar ve riskler yüzünden çocukları ve er-
genleri yaşama hazırlamak, onlara gerekli 
becerileri kazandırmak ve ayakları üzerinde 
durmalarını sağlamak eskisinden daha fazla 
bir çaba gerektirmektedir. İlimiz de son dö-
nemde yaşanan nüfus artışı ve yabancı nüfu-
sun yerel nüfusun üzerine çıkması aile eği-
timlerini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda 
hem Türk Suriyeli ailelerin gerekli becerileri-
nin kazanmalarının desteklenmeleri önemli-
dir. Toplumun temelini aile oluşturur. Ailenin 
temelini ne kadar sağlam tutarsak, toplumun 
temeli de kendiliğinde sağlamlaşacaktır. Her 
çocuğun ailesinden alacağı temel bilgiler 
onun geleceğini belirler. Bu nedenle nitelikli 
aile üyelerine ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Türkiye'de demokrasi ve insan hakla-
rının yaşama dönüştürülebilmesi için aile 
odaklı eğitim çalışmaları sürdürülmelidir. 
Ancak son zamanlarda MEB tarafından aile 
eğitimleri verilmemektedir. İlimizde çalışan 
Psikolojik Danışmanlarımız bu alanda ciddi 
eksiklikler yaşamaktadır. Kendi yerel halkına 
bile yetemez iken farklı kültür ve ülkeden 
gelen ailelerin topluma adaptasyonu ve 
problemleri çözülememektedir. bu yüzden 
aile eğitimi ilimizde öncelik arz etmektedir. 
Bu projenin çıktılar : 

3)Aile içi ilişkileri nitelik yönünden geliştirerek çocukların kişisel sosyal duygusal ve akademik 
yönden desteklenmesinin sağlanması.  

4)Tüm yaş aralıklarındaki gelişim özelliklerine ve gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, dil, sosyal 
ve duygusal) desteklemek için yapılması gerekli etkinliklerin tanıtılması,  

5)Anne babalara, aile içinde yaşanacak olası çatışmalarını yönetebilme becerilerinin kazandırıl-
ması,  

6) Toplumda yaşanan kültür çatışmalarını önlemek ve farklı kültürlerinin sorun değil zenginlik 
olduğunu anlatmak,  

7)Etkili iletişim becerilerinin kazandırarak, anne ve babaların kendi bireysel yaşam kalitelerinin 
geliştirilmesi. 

1)Aile içi ilişki ve iletişim kalitesini 
geliştirerek, toplumun temel yapı taşı olan 
aile bağlarını, milli, manevi, ahlaki ve kültürel 
değerlerle güçlenmesini sağlamak  

2)Anne babaların kendileri ve çocuk-
ları ile olan ilişkisinden aile içindeki roller ve 
karar alma süreçlerinde toplumsal cinsiyet 
ayrımı yapmayan, eşitlikçi ve katılımcı bir 
yaklaşım içinde olmalarını sağlayarak aile içi 
demokrasi bilincinin geliştirilmesi.  
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2 - Proje Döngüsü Eğitimi 

Projelerle ilerleyen bir il konumuna 

gelmek için kamu kurum ve kuruluşlarının, 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla-

rının ve yerel yönetimlerin üzerine düşen 

görevler bulunmaktadır. Bu hususta Kilis 

Rehberlik Araştırma Merkezi olarak bizler de 

üzerimize düşeni yapmak ve uzmanlarımızı 

proje konusunda yetkin hale getirmek istiyo-

ruz. Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi almak 

istememizin esas nedenini de bu durum 

oluşturmaktadır.  

İlimizin ihtiyaçlarını, gelişme eksenle-

rini, potansiyellerini ve sorunlarını da göz 

önünde bulundurularak bu eğitimin içeriğini 

oluşturmuş bulunmaktayız. Yaptığımız araş-

tırmalarda, kurumumuz vizyon ve misyonuna 

uygun proje konuları olan gençlik ve spor 

alanlarında üretilen projelerin finanse edebi-

lecek kurumların T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakan-

lığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal 

Ajansı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine 

yaptığımız araştırmalarda bakanlık proje 

formlarının birbiri ile benzerlik arz ettiği fakat 

Türkiye Ulusal Ajansı'nın formalarının daha 

farklı olduğu görülmüştür. Bu nedenle de 

projemiz iki bölüme ayrılmıştır. 

İlimizde kabul gören projelerin azlığı ve bu sorunun çözümü için tüm kurumların üzerine düşeni 

yapmaları ve proje konusunda yetkin uzmanlar yetiştirmeleri gereksinimi neticesinde ortaya çıkan proje 

fikrimiz akabinde araştırmalara başlanmış ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın Teknik Destek Programı'ndan 

haberdar olunmuştur. Yine Kilis ilinde kurumlar bazında yukarıda bahsi geçen bakanlıklar ve ajanslara 

yeterli sayıda proje sunulmamış ve hibe elde edilememiştir. Söz konusu veriler incelendiğinde de teknik 

destek ihtiyacımızın gerekliliği bir kez daha görülmüştür. İlimizin sorunları belirlenmiş ve bu sorunların 

çözümü için çözüm önerileri getirilmiştir. Bu çözüm önerileri arasında bulunan; proje yazma kapasitesini 

artıracak eğitimlerin verilmesi, bölgede teşvik ve hibe sistemlerinin etkin bir şekilde duyurulması, bölge-

de proje kültürünün yaygınlaştırılması, markalaşma ve kurumsallaşmanın sağlanması, istihdam ve giri-

şimcilik konusunda dezavantajlı grupların desteklenmesi, bölgenin nitelikli insan kaynağı potansiyelinin 

güçlendirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının etkinliğinin artırılması, projemizin ne denli gerekli oldu-

ğunun somut ispatlarıdır. 
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 3 - Otantik Ölçme Eğitimi 

Gelenekçi eğitim yaklaşımlarının bera-
berinde getirmiş olduğu ezberci eğitim anlayışı, 
öğretmen merkezli öğretim, sıkı disiplin anlayışı 
gibi sistemden kaynaklı mevcut sorunlar; çocu-
ğun gerçek hayat durumlarından kopuk olması-
na ve problem çözme, eleştirel-analitik yenilikçi 
düşünme becerilerinin gelişmesine engel ol-
maktadır. Uluslararası platformda geçerliği olan 
PISA, TIMSS gibi sınavlarda Türkiye'nin başarı 
ortalaması maalesef çok yüksek değildir. Ulus-
lararası ve ulusal platformlarda geçerliliği olan 
PİSA, TIMSS, ABİDE raporlarında otantik ölçme 
değerlendirme alanındaki eksikliklerimiz ortaya 
çıkarılmıştır.  

Otantik değerlendirme yaklaşımında 
çoklu değerlendirme yöntem ve teknikleri kul-
lanılır. Bu yeni değerlendirme yaklaşımında, 
öğrencinin öğrendiği şeyleri ne kadar hatırlaya-
bildiğini anlamak değil, öğrencinin önceki bilgi-
lerinde meydana gelen niteliksel değişimleri 
anlamak ve öğrenme sürecini geliştirmek 
önemlidir. Bu değerlendirme yaklaşımında, 
ürün değerlendirmesinden daha çok süreç de-
ğerlendirmesine önem vermektedir. Öğrencile-
rimizin, özellikle okul öğrenmelerini günlük ya-
samda karşılaştıkları problemlerin çözümünde 
kullanma bakımından önemli eksiklikleri olduğu 
görülmektedir.  

2017-2018 eğitim öğretim yılının so-
nunda yapılan liselere geçiş sınavındaki sorular 
göstermektedir ki öğretmenlerin çağdaş ölçme 
araçlarını bilmeleri ve kullanmaları gerekmek-
tedir. Bu amaçla ortaya çıkan ihtiyaç temel ge-
rekçedir. Bu eğitimle birlikte Otantik Ölçme 
Değerlendirme ve Veri Analizi Eğitici Eğitimi 
ilimizde çalışan öğretmenlerimize geleneksel 
ölçme ve değerlendirme yöntemlerine alterna-
tif olarak ortaya çıkan çağdaş ölçme araçları 
hakkındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi ve uy-
gulamalı olarak eğitim almalarını sağlayarak 
eğitmen olarak ilimizde öğretmenler aracılığı 
ile yeni nesil öğrencilere yeni nesil ölçme ve 
değerlendirme uygulamalarını tüm öğretmen-
lerimizin kendi okullarında uygulamalı olarak 
yapmaları sağlandı.  
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E-Twinning ve Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları 

 

 

Kilis'te E-Twinning okul ziyaretlerimiz 
sürüyor. Haziran ayında Kilis Abdurrahman İyi-
gün Ortaokulunu,  15 Temmuz Ortaokulunu, 
Gazi İmam Hatip Ortaokulunu, Hacı Mehmet 
Koçarslan Anadolu lisesi  ve Mehmet  Zeki Taşçı 
ilkokulunu ziyarete ederek idarecilerimize ve 
öğretmenlerimize E-Twinning portal, E-
twinning live ve Erasmus+ Projeleri  tanıtımları 
yapılmıştır. Okul idarelerine ve öğretmenleri-
mize ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ede-
riz.  

 

Erasmus+ Gençlik Projesi 

2019 Mayıs ayında Romanya’da 2018-
1-RO01-KA105-048962 gençlik projesine katıla-
rak  Kilis Milli Eğitim temsil edildi.  
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SEMİNER ÇALIŞMALARI 

2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı 

2023 Eğitim Vizyonu ile Tekillik Çağına Yönelik Eğitimde Değişim ve Dönüşüm ile tanıtım ve bilgi-
lendirme toplantısı Valimiz Sayın Recep SOYTÜRK, Vali Yardımcısı Şükrü ÖZCAN, Rektör Sayın Prof. Dr. 
Mustafa Doğan KARACOŞKUN, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin AKKURT, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
idarecileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla ger-
çekleştirildi. 

Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin AKKURT; 2023 Eğitim 
Vizyonu, sabır, emek, samimiyet ve fedakârlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim öğretim konusundaki 
atılım ve şahlanış stratejimizin yol haritasını ifade etmekte olduğunu, Türkiye’nin artık eğitim öğretim 
alanında sıçrama yapma, nicelikten niteliğe bir şahlanışı ve hamleyi gerçekleştirme zamanı geldiğini, bu-
gün burada Sayın Bakanımızın 2023 Vizyon Belgesinin eğitimin tüm paydaşlarıyla paylaşılması adına top-
lanıldığını ve eğitimin bir bütün olarak ele alınması gerektiği ifadelerine yer verdi. 

Vali Sayın Recep SOYTÜRK,  yaptığı değerlendirmelerde 2023 Eğitim Vizyonunun temel amacı-
nın; eğitimde başarının eğitimciler ile öğrencilerin birebir yakın ilgileri ve takım çalışmasıyla sağlanabile-
ceğini, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için de fiziki ve sosyal şartların eksiksiz olması gerektiğini söyledi. 
Vali SOYTÜRK, ikili eğitimin bazı dezavantajları olduğuna dikkat çekerek, Kilis’te Türk ve Suriyeli çocukla-
rın aynı derslikte eğitim görmelerinin bazı sorunları beraberinde getirdiğini belirtti. Birebir ve yakın ilgi 
ile bürokrasiyi aşıp başarıya ulaşmanın daha kolay olacağını dile getiren Vali Sayın SOYTÜRK, başarıyı 
ödüllendirmenin, başarıyı artıran önemli bir faktör olduğunu söyledi. 
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Stajyer Öğretmenlerimizin Seminer Çalışmaları 

13.06.2019-14.06.2019 tarihleri arasın-
da ilimiz Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde göre-
ve yeni başlayan aday öğretmenlerine yönelik 
ulusal ve uluslararası eğitim projeleri ve örnek 
projeler konusunda AR-GE üyesi İsmail YENER 
tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

     İki gün süren programda proje ve 
proje türleri, proje hazırlama süreçleri, projele-
re fon sağlayan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, 
sosyal sorumluluk projeleri, bağımlılıklar ve 
rehberlik faaliyetleri konusunda bilgilendirme-
ler yapıldı. Ayrıca aday öğretmenlere ulusal ve 
uluslararası proje hazırlama, proje sonuçların-
dan yararlanma ve uygulama becerileri kazan-
dırma konularında çalışmalar yapıldı.  

Prof Dr.Nail YILDIRIM Beyin İlimizdeki Okul Yöneticilerine  
2023 VİZYONU VE İNSAN Temalı Konferansı 

Konferansa İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Mehmet Emin AKKURT, Müdür Yardımcıları, 
Şube Müdürü, okul müdürleri ve öğretmenler 
katıldı. 

Öğretmenlik mesleği geçmişe ve geleceğe ve 
yarına dair söylemi/sözü olan bir meslektir. 
Öğretmenlik mesleğinin hammaddesi insandır, 
bu nedenle de insanı şekillendirmede, yetiştir-
mede önemlidir. Bunun için yapılan iş önemli 
olduğu kadar aynı zamanda bir o kadarda de-
ğerlidir. Öğretmenlik mesleğine bakış açısının, 
ek iş olarak değil; tek iş olarak bakılması gerek-
tiği vurgulanan konferansta Prof Dr.Nail YILDI-
RIM Bey; Eğitimin sevdamız olması gerektiğini 
sevgiye dayanmayan eğitimin kalbe dokunama-
yacağını bunun içinde insan merkezli eğitimin 
olması gerektiğini çocuğun Bilişsel, Duyuşsal ve 
Psikomotor alanlarındaki yeterliklerin göz 
önünde bulundurulması gerektiğini çünkü insa-
nın eşrefe mahlûkat olarak yaratıldığını onun 
ruhuna dokunduğumuzda sonuç alırız ifadele-
rinde bulundu. 
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ANALİZ ÇALIŞMALARI 

2023 Eğitim vizyonu, yeni eğitim yakla-
şımları, ilimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultu-
sunda birimimiz tarafından hazırlanan 2019-2023 
Stratejik Planımızın ilk 6 aylık değerlendirme rapo-
ru hazırlanmıştır. 

Yapılan analiz ve değerlendirme çalışma-
ları sonucunda hedeflerimize ulaşmak konusunda 
ilimizin tüm kurumlarının yeterli gayret ve yeterli-
liğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Hazırlanan 
raporlar AR-GE birimimizin Web Adresinde yayın-
lanmıştır. 

2019-2023 Stratejik Planı İlk 6 Aylık Dönem 
Değerlendirme Raporu 

2023 Eğitim Vizyonu 6 Aylık Değerlendirme Raporu 

Eğitimde ülkemizin atılım yapması ve ça-
ğın gerekliliklerine uygun eğitim sisteminin oluş-
turulması amacı ile Milli Eğitim Bakanlığımız tara-
fından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde 
belirtilen hedeflere ilimizde ne düzeyde ulaşıldığı 
ile ilgili yapılan analiz ve değerlendirme çalışmala-
rı yapılmıştır. Hazırlanan raporlar AR-GE birimimi-
zin Web Adresinde yayınlanmıştır. 
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ARAŞTIRMA İZİNLERİ 

SIRA 
NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTE  ARAŞTIRMA KONUSU TARİHİ 

1 Fatime EROL Gaziantep Üniversitesi 
Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algısının Sosyal 
Sorumluluk Temelli Liderlik Üzerine Pozitif Etkisi  
Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü 

10.10.2017 

2 Ahmet SİMSAR KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Çevreye Yö-
nelik Tutumları 

7.12.2017 

3 NAİL İLHAN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Fen Eğitiminde Eğitim Bilişim Ağının Kullanımı 26.12.2017 

4 Esin AKANLAR KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
Kilis Toki Ortaokuluna Yönelik Ders Planı ve Test 
Uygulanması 

26.12.2017 

5 İbrahim KELEŞ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği 26.12.2017 

6 Naşide Nur KARAMAN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
Öğrenme Ortamındaki öğretmenin Vygotsky'nin 
Sosyo-Kültürel Kuramı Bağlamında Değerlendiril-
mesi 

6.03.2018 

7 Duran YEMENİCİOĞLU Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Mobil Cihazlarla 
Alış Veriş Yapma Eğilimi Üzerindeki Etkisi 

13.03.2018 

8 Vakkas YALÇIN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Aile Dostu Okullar 14.03.2018 

9 Yakup DOĞAN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ekolojik ayak İzleri-
nin Farkındalıklarının-Çevre Dostu Davranışları-
nın-Kimliklerinin İncelenmesi ve Okul Öncesi 
Kurumlarındaki Fen Merkezleri 

21.03.2018 

10 Şakir ÇANKIR Ankara Üniversitesi 
Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Uyu-
mu 

4.06.2018 

11 Halil ÖZKAYA KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
Ortaöğretim Seçmeli Din Derslerinin Seçilme 
Sebebleri ve Değerlendirilmesi 

6.06.2018 

12 SEMİH DADÜK KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
Fen ve Teknoloji Dersi Öz Yeterlilik ve Fen Dersi 
Tutum  

26.12.2018 

13 Mehmet ŞENTÜRK Atatürk Üniversitesi 
sosyal Bilgiler dersinde eğitici çizgi romanlar ve 
eğitici çizgi filmlerin etkinliğinin karşılaştırılması 

14.01.2019 
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ARAŞTIRMA İZİNLERİ 

SIRA 
NO 

ADI SOYADI ÜNİVERSİTE  ARAŞTIRMA KONUSU TARİHİ 

14 Şükran TÜFEKÇİ KÜÇÜKOĞLU Gaziantep Üniversitesi 
İlkokul Öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık 
düzeylerinin incelenmesi 

14.01.2019 

15 Gamze KURUCU Gazi Üniversitesi 
Ortaokul8.sınıf Öğrencilerinin okuma alışkan-
lığının oluşmasında etkili olan faktörlere iliş-
kin görüşleri 

25.01.2019 

16 Vakkas YALÇIN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
Okul öncesi dönem çocuklarının yaratıcılık ve 
problem çözme becerileri arasındaki ilişki ile 
okul öncesi dönem çocuklarının değer algıları 

29.01.2019 

17 Yakup DOĞAN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
Okul Öncesi Kurumlarda Öğrenme Merkezle-
rinin Durumlarının İncelenmesi 

30.01.2019 

18 Muhammet ŞAHİN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
Görsel ve İşitsel materyal desteği ile yapılan 
fen öğretiminin Suriyeli öğrencilerin akade-
mik başarı ve tutumlarına etkisi 

4.02.2019 

19 Mehmet Akif KARAMAN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
Öğretmenlerin motivasyon ve yaşam denge-
lerini araştırmak 

15.02.2019 

20 Betül ARABACIOĞLU Nar Taneleri Anaokulu Sosyal Problem Çözme Testi 15.03.2019 

21 Ferhan KARAKAŞ 
Bolu Abant İzzet Baysal Üni-
versitesi  

Lise Öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzey-
leri ve karar verme stillerinin çeşitli değişken-
ler açısından incelenmesi 

9.04.2019 

22 Ali Derya ATİK KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
Biyoloji Bilimine ve dersine yönelik tutum 
Ölçeği 

25.05.2019 

23 Durmuş BURAK KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sözel Görsel Baskın Öğrenme Ölçeği 25.05.2019 

24 Durmuş BURAK KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
sosyal Bilgiler Dersinin Akademik Başarılarını 
etkileyen değişkenlerin modellenmesi  

25.05.2019 

25 Songül AKLAR Gazi Üniversitesi 
Okuma yazma Bilerek İlkokula Başlayan Ço-
cukların Okuma yazma süreçleri hakkında 
öğrenci,öğretmen ve aile görüşleri  

1.06.2019 

26 Selvi DEMİR Atatürk Üniversitesi 
Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin sözlü anlatım 
özyeterlilik algılarının incelenmesi ve söylem-
lerinin değerlendirilmesi 

1.06.2019 

27 Ahmet SİMSAR KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

Okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerini 
uygulamada yaşamış oldukları sorunlar ve 
okul öncesi sınıf içi kültürel çeşitlilik ile ilgili 
öğretmen yeterlilikleri 

29.02.2019 
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İLETİŞİM 

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü : 
 
Adres : Akpınar Caddesi, Eski Valilik Binası, Kat :1, 79000 KİLİS 
Tel : 0 (348) 813 40 52 
Web  : https://kilis.meb.gov.tr 

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi : 
 

Adres : Akpınar Caddesi, Eski Valilik Binası, Kat :1, 79000 KİLİS 
Tel : 0 (348) 813 40 52 
Web  : https://kilisarge.meb.gov.tr 

ADI SOYADI Alanı E-Mail Telefon 

İbrahim YAĞCI Şube Müdürü ibrahimyagci27@gmail.com (0348)8132828 

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

Ökkeş POLAT A.S.K.E okkesspolat@gmail.com (0348)8132828 

İbrahim Halil ÖZKARACA P.E.K İbrahimhalilozkar@gmail.com (0348)8132828 

PERSONEL 

https://kilis.meb.gov.tr/
https://kilis.meb.gov.tr/

