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EĞİTİM KOÇLUĞU 

SİSTEMİ HAKKINDA 

BİLGİLENDİRMELER 

YAPILDI 

Giriş 
İl Milli Eğitim Müdürlük-

leri  AR-GE Birimleri Yö-

nergesi doğrultusunda 

hazırlamış olduğumuz  

dördüncü bültenimiz ile  

çalışmalarımızı sizlerle 

paylaşmaktayız. Birim 

olarak bu dönem içinde 

yapmış olduğumuz ça-

lışmaların bir özetini siz-

lere sunmaktayız.  

AR-GE birimi olarak ye-

rel ve ulusal tüm projele-

ri takip etmekte ve Top-

lam Kalite Yönetimi ça-

lışmaları ile stratejik 

planlama çalışmalarını 

yürütmekteyiz. Açık bu-

lunan hibelerden yerel 

ve ulusal tüm kaynaklar-

dan ilimizin ve tüm pay-

daşlarımızın en üst dü-

zeyde yarar elde etmesi 

için çalışmalarımızı bü-

yük bir titizlikle sürdür-

mekteyiz. Yürütülen bu 

çalışmalar hakkında ka-

muoyunun bilgilendiril-

mesi ve örnek uyguları-

mızın paylaşılması ama-

cıyla Ocak-Temmuz 

2018 dönemini kapsa-

yan dokuzuncu e bülte-

nimiz yayınlanmıştır.  

B Ü L T E N  4 9  

EĞİTİM KOÇLUĞU PROJESİ 

 Öğrenci Koçluğu Projesi ile 
eğitim ortamında bir koç ve öğrenci 
arasında bir güç birliği kurarak, öğ-
rencinin gelişimini desteklemek, öğ-
rencinin; kendini tanımasına, kendi-
sinde geliştirebileceği alanlarla ilgili 
hedefler belirlemesine, öğrenme 
becerilerini kazanmasına, organizas-
yonel beceriler ve sorumluluk duygu-
su geliştirmesine yardımcı olmak, 
yaşadığı/karşılaşabileceği problem-
lerle baş etme becerisini geliştirmek-
tir. 
 Muş İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğü AR-GE Birimi tarafından Muş İl 

merkezi ile bağlı belde ve köy okulla-

rı ziyaret edilerek Eğitim Koçluğu 

Sistemi Bilgilendirme ve Değerlen-

dirme Toplantıları yapıldı. Okul ida-

recileri ve öğretmenlerin hazır bu-

lunduğu toplantılarda AR-GE tarafın-

dan ilimizde başlatılan Eğitim Koçlu-

ğu Sistemi hakkında bilgilendirme 

yapıldı ve bu alanda yapılan çalışma-

lar değerlendirildi. Karşılıklı bilgi 

alışverişinden sonra aylık yapılacak 

değerlendirmelerin önemi üzerinde 

durularak veli-öğretmen-öğrenci 

işbirliğine vurgu yapıldı. 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.on5yirmi5.com%2Fimage%2Fturkiye%2Fmus%2F17-mus-ovasi-ve-lalesi-fotograf-adem-sonmez.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.on5yirmi5.com%2Fdosya%2Fturkiyenin-illeri%2F49-mus-hakkinda-genel-bilgi&docid=8j6Oy4
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“Muş Mahalli Deyim Ve Ata-
sözleri Sözlüğü” adlı proje ile 
Türkçe alanında Bölge Üçüncü-
sü, 
“Einstein Sanatı” adlı proje ile 
Fizik alanında Bölge Üçüncüsü 
olmuşlardır. 
"DOĞU ASYA MUCİZESİ; HİMA-

LAYA TUZU" adlı proje ile Biyo-

loji alanında Bölge Üçüncüsü 

olmuşlardır. 

.2017/2018 eğitim öğretim yılı 
TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğren-
cileri Arası Araştırma Projeleri 
Yarışması’nda 32 proje başvu-
rusu yapılmış olup 11 projemiz 
Bölge Sergisine Davet edilmiş  
olup Van Bölge Sergisinde top-
lamda 8 ödül alarak, bölge 
sergisinin yapıldığı Van ilinden 
sonra en fazla ödül alan 2. il 
olmuştur. Kendi dallarında 
ödül alan projelerimiz; 
 “Robotrafik” adlı proje ile 

Kodlama alanında Bölge Birin-

cisi, 

“Değerlerimizi Ayakta Tutmak 
İçin (Cebimdeki Değerler) İle 
Bir Katkı Da Benden” adlı proje 
ile Değerler Eğitimi alanında 
Bölge Birincisi, 
“Çarkı Çevir, Cevabı Ver Ve 
Organeli Yerleştir” adlı proje 
ile Biyoloji alanında Bölge İkin-
cisi, 
“Görme Engelliler İçin Robotik 
Ev Terliği” adlı proje ile Fizik 
alanında Bölge İkincisi, 
“Karanfil Bitkisi (Syzygıum Aro-
matıcum) Ekmeğin Küflenmesi-
ni Geciktirir Mi?” adlı proje ile 
Kimya alanında Bölge Üçüncü-
sü, 

TUBİTAK 

TÜBİTAK 12. Ortaokul 

Öğrencileri Arası 

Araştırma Projeleri 

Yarışması  

B Ü

L T



 

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme 
Strateji Belgesinin "Yetişkinlerin 
yenilikçilik ve bilişim teknolojileri gibi 
alanlarda bilgi ve becerilerinin 
artırılması teşvik edilecektir." maddesi 
projemiz hazırlama sürecinde bizlere 
ilham vermiştir. Projemiz; yaşları 15-49 
olan, dezavantajlı grupta yer alan 80 
kadına Meslek kursları ve 
Bilinçlendirme Eğitimi vererek,  Mesleki 
ve Sosyal becerilerini geliştirerek aile 
gelirlerini artırmak ve toplumda 
kendilerini ifade edebilen, öz güven 
sahibi bireyler haline gelmelerini 
sağlamaktır. Bu kapsamda “ÜRETİMDE 
HANIMELİ  (2017-49-0158 / SODES )“ 
Projesi kapsamında; 
1-Aşçılık Kursu ( 20 kadın Kursiyer / 
Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde ) 
2-Bilgisayarlı Çizim / Tasarım Kursu (20 
kadın Kursiyer / Mesleki Eğitim 
Merkezi bünyesinde ) 
3-Bilgisayar Destekli Nakış Kursu ( 20 
kadın Kursiyer / Korkut Halk Eğitim 
Merkezi ve ASO Müdürlüğü 
bünyesinde) 
4-Halı/Kilim Kursu ( 20 kadın Kursiyer / 
Korkut Halk Eğitim Merkezi ve ASO 
Müdürlüğü bünyesinde) açılmıştır ve 
devam etmektedir. 

Proje ile beşeri sermeyenin 

geliştirilmesi ve toplumsal 

bütünleşmenin sağlanmasına yönelik 

yerel dinamiklerin harekete geçirilerek 

yoksulluk göç ve kentleşmeden 

kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, 

değişen sosyal yapının ortaya 

çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, 

toplumsal dayanışma ve 

bütünleşmeyi güçlendirmek 

toplumumuzun dezavantajlı 

kesimlerinin ekonomik ve sosyal 

hayata daha aktif katılmalarını 

sağlamak amaçlanmaktadır. 

ÜRETİMDE HANIMELİ PROJESİ  

( SODES / 2017- 49-0158 ) 

PROJE 

KAPSAMINDA  

3 ADET 

ATÖLYE 

KURULARAK  

HİZMETE 

AÇILMIŞTIR. 
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V.İMZA VE SÖYLEŞİ GÜNÜ  

2017 Yılı DAP Bölgesi 
muhtelif kültür projeleri başlığı al-
tında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
tarafından hazırlanan ‘‘Yazarları 
Eserleri ile Tanıya-
lım’’ (MUKÜP/2017/5) projesi kap-
samında 12 Mart 2018 (Pazartesi 
günü) tarihinde saat 13.30’da ve 13 
Mart 2018 tarihinde saat 9.30’da 
Yazar Ali URAL’IN katılımı ile İm-
za ve Söyleşi Günü etkinliği yapıldı. 
Etkinliğe ortaöğretim kurumların-
dan öğrenciler Edebiyat öğretmenle-
ri gözetiminde katıldı. 

Projemiz Kalkınma Bakanlı-

ğı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı koordinas-
yonunda Muş Milli Eğitim Müdür-

lüğü tarafından yürütülmektedir. 

Proje kapsamında ilimize 
davet edilen Şair-Yazar Ali URAL, 
Muş İMKB Anadolu Lisesi’nde,  
Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanat-
lar Lisesi konferans salonunda ve 
Muş Öğretmenevinde lise öğrencile-
riyle bir araya geldi. Düzenlenen 
söyleyişi ve imza günü programına; 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin 
İLCİ, Şair-Yazar Ali URAL, öğret-
menler ile öğrenciler katıldı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Me-
tin İlci proje kapsamında yazarları 
yıl boyunca belli aralıklarla ilimize 

getirmeye ve öğrencilerimiz ile ta-
nıştırmaya devam edeceğimizi, te-
mel amacımızın öğrencilerin oku-

yan, yazan, araştıran bireyler olarak 
yetişmesini sağlamak olduğunu söy-
ledi. İlimizdeki gençlerin okuyan, 

yazan, tefekkür eden, medeniyet 
geliştiren öğrenciler olarak yetişme-
lerini istediklerini belirterek, Doğu 

Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı işbirliği ile hazır-
ladığımız ‘‘Yazarları Eserleri İle 

Tanıyalım’’ projesi kapsamında Şair-Yazar Ali 
Ural’ın davetimizi geri çevirmeyerek, düzenle-
diğimiz söyleyişi programına katıldığını belirt-

ti. Temel amacımız; öğrencilerimizin okuyan, 
yazan, araştıran bireyler olarak yetişmesini sağ-
lamaktır. İstiyoruz ki ilimizdeki gençler oku-

yan, yazan, tefekkür eden, medeniyet geliştiren 
öğrenciler olarak yetişsinler. Bu bağlamda bu-
gün dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz söyleyi-

şi ve imza günü programımıza yoğun bir katı-
lım var.  Davetimizi geri çevirmeyip, programa 
katılan Şair-Yazar Ali Ural’a teşekkür ederim. 

Kendi zaman ve emeklerinden feragat ederek 
ilimize geldi. Proje kapsamında ilimize gelecek 
bütün hocalarımıza da şimdiden teşekkür edi-

yorum" dedi. 
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“Yazarları Eserleri İle Tanıyalım” projesinin 

beşinci imza ve söyleşi günü etkinliği Şair-
Yazar Ali Ural’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 



S A Y F A  6  

İM
Z

A
 V

E
 S

Ö
Y

L
E

Ş
İ G

Ü
N

L
E

R
İ 

 

B Ü L T E N  4 9  

 Konuşmasında İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünün daveti 
üzerine Muş´a geldiğini ve 
Muş´ta öğrencilerle buluşmaktan 
mutluluk duyduğunu belirten 
Yazar ve Şair Ali URAL ise, 
uzun yıllardır bu tür etkinliklere 
katıldığını ve Muş’a ilk kez gel-
diğini URAL, açıklamasında: 
“Muş´ta bulunmaktan çok mut-
luyum. Yazarlık serüvenine ba-
bamın desteği ile başladım. Şim-
diye kadar on altı kitap yazdım. 
Peygamber’in Aynaları isimli 
kitabımı sekiz yılda yazdım. Her 
yazar kendi kitaplarını çocukları 
gibi görür, ancak okuyucular ki-
tapları beğenilere göre tercih 
eder. Benimde Posta Kutusunda-
ki Mızıka isimli kitabım 116. 
Baskısını yaptı.  

Ben aynı zaman da ya-
zarlık eğitimleri veriyorum.   

Bunun yanında yayıncılıkta ya-
pıyorum. Burada olmaktan son 
derece mutluluk duyuyorum 

umuyorum ki buraya gelenler de 
aynı mutluluğu duyuyorlar.” de-
di. Öğrencilerin yoğun ilgi gös-

terdiği “Yazarları Eserleri İle 

Tanıyalım” projesi kapsamında gerçek-
leşen söyleyişi ve imza günü programı, 

Yazar Ali URAL ´IN kitaplarını imza-
lamasıyla sona erdi. 
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Yazar Yıldız Ramazanoğlu, Muş’ta öğrencilerle buluştu 

 Yazar Yıldız Ramazanoğlu, 
Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından yürütülen “Yazarları Eserleri 
İle Tanıyalım” projesi kapsamında 
Muş’ta öğrencilerle bir araya geldi. 

Doğu Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafın-
dan finanse edilen ve Muş İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından yürü-
tülmekte olan “Yazarları Eserleri İle 
Tanıyalım” projesi kapsamında, imza 
ve söyleşi günü düzenlendi. Muş Öğ-
retmenevinde düzenlenen ve Yazar 
Yıldız Ramazanoğlu’nun konuk oldu-
ğu programa, öğrenci ile öğretmenler 
katıldı. 

Öğrencilere bilgilendirme ya-
pılmasıyla başlayan programda konu-
şan Yazar Yıldız Ramazanoğlu, 
“Gerçekten Muş’ta sizlerle bir araya 
gelmek onur verici bir durum, çok 
mutlu oldum. Muş’ta biraz gezdim ve 
burada insan değerlerinin halen mu-
hafaza edilir olması beni çok etkiledi. 
Bugün tabi ki okumak ve yazmakla 
ilgili kaç şey söylemek istiyorum siz-
lere; hangi ortam yazdığınızı, hangi 
çağa gözlerinizi açtığınızı biraz hatır-
latmak istiyorum. Çünkü hiçbir yazar 
yaşadığı çağın gerçeklerinden kendi-
sini birey olarak da, toplum olarak da 
kuşatan hakikatlerden uzakta kala-
maz. Onların dışında, tamamen afakî 
şeyler yazamaz. Zaten eğer bir yazar; 
çağının tanığı olabiliyorsa, yaşadığı 
zamanın şahitliğini yapabiliyorsa, 
onun yazdıklarının kıymeti daha da 

çoğalır diye düşünüyorum” dedi. 
Var olan sorumlulukların nasıl fark 

edilebileceği üzerine de konuşan Yazar Rama-
zanoğlu, “Sorumluluklarımızı nasıl fark ede-
biliriz? Nereden bu sorumluluklarımızı çıkar-
tabiliriz? Bence bu biraz okuyarak olması ge-
reken bir şey. Çünkü kitaplar yoluyla biz baş-
ka hakikatlere, başka insanlara, başka kültür 
ve medeniyetlere, başka insanların duyguları-
na, onların hayata bakışlarına eğilebiliriz. 
Böyle bir imkana sahip olabiliriz” diye konuş-
tu. 
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Yazar Ali Haydar Haksal, yedincisi düzenlenen imza ve 

 söyleşi gününde Muşlu öğrencilerle bir araya geldi. 

sız bırakmadı. Bingöllü olduğunu konuş-
masında dile getiren Yazar Haksal, 
“Hemen şurada yanı başınızda, çok uzak 
değil Bingöllüyüm. Bizim yaşadığımız dö-
nemin şartlarıyla, bugün ki şartlar arasında 
dağlar kadar fark var. Siz çok daha büyük 
imkanlara sahipsiniz. Bizim asla hayal ede-
meyeceğimiz büyük imkânlara sahipsiniz. 
Siz genç kuşak geleceğin insanısınız. Biz 
artık belli bir yaşa geldik, belli bir zamana 
eriştik, bundan sonra yapacaklarımız, ede-
ceklerimizi neredeyse tamamlamış bulunu-
yoruz. Yazı hayatındayız, kitaplar yazıyo-
ruz, gazetelerde, dergilerde yazılar yazıyo-
ruz” şeklinde konuştu. 
Yedincisi düzenlenen imza ve söyleşi günü 

programı karşılıklı yapılan konuşmalar 
sonrasında, Yazar Haksal’ın öğrencilere 
dağıtılan eserlerini imzalaması ve hatıra 

fotoğrafının çekinilmesiyle sona erdi. 
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YAZARLARI ESERLERİ İLE TANIYALIM PROJESİ KAPSAMINDA  

VII. İMZA VE SÖYLEŞİ GÜNÜ DÜZENLENDİ 

 Doğu Anadolu Projesi (DAP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
tarafından finanse edilen ve Muş İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
yürütülen “Yazarları Eserleri İle Ta-
nıyalım” projesi kapsamında, imza 
ve söyleşi gününün yedincisi düzen-
lendi. Muş Öğretmenevi Konferans 
Salonunda düzenlenen ve Yazar Ali 
Haydar Haksal’ın konuk olduğu 
programa; öğretmenler ile 450’ye 
yakın öğrenci katıldı. Salonu doldu-
ran öğrencilere hitaben burada bir 
konuşma yapan Yazar Ali Haydar 
Haksal, kendi hayatından bahsede-
rek, öğrencilere çeşitli tavsiye ve 
önerilerde bulundu. Konuşmasının 
devamında okumanın önemine de 
dikkat çeken Yazar Haksal, öğrenci-
lerin merak ettiği soruları da cevap-
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“Yazarları Eserleri İle Tanıyalım” Proje Ko-
ordinatörü Mehmet Selim Akalın, gerçekleşti-
rilen 8. ve sonuncu imza ve söyleşi günü 

programına yoğun bir katılım olduğunu be-
lirtti. Yazar Erkovan´a da katılımlardan ötürü 
teşekkür eden Akalın: “Proje kapsamında ya-

zarları yıl boyunca belli aralıklarla ilimize 
getirmeye ve öğrencilerimiz ile tanıştırmaya 
çalıştık. Gayemiz; öğrencilerimizin okuyan, 

yazan, araştıran bireyler olarak yetişmesini 
sağlamaktır. İlimizdeki gençlerin okuyan, ya-
zan, tefekkür eden, medeniyet geliştiren öğ-

renciler olarak yetişmelerini istiyoruz. Doğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı işbirliği ile hazırladığımız ‘´Yazarları 

Eserleri İle Tanıyalım´ projesi kapsamında 
yaptığımız 8. ve sonuncu imza ve söyleşi et-
kinliğimize Yazar Naime Erkovan, davetimi-

zi geri çevirmeyerek, düzenlediğimiz söyleyi-
şi programına katıldı. Bu bağlamda bugün 
gerçekleştirdiğimiz 8. ve sonuncu söyleyişi 

ve imza günü programımıza yoğun bir katılım 
var.  Davetimizi geri çevirmeyip, programa 
katılan Yazar Naime Erkovan Hanımefendiye 

teşekkür ederim. Kendi zaman ve emeklerin-
den feragat ederek ilimize geldi. Proje kapsa-
mında ilimize gelecek bütün hocalarımıza da 

teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

YAZARLARI ESERLERİ İLE TANIYALIM PROJESİ 
KAPSAMINDA VIII. İMZA VE SÖYLEŞİ GÜNÜ DÜZENLENDİ 

“Yazarları, Esleri İle Tanıyalım” projesi kapsamında, Muş Öğretmenevi 

Konferans Salonu´nda sonuncusu düzenlenen imza ve söyleşi gününün 

konuğu olan Yazar Naime Erkovan, lise öğrencileriyle buluştu. 
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sal ve sportif etkinlikler hakkında okul idarecilerin-
den bilgi aldı. Okulların eğitim ve öğretim durumu 
hakkında okul müdürlerinden bilgi alan Müdür İlci, 
aynı zamanda sınıfları gezerek,  öğrencilerle de 
sohbet ederek ders dışı etkinliklerine ve oyunlarına 
katıldı. Okullarda oluşturulan Zekâ Oyunları Salonu, 
Kütüphaneler, Görsel Sanatlar Atölyeleri, Spor Sa-
lonları ve Sanatsal Etkinlik Salonlarını da ziyaret 
ederek, okullarda yapılan yarışma, turnuva ve mü-
sabakaları da izledi. 

 

 
Öğretmenler ile bir araya gelen İlci: “Sizlerle birlikte 
yeni Türkiye inşa edeceğiz. Sizler bizim için önemli-
siniz, değerlisiniz. Çünkü geleceğimiz sizinle şekille-
necek. Sizler sayesinde başarıya ulaşmış olacağız. 
Her şeyi akademik başarıya endekslememeliyiz. 
Önemli olan iyi, erdemli ve değerleriyle bütünleş-
miş nesiller yetiştirebilmektir. Bu yıl güncellenen 
öğretim programında da özellikle yer verilen değer-
ler eğitimine; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetler ile okuma etkinliğine hassasiyetle önem 
vermelisiniz. Bu noktada hepimize önemli görevler 
düşmektedir. Toplumun mihenk taşları olan öğret-
menlerimiz, toplumun önünde yer alarak nesillere 
yön vermelidir. Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ola-
rak her zaman ve her konuda yanınızdayız” dedi. 
Öğretmenlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek 
görüş alışverişinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü 
İlci, idareci ve öğretmenlere yaptıkları çalışmalar-
dan dolayı teşekkür edip başarılı bir eğitim öğretim 
yılı temennisinde bulunarak okullardan ayrıldı. 
 

 Muş Merkez ilçeye bağlı tüm okulları-
mızda 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan 
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler Muş Milli 
Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından takibi 
yapılmıştır. Okul idareleri tarafından yapılan 
çalışmalar rapor haline getirilerek ARGE Birimi-
ne gönderilmiş ve etkinliklerden daha fazla ve-
rim alınabilmesi için fikir alışverişi yapılarak iş-
birliğine gidilmiştir. 
 

Bu bağlamda başta Muş Merkez olmak 
üzere merkeze bağlı belde ve köylerde 2017-
2018 eğitim-öğretim yıl 2. döneminde de okul 
ziyaretlerini sürdüren Muş İl Milli Eğitim Müdü-
rü Metin İlci, ziyaret ettiği okullarda inceleme-
lerde bulunarak, okulların eğitim ve öğretim 
durumu ile okullarda yürütülen kültürel, sanat-
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Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından evrensel ve insani değerleri-
mizi öğrencilerimize benimsetmek ama-
cıyla aşağıda belirlenen değerler aylık 
olarak okullarımızda başarı ile uygulan-
maktadır.  

Değerler Eğitimi Ekipleri (Proje 
Üst kurulu, Proje Planlama, Yürütme ve 
Raporlama Ekibi ve Yazı İşleri Ekibiyle 
Proje Takip Ekibi) oluşturuldu. Okullarda 
Değerler Eğitimi Yürütme Kurulları oluş-
turularak Değerler Eğitimi Okul Temsil-
cileri belirlendi. 

Değerler Eğitimi Yıllık Çalışma 
takvimi belirlenerek, her ay için bir de-
ğer belirlendi ve bu değerler ile ilgili her 
türlü materyal AR-GE birimi tarafından 
sağlanarak, Müdürlüğümüzün web say-
fasında yayınlandı. Okullarda öğretmen 
ve öğrencilerin etkin katılımıyla başarılı 
bir şekilde çalışmalar yürütüldü. 

 

Eylül-Ekim: Ahlaklı Olmak 
 Kasım: Güvenilir Olmak  

Aralık: Özdenetim  
 Ocak-Şubat: Şükretmek 
  

Mart: Tevekkül Etmek   

Nisan: Sağlık ve Temizlik       

Mayıs-Haziran: Edep ve Haya 
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• İl genelinde kitap okumayı gündeme ge-
tirmek ve toplumun tüm kesimlerinin buna 
destek vermesi amaçlanmaktadır. 
PROJENİN HEDEFLERİ 

• Okullarımız da öğrencilerimiz ile bu okul-
larda görev yapan yönetici ve öğretmenler, 
arasında okuma alışkanlığını yaygınlaştır-
mak, 
• Öğrencilerimize dünyaya, olaylara, insan-
lara farklı açıdan bakma alışkanlığı kazandı-
rarak, kavrama güçlerini geliştirmek, 
• Öğrencilere etkili düşünebilme, yazabil-
me ve problem çözme becerileri kazandır-
mak. 
• Kitaplara daha kolay ulaşılması için ola-
nak sağlamak. 
• Kitap okuma sürecine ailelerin de katılı-

mını sağlamak. 

PROJENİN GEREKÇELERİ 

2016 Yılında İlimizin de içinde yer aldığı 
TRB2 bölgesinde Bölge’de toplam 29 halk 
kütüphanesinde 372.024 kitap bulunmakta 

OKU “MUŞ” PROJESİ 

PROJENİN AMAÇLARI: 

• Muş ilinde ki ilkokul, ortaokul ve ortaöğ-
retim öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı 
kazandırmak; öğrencilerin kendini ifade 
etmelerinin, iletişim ve sosyal becerilerinin 
gelişmesini desteklemektir. 
• Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı ka-
zandırarak, toplumsal duyarlılık ile yorum-
lama bilgi ve becerisi kazandırmak amaç-
lanmaktadır. 
• Öğrencilerin analitik düşünen, düşündü-
ğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, 
algılama gücü yüksek, yorum ve sentez ya-
pabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların 
tek noktadan değil çeşitli bakış açılarıyla 
ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygu-
su ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, milli 
ve manevi değerlere sahip yüksek karakter-
li bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağ-
lamak amaçlanmaktadır. 
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olup bu kütüphanelerden 670.950 kişi yarar-
lanmıştır. İlimizde ise 8 kütüphaneden yarar-
lanan kişi sayısı 284.874 kişi olmuştur. 
Kütüphane ve kitap sayısını arttırmada oku-
ma oranlarının artması için tek başına yeterli 
olmamaktadır. Kişilerin kitap okuma alışkanlı-
ğı kazanmalarında, aile ve yakın çevrelerinin 
etkisinin düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. 
Kitap okumayanların %19’u okuma eylemini 
sevmediklerini belirtmişlerdir. 
• Muş MEM 2015‐2019 Stratejik Planı Muş İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2014 yıl verile-
rine göre Öğrenci başına okunan kitap sayısı 
ilkokulda 11 ortaokulda 10 ortaöğretimde ise 
2,3 olmuştur 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2015‐2019 
Dönemi Stratejik Plan hazırlama çalışmaların-
da yapılan analizlerde bu sonuçlara ulaşılmış-
tır. Bariz bir şekilde kitap okuma oranlarının 
azaldığı ve kalıcı okur oluşturulamadığı için 
ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin ancak 
yılda 2,3 kitap okuduğu görülmektedir.  
• Yaş büyüdükçe kitap okuma oranlarının 
düştüğü görülmektedir. Temel eğitim düze-
yindeki çocuklarda yıllık kitap okuma oranla-
rının daha yüksek olduğu ve ortaöğretimde 
bu oranın çok düşük olduğu görülmektedir. 
• İl düzeyinde okuma oranlarını arttırıcı bir 
etkinlik bulunmamaktadır. Kitap fuarları veya 
yazar buluşmaları tarzında bir etkinlik yapıl-
mamaktadır. 
İlimiz küçük bir il olduğu için bu tarz etkinlik-
ler yok denecek durumdadır. Bunda üniversi-
temizin yeni olması da önemli bir etken teşkil 
etmektedir. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının 
da istenilen düzeyde yapılanmamış olmasının 
da önemli bir etkisi bulunmaktadır. 
• Öğrenciler okullarda maalesef ders kitabı 
dışında başka kitap okumuyorlar. Zaten yo-
ğun sınav ortamı ve diğer unsurlar var. Onları 
kitap okumaya yönlendirecek herhangi bir 
olumlu faaliyet bulunmamaktadır. 
Okullarımızın birçoğunda kütüphane bulun-
maktadır. Fakat kütüphaneler kitap çeşitleri 
açısından fakir ve güncel kitaplar bulunma-
maktadır. Kitap okumaya dönük özel bir proje 

ya da çalışmada yer almayınca öğrenciler ki-
tap okumamaktadır. Sınav kaygısı ve diğer 
etkenlerde olumsuz yönde etkilemektedir. 
• Sosyal kültürel etkinliklerin yok denecek 
kadar azlığı öğrencileri başka arayışlara it-
mekte kötü alışkanlıklar edinmelerine neden 
olmaktadır 
Öğrenciler de her geçen gün suça bulaşma ve 
madde kullanma oranları artmaktadır. Özel-
likle amaç ve hedefsiz olan gençlerin birileri-
nin amaçlarına ve hedeflerine hizmet eder 
duruma gelmeleri kaçınılmazdır. 
  

  

http://mus.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/02100025_4.jpg
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rinin katlımı ile okul da bilgilendirme yapılması 
• Okul okuma saati programının hazırlanması 
• Öğrencilerin seviyelerine uygun tavsiye kitap lis-
tesinin oluşturulması. 
• Kütüphanesi olan okulların kütüphanelerinin öğ-
rencilerin kullanması için açık tutulması. 
• Ortaokullar da her gün 20 dakika olmak üzere 
farklı derslerde kitap okuma etkinliği yapılması. 
• Her sınıfta sınıf rehber öğretmenleri gözetiminde 
‘Okuma Grupları’ oluşturulması.  
• En çok kitap okuyan sınıfların okul müdürlükleri 
tarafından ‘‘Okuyan Sınıf Belgesi’’ ile ödüllendiril-
mesi.  
• Öğretmenler tarafından öğrencilerin okudukları 
kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarının yapılması ve 
e‐okul sistemine işlenmesi, 
• Proje kapsamında yapılan etkinliklerin görselleri 
ile (fotoğraf, video vb.) birlikte raporlaştırılarak, 
Ocak ve Mayıs aylarının ilk haftası il ilçe milli eğitim 
müdürlüklerine gönderilmesi.  
• Proje kapsamında okullar tarafından yapılan öz-
gün uygulamaların il ilçe milli eğitim müdürlükleri 
ile paylaşılması 
ORTAÖĞRETİMDE; 
• Okul müdürü başkanlığında Edebiyat öğretmenle-
rinin katlımı ile okul da bilgilendirme yapılması 
• Okul okuma saati programının hazırlanması 
• Öğrencilerin seviyelerine uygun tavsiye kitap lis-
tesinin oluşturulması. 
• Kütüphanesi olan okulların kütüphanelerinin öğ-
rencilerin kullanması için açık tutulması. 
• Liseler de her gün 20 dakika olmak üzere farklı 
derslerde kitap okuma etkinliği yapılması. 
• Her sınıfta sınıf rehber öğretmenleri gözetiminde 

PROJE KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER VE 
ETKİNLİKLERİ: 
İLKOKULLARDA; 
• Okul müdürü başkanlığında okul da öğretmenle-
rin proje hakkında bilgilendirilmesi. 
• Okul okuma saati programının hazırlanması 
• Öğrencilerin seviyelerine uygun tavsiye kitap 
listesi oluşturulması. 
• İlkokullar da her gün 1 saat olmak üzere farklı 
ders saatlerinin okuma saati olarak, belirlenip ki-
tap okuma etkinliği yapılması. 
• İlkokullarda kitap okumanın yanında EBA’dan 
sesli kitap dinletileri yaptırılması. 
• En çok kitap okuyan sınıfların okul müdürlükleri 
tarafından ‘‘Okuyan Sınıf Belgesi’’ ile ödüllendiril-
mesi 
• Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması 
için belirlenecek köy okullarımızda ki öğrencilerin 
öğretmenleri ile birlikte il ve ilçe merkezlerindeki 
kütüphaneleri ziyaret etmesi. 
• Öğretmenler tarafından öğrencilerin okudukları 
kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarının yapılması 
ve e‐okul sistemine işlenmesi, 
• Proje kapsamında yapılan etkinliklerin görselleri 
ile (fotoğraf, video vb.) birlikte raporlaştırılarak, 
Ocak ve Mayıs aylarının ilk haftası il ilçe milli eği-
tim müdürlüklerine gönderilmesi.  
• Proje kapsamında okullar tarafından yapılan 
özgün uygulamaların il ilçe milli eğitim müdürlük-
leri ile paylaşılması 
ORTAOKULLARDA; 
• Okul müdürü başkanlığında Türkçe öğretmenle-
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‘Okuma Grupları’ oluşturulması.  
• En çok kitap okuyan sınıfların okul müdürlükleri tara-
fından ‘‘Okuyan Sınıf Belgesi’’ ile ödüllendirilmesi.  
• Öğretmenler tarafından öğrencilerin okudukları ki-
taplar ile ilgili istatistik çalışmalarının yapılması ve e‐
okul sistemine işlenmesi, 
• Proje kapsamında yapılan etkinliklerin görselleri ile 
(fotoğraf, video vb.) birlikte raporlaştırılarak, Ocak ve 
Mayıs aylarının ilk haftası il ilçe milli eğitim müdürlük-
lerine gönderilmesi.  
• Proje kapsamında okullar tarafından yapılan özgün 
uygulamaların il ilçe milli eğitim müdürlükleri ile payla-
şılması 
İL‐İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ; 
• Gönüllü üniversite öğrencileri ile kitap toplama kam-
panyası düzenlenmesi ile okullarımızın kütüphaneleri-
ne kitap temin edilmesi. 
• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından en çok 
kitap okutturan okulların 
‘‘Okutan Okul Belgesi’’ ile ödüllendirmesi.  
• Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak 
amacıyla Kurum Müdür ve amirlerinin davet edilerek 
birlikte kitap okuma uygulaması yapılması. 
• Proje kapsamında farklı etkinliklerin planlanıp uygu-
lanması. 
• Proje kapsamında okulların ziyaret edilmesi. 
• Proje kapsamında okullar tarafından gönderilen ra-
porlarda yer alan uygulamaların paylaşılması. (Sosyal 
medya hesapları) 
• Her yıl belirlenen bir günde il genelinde ‘‘Okuma 
Günü’’ etkinliği yapılması. 
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TALIS 2018 Uluslararası Öğrenme ve Öğretme Anketi ilimizde 5 asil ve 2 yedek 
okulda yapılması planlanmaktaydı. 2017 yılında sürecin başlamasıyla bütün okullardan 
birer koordinatör belirlenerek Bakanlığa bildirildi. İl Koordinatörü olarak Muş MEM 
ARGE biriminden Ercan ÇİÇEK seçilerek Aralık ayı içerisinde İstanbul’da bilgilendirme 
seminerine katıldı ve devamında bütün okul koordinatörleri de eğitimlere katıldı. Ol-
dukça verimli geçen eğitimlerden sonra ilde bireysel ve gruplar halinde bilgilendirme-
ler yapıldı. Koordinatörler arasında sağlıklı iletişim kurulabilmesi için whatsapp grubu 
oluşturuldu ve mail ortamında düzenli bilgilendirilmeler yapıldı. Bu süreçte Türkiye 
koordinatörleriyle de düzenli olarak iletişim halinde olundu. 

Anket doldurma süreci başlamadan önce 2 yedek okulun sisteme dâhil olma-
yacağı kesinleşince, özellikle merkezdeki asil okullara ziyaretler başladı ve öğretmenler 
ile idarecilere bilgilendirme toplantıları yapıldı. Anket doldurma sürecinin başlamasıyla 
birlikte çok düzenli aralıklarla sistem takibi yapılarak geri dönütler verildi. Okul koordi-
natörleriyle yoğun bir işbirliğiyle öğretmenlerin ve müdürlerin her türlü sorularına 
cevap verildi.  

Mayıs ayının ilk haftası itibariyle ilimizde 5 okulda gerçekleştirilen TALIS 2018 
Uluslararası Öğrenme ve Öğretme Anketinin bütün öğretmen ve müdürler tarafından 
eksiksiz, sorunsuz ve başarılı bir şekilde bitirilmesi sağlandı.  

Ayrıca PISA 2018 Nihai Uygulamasına İlimizden Altınova YBO’dan beş öğrenci 
katılım sağlamıştır. Uygulamada ilimizi başarı ile temsil eden öğrencilerimiz, okul ida-
resi ve öğretmenleri tarafından aylar öncesinden hazır hale getirilerek motive olmaları 
sağlanmıştır. Gerekli altyapı ve donanım sağlanarak uygulama günü tüm tedbirler alı-
narak sınavın başarılı bir şekilde yapılması sağlanmıştır. 

B Ü L T E N  4 9  
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