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 AraĢtırma ve GeliĢtirme; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluĢan bilgi dağarcığının 

arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik 

bir temelde yürütülen yaratıcı çalıĢmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile 

alanında bilimsel ve teknolojik geliĢme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, 

çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taĢıyan faaliyetleri kapsamaktadır . Bu kapsamda 

AR-GE çalıĢmaları kurumun her yönden kapasitelerinin arttırılması, yeniliklerin üretilmesi 

tasarlanması ve kaynak oluĢturulması noktasında çok ciddi görevler üstlenmektedir. AR-GE yapan 

kuruluĢlar, üretkenliklerini ve üretim kalitelerini artırmak veya yeni ürün ve hizmetler yaratmak 

amacını güderler.  



             
 

 25.10.2016 tarihinde ġehit Mahir Ayabak Ġlkokulu konferans salonunda Hasan Kalyoncu Üniversi-
tesi öğretim üyesi Mehmet DĠNÇ tarafından sınav kaygısı ve motivasyon konusunda ilimiz Fen Lisesi ile 
Anadolu Liselerinin 12. sınıfına devam eden öğrencilere sunum yapıldı. Söz konusu konferansa Hasan Kal-
yoncu Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi Songül KALYONCU, Vali Yardımcımız Hakan ġEKER, Ġl Milli 
Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin KORKMAZ ve Ġl Milli Eğitim ġube Müdürümüz Burhanettin ELÇĠ 
katıldı.  
 

Sayfa 4 
SINAV KAYGISI VE MOTĠVASYON SEMĠNERLERĠ  



 Ġstanbul Aydın Üniversitesi iĢbirliğinde Sosyolog-Yazar Polat 

DOĞRU ilimiz 12.sınıf öğrencilerine sınav stresi ve motivasyon konularında 

konferans verdi. Konferansa Ġl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin KORKMAZ 

ve Ġl Milli Eğitim ġube Müdürü Nurettin BĠRĠġĠK de katıldılar. Konferans biti-

minde Ġstanbul Aydın Üniversitesi tarafından öğrencilere üniversiteyi tanıtan ki-

taplar ve broĢürler dağıtıldı. 
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Sınav Kaygısı Nedir? 
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PĠSA TANITIM FAALĠYETLERĠ  

 

Bitlis Ġl Milli Eğitim Müdür-

lüğü’nün 20/09/2016 tarih ve 

46623667-0-E.9888539 sayılı resmi 

yazısı ile hangi formatörün hangi il-

çede sunum ve bilgilendirmeler ya-

pacağı ilçelere ve okullara önceden 

duyurulmuĢtur. Belirlenen takvim 

doğrultusunda PISA Formatörleri 

tarafından sunumlar ve bilgilendir-

meler yapılmıĢtır. Sunum yapılan 

okul ve öğretmen sayıları aĢağıya 

çıkarılmıĢtır. 

SIRA 
NO 

FORMATÖR ADI 
SOYADI 

ĠLÇE TARĠH SAAT 
OKUL  
SAYISI 

ÖĞRETMEN 
SAYISI 

1 Ġbrahim BUDAK 

MERKEZ 23/09/2016 14:00 16 328 

TATVAN 21/09/2016 14:00 10 282 

GÜROYMAK 22/09/2016 14:00 5 110 

2 BarıĢ KIZILTOPRAK 
AHLAT 21/09/2016 14:00 5 109 

MUTKĠ 22/09/2016 14:00 3 31 

3 Erol BĠRĠġĠK 
ADĠLCEVAZ 21/09/2016 14:00 5 88 

HĠZAN 22/09/2016 14:00 4 67 

TOPLAM 48 1015 

           PISA Tanıtımı kapsa-

mında sadece ortaöğretim 

kurumlarına değil ilde bulu-

nan ilkokul ve ortaokullara 

da sunum ve bilgilendirme-

ler yapılmıĢtır. Bilgilendir-

me çalıĢmaları kesintisiz 

devam etmektedir. Ġlimize 

yapılacak yeni öğretmen 

atamalarından sonra ortaöğ-

retim kurumlarına sunum ve 

bilgilendirme çalıĢmaları 

tekrar yapılacaktır.  

 Tanıtım kapsamında ayrıca Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde de tanıtım sunumları 

yayınlanmıĢ ve bilgilendirmeler yapılmıĢtır.  
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Sayfa 7 TEOG-YGS-LYS SINAVLARI 

            2015-2016 Eğitim Öğretim yılında yapılan TEOG-YGS-LYS sınavları ile ilgili Ġl Milli Eğitim 

Müdürü Mehmet Emin KORKMAZ 

baĢkanlığında değerlendirme toplantı-

sı gerçekleĢtirildi. AR-GE Biriminin 

sınav sonuçları ile ilgili yapmıĢ oldu-

ğu analiz çalıĢmaları hakkında okul 

müdürlerine bilgilendirme yapıldı. 

Ġlimiz eğitim seviyesinin arttırılması 

konusunda okul müdürleri ile bilgi 

alıĢveriĢinde bulunuldu. 2016-2017 

Eğitim-Öğretim yılında Ġl Milli Eği-

tim Müdürlüğü tarafından yapılacak 

ortak deneme sayıları tespit edildi. 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için 

okullardan TEOG-YGS-LYS hedefle-

ri alındı. 



AR-GE Birimi AraĢtırma, Stratejik Planlama ve Kalite GeliĢtirme Ekibi 

(ASKE)  olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı tarafın-

dan 31 Ekim - 04 Kasım 2016 tarihleri arasından Antalya'da düzenlenen Strate-

jik Yönetim ve Planlama Semineri'ne katıldık. Stratejik Planlama ve Yönetim 

Daire BaĢkanı Ahmet ER’in açılıĢını yaptığı seminerde 08.05.2014 tarih ve 

1843555 sayılı AR-GE Birimi Yönergesi ayrıntılı olarak ele alınıp değerlendi-

rildi.  

2015-2019 Stratejik Planlama dönemi boyunca okul ve kurumların yaptıkları proje ve etkinliklerin 

izlenip ve değerlendirilmesine yönelik raporlar alınmaya baĢlandı. Bu raporlar çerçevesinde iyileĢtirme ve 

geliĢtirme çalıĢmaları yapılmaktadır. Bitlis Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2016 Yıl Sonu Faaliyet Rapo-

ru’nun hazırlanmasında okul ve kurumlardan alınan sonuçlardan faydalanılmaktadır. 

Sayfa 8 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMALARI 
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 2017 TÜBĠTAK 48. 
Lise Öğrencileri AraĢtırma 
Projeleri YarıĢması ile 
11.Ortaokul Öğrencileri 
AraĢtırma Projeleri YarıĢması 
( BU BENĠM ESERĠM )  ile 
ilgili sunu hazırlanarak okul 
müdürlerine ve öğretmenlere 
bilgilendirme yapıldı. Ortao-
kul ve Lise Müdürlüklerinin 
hangi alanda ve kaç tane pro-
je yapacaklarına dair hedef 
proje sayıları alındı. TÜBĠ-
TAK projeleri ile alakalı orta-
okul ve lise müdürlüklerine 
gidilerek öğretmenlere ve 
idarecilere de bilgilendirme-
ler yapıldı. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında da TÜBĠTAK doküman ve 
sunuları yayınlanarak, okullara gerekli duyurular yapıldı. 
 

Sayfa 9 

Ġ ç  Y a z ı  B a Ģ l ı ğ ı  

TÜBĠTAK BĠLGĠLENDĠRME ÇALIġMALARI 



Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı’nın hazırlamıĢ olduğu Eğitim ve Öğretimde 
Yenilikçilik Ödülleri Ġl Temsilcileri Eğitimi 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında 
Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılmıĢtır. 

Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendiri-

lerek teĢvik edilmesi ve paylaĢımının sağlanması amacıyla yürütülen Eğitim ve 

Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri bilgilendirme çalıĢmaları kapsamında hazırlanan 

takvim Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ile paylaĢılmıĢtır. Takvim doğrultusunda il 

genelindeki tüm okul müdürlerine seminer yapıldı. Okullarla doküman paylaĢımı 

yapıldı. Ġl ve ilçe zümre baĢkanlarına ayrıca bilgilendirme çalıĢmaları yapıldı.  

Sayfa 10 
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE YENĠLĠKÇĠLĠK 

ÖDÜLLERĠ 
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Ġ ç  Y a z ı  B a Ģ l ı ğ ı  

Eğitim ve 
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paylaĢılmıĢtır. 



 

KıĢ aylarının vazgeçilmez sporu olan kayak sporunun ,en ücra köylerde buluna çocuk-
lara kadar yaygınlaĢtırılması amacıyla Ġl  Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi,  
Bitlis Valiliği Projeler Koordinasyon ve Eğitim Merkezi, Bitlis Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Ġl Müdürlüğü’nün ortaklaĢa yürüttüğü proje kapsamında yaklaĢık 3000 öğrenci 
kayak sporuyla tanıĢtırıldı. Uzman kayak eğitmenleri eĢliğinde yapılan kayak etkinlik-
lerinde çocuklar çok keyifli anlar yaĢadılar kıĢ süresi boyunca etkinlikler devam ede-
cek olup baĢarılı sporcular Ģampiyonalarda değerlendirilecektir. Kayakla ilgili tüm 
malzemeler proje kapsamında temin edilerek öğrencilere dağıtıldı 
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Bitlis’te Kayak 

YEREL PROJELER 
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KAYMAYAN KALMASIN PROJESĠ  



 

Projenin temel amacı, öğrencilere kitap okuma alıĢkanlığı kazandır-

mak; öğrencilerin kendini ifade etmelerinin, iletiĢim ve sosyal becerilerinin 

geliĢmesini desteklemektir. Öğrencilere kitap okuma alıĢkanlığı kazandırarak, 

toplumsal duyarlılık ile yorumlama bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlan-

maktadır. Bu yolla öğrencilerin analitik düĢünen, düĢündüğünü doğru ve açık 

bir Ģekilde ifade edebilen, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, 

sorgulayan, tartıĢan, doğruların tek noktadan değil çeĢitli bakıĢ açılarıyla orta-

ya çıkacağını kavramıĢ, güzellik duygusu ve estetik anlayıĢı geliĢmiĢ, kültürlü, 

milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiĢtirilme-

sine katkı sağlamaktır. 

 

Her sınıfta öğrenci sayısı kadar kitap bulundurulacak (kitap alabilen öğ-

renciler kendileri alacak alamayanlara kitap temini yapılacak.) Kitap 

seçimi yapılırken sınıf Ģube rehber öğretmeni, sonra okul komisyonu 

tarafından değerlendirilecektir. 

Her öğrenci kitabını okuduktan sonra dönüĢümlü olarak kitaplarını bir-

biriyle değiĢtirecek. Bu durum aynı zamanda paylaĢma duygusunu 

ve okuduğu kitabı birbiriyle tartıĢabilme, farklı yorumlayabilme ye-

teneğini geliĢtirecektir. 

Her öğrenci okuduğu her kitabın bir sayfa kadar analizini değerlendir-

mesini yapacak ve hazırladığı analiz raporunu arkadaĢlarına sunduk-

tan sonra dosyalanmak üzere öğretmenine teslim edecektir. 

Sorumlu öğretmen tarafından kitap okuma çizelgesi oluĢturularak her 

öğrencinin okuduğu kitaplar bu çizelgeye iĢlencek. Ve izleme faali-

yetlerinde gösterilecektir. 

Öğretmenler bu kitap analizlerini değerlendirip öğrencilere kanaat notu-

na dönüĢtürülerek öğrenci onure edilecektir. 

Yine belli zamanlarda öğrenciler okudukları kitapların tanıtımını sınıf 

içinde yapacak ve en iyi tanıtımı yapan öğrenci ödüllendirilecek.  

 

 

Sayfa 12 

Proje Uygulama Basamakları  

HER ÇOCUĞUN BĠR KĠTABI OLSUN PROJESĠ  

 

 

Okuma Kültürünün 

yaygınlaĢtırılmasına 

alternatif bir proje 

“Her çocuğun bir 

kitabı olsun 

projesi” 



 

Ayrıca kitap tanıtımlarını hazırladıkları afiĢ ve broĢür haline getire-

rek sene sonunda sergiye dönüĢtürmeleri sağlanacak. 

En iyi sergi çalıĢmaları kitapları afiĢlerle en iyi anlatan örenciler yı-

lın öğrencileri olarak okul idaresi tarafından ödüllendirilecek ve 

yaz ayında oluĢturulacak yaz kitap okuma kamplarına katılmaya 

hak kazanacaklardır. Kamplar Ahlat Adilcevaz sahillerinde yapı-

lacaktır. 
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Ölünce 

unutulmak 

istemezseniz, ya 

okumaya değer 

eser yazın veya 

yazılmaya 

değer iĢler 

baĢarın.'' 

Benjamin 

Franklin  



  

 

 

 Eğitimin her kademesindeki öğrencilerimizin toplumsal olayların 
çözümlerine yönelik geliĢtirdikleri proje fikirleriyle yarıĢmaya katılacakları 
ödüllü proje yarıĢmasıdır. YarıĢmaya proje fikriyle katılacak tüm öğrencile-
re teĢekkür belgesi verilecek dereceye giren öğrencilere ise birinciye cum-
huriyet altını ikinciye yarım üçüncüye ise çeyrek altınla ödüllendirilecekler-
dir. BaĢarılı bulunan fikirler üzerinde çalıĢılarak uygulanabilir projelere dö-
nüĢtürülerek yerel proje olarak uygulanacak. 
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Bir fikrim var!!! 

PROJE FĠKRĠ YARIġMASI 

 

Hayal 

 etmek;  

baĢarının  

ve  

yenilikçi  

iĢler  

yapmanın  

temel  

taĢıdır. 

 

 
 
 
 

 



 Avrupa birliği Bakanlığı ve ulusal Ajans tarafından finanse edile projelerimiz 
baĢarılı bir Ģekilde tamamlanarak final raporları ulusal ajansa gönderildi. Projeler 
kapsamında yurtdıĢı hareketliliklerine katılan öğretmenlerimiz ildeki yaygınlaĢtırma 
çalıĢmalarını baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirdiler. 

2016 yılındaki çağrılar kapsamında müdürlüğümüz ve bağlı okullarımız tarafından 30 
proje sunuldu. 
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ 



BĠTLĠS MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ https://bitlis.meb.gov.tr/ 

PEK ASKE 

Necati KAYA Ġbrahim BUDAK 

Aynur TEKBEN MaĢallah ĠLERU 

Emine Fülya KÜTÜK  

AR-GE BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠSĠ 
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MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜR YARDIMCISI 

BĠTLĠSTEN KIġ MANZARASI 


