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SUNUŞ 

Rehberimiz olan 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde de belirtildiği gibi çağımızın hayatın her 
alanında hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğine şahit olmaktayız. Bu nedenle, değişime 
ayak uydurabilmek ve değişimleri nitelikli halde eğitimimize entegre edebilmek sorumlulukla-
rımızın başında gelmektedir. 

Çağın ve geleceğin gerekliliklerine cevap verebilecek vasıflarda, milli ve evrensel değerleri 
benimsemiş, sürdürülebilir kişisel ve sosyal gelişimi ilke edinmiş, bilimsel, sanatsal ve sosyal 
becerileri ile değişime açık, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesini misyon edindik. 2023 Eği-
tim Vizyonu rehberliğinde misyonumuzu yerine getirmek için gayret göstermekteyiz. 

Sorumluluğumuzun bilincinde, eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak için öğrenci, öğretmen, 
yönetici ve velilerimizle birlik içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Okullarımızda gerçekleş-
tirilen birçok başarılı etkinliklerin yanı sıra  Müdürlüğümüz Ar-Ge birimince Yalova eğitim 
camiasının tüm bileşenleri için düzenlediği birçok faaliyet ve projelerin de bültenimiz aracılı-
ğıyla paydaşlarımıza   duyurulmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Müdürlüğümüzce ilimizde yapılan eğitim-öğretim çalışmalarını bir araya getirerek bu bül-
teni hazırlayan Ar-Ge ekibimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Dr. Abdülaziz YENİYOL 

İl Millî Eğitim Müdürü 

BÜLTEN 

BÜLTEN 

OCAK 2021 
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BİRİMİMİZ 

BÜLTEN 

OCAK 2021 
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BİRİMİMİZ 

BÜLTEN 

OCAK 2021 
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BİRİMİMİZ 

BÜLTEN 

Dr. ABDÜLAZİZ YENİYOL 

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

MEHMET KALKAN  

ŞUBE MÜDÜRÜ 

ESMA ASLAN (ŞEF) 

GÜRCAN ÇİFTÇİ (MEMUR) 

LÜTFİ TAŞKESMEZ (TEKNİSYEN) 

BAHAR AKINCI (ASKE) 

MİKAİL ELÇİ (ASKE) 

ARGE EKİBİ 

OCAK 2021 

MEVLÜT ERDEM (PEK) 

ESRA KARADUMAN (PEK) 

SIDDIK BADILLI 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI 
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PROTOKOLLER  

 

BÜLTEN 

Valimiz Sayın Muammer Erol, İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol ve Hayırse-
ver Ümit Üstel tarafından yapılacak olan "Orhun 
Üstel Masal Okulu"nun protokolünü imzaladı. 

İmzalan protokol ile çocuk kültürü, eğitimi, 
edebiyatı ve sanatın bir bütün olarak ele alındığı 
yepyeni ufuklar çizecek bir projeye imza atıldı. 

Projede amaç; zamanı süsleyen, içimizi 
aydınlatan, düşlerimizi gökkuşağına dönüştüren 
masal anlatıcılığı eğitimi alan öğretmenlerimizin 
yer alacağı etkinliklerle, hedef öncelikle 5 bin 
öğrencimizi masallarla tanıştırmak ve onların 
hayal dünyalarını geliştirmek... 

Salgın hastalık sürecinde uzaktan eğitim ve 
canlı derslerle eğitim öğretime devam eden öğ-
rencilerin güzel vakit geçirmesini ve bu sürede 
Anadolu'nun kültürel mirasına katkıda bulunmak 
için masal okumaları yapılacak. 

Olağan ile olağanüstüyü, gerçekle hayali 
buluşturan Orhun Üstel Masal Okulu'nda yaşa-
dığımız çağı insan, hayvan ve teknoloji boyutuy-

la yorumlayarak masal ülkesinin sınırlarını geniş-
leten sanat masallarına da yer verilecek. 

Çocuklarımızı masalların içine çeken, şiirsel 
ve tatlı diliyle onların duygularının kapısını arala-
yan Orhun Üstel Masal Okulu, çocuklarımızın 
okuma kültürü kazanmalarının yanında sanat 
okuryazarı olmalarını destekleyecek bir içeriğe 
sahip olacak. 

OCAK 2021 
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PROTOKOLLER  

BÜLTEN 

Valimiz Sayın Muammer Erol, İl Millî Eği-
tim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol ve Ha-
yırsever Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Yalo-
va İli, Çiftlikköy İlçesinde Hayırsever Aksa Ak-
rilik Kimya Sanayii A.Ş. tarafından yapılacak 
olan okulun protokolünü imzaladı. 

İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 
Çakallarbayırı Mevkiinde bulunan alan üzerine 
24 derslikli Teknik Lise Binası +2 laboratuvar, 
+1 kütüphane, +1 kapalı spor salonundan olu-
şan Teknik Lisenin yapımına ilişkin protokol 
Valimiz Sayın Muammer Erol, İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol ve Hayırse-
ver Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. tarafından 
imzalandı. 

Valilik Makamında düzenlenen protokol 
imza törenine, Valimiz Sayın Muammer Erol, İl 
Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol 
ve Hayırsever Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 
katıldı. 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz 
Yeniyol imzalanan protokol töreninde "Yalova 
eğitimde marka bir şehrimiz, marka şehrimize 
bu yatırım bizim için de çok önemli, yapılacak 
olan bu okul için burada bulunan katılımcıların 

Okul Yapımı İçin Protokol İmzalandı 

OCAK 2021 

huzurunda size teşekkür ederim. Allah razı olsun, eği-
time yapılacak yatırım çok önemli, bu okulun Yalo-
va'mıza ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum" dedi. 

Valimiz Sayın Muammer Erol, okul yaptıracak 
Hayırsever Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.'ye teşek-
kür etti. 

Protokol, okulun İlimize ve Ülkemize hayırlı uğur-
lu olması temennileri ile son buldu. 
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PROTOKOLLER  

 

SÜLEYMANBEY  

MAHALLESİNDE 
OKUL YAPIMI İÇİN  
PROTOKOL İMZALANDI 

BÜLTEN 

Valimiz Sayın Muammer Erol, İl Millî Eğitim Mü-
dürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol ve Hayırsever Yalo-
va Group Yönetim Kurulu Başkanı Orbay Sabri Tuna 
Yalova İli, Merkez ilçesi Süleymanbey Mahallesinde-
yapılacak olan okulun protokolünü imzaladı. 

İlimiz Merkez ilçesi Süleymanbey Mahallesinde20 
derslikli İlkokul yapımına dair protokol Valimiz Sayın 
Muammer Erol, İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Ab-
dülaziz Yeniyol ve Hayırsever Yalova Group Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orbay Sabri Tuna tarafından im-
zalandı. 

Valilik Makamında düzenlenen protokol imza töre-
nine, Valimiz Sayın Muammer Erol, İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol ve Hayırsever 
Yalova Group Yönetim Kurulu Başkanı Orbay Sabri 

Tuna katıldı. 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol 
imzalanan protokol töreninde "Yalova eğitimde mar-
ka bir şehrimiz, marka şehrimize bu yatırım bizim 
için de çok önemli, yapılacak olan bu okul için bura-
da bulunan katılımcıların huzurunda size teşekkür 
ederim. Allah razı olsun, eğitime yapılacak yatırım 
çok önemli, bu okulun Yalova'mıza ve memleketimi-
ze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. 

Valimiz Sayın Muammer Erol, okul yaptıracak 
Hayırsever Yalova Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Orbay Sabri Tuna'ya teşekkür etti. 

Protokol, okulun İlimize ve Ülkemize hayırlı uğur-
lu olması temennileri ile son buldu. 

OCAK 2021 
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PROTOKOLLER  

BÜLTEN 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü 
arasında "Dinimi Seviyorum, Öğreniyorum" Pro-
jesi iş birliği protokolü imzalandı. 

İl Millî Eğitim Müdürü Ali TOSUN ve İl Müf-
tü Vekili Halil ERİŞ tarafından imzalanan proto-
kol ile; Yalova merkez ve ilçelerinde bulunan 
okul öncesi 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik 
"Dinimi Seviyorum, Öğreniyorum Projesi" kapsa-
mında açılacak olan kursların çalışma esasları 
ve kurumların yükümlülükleri belirlenmiş oldu. 

Müdürlüğümüz ile İl Sağlık Müdürlüğü arasın-
da Eğitim ve Sağlık El Ele Projesi işbirliği protokolü 
imzalandı. 

Valimiz Sayın Muammer Erol, İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol ve İl Sağlık Mü-
dürü Dr. Emrah Eray tarafından imzalanan proto-
kol ile; Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsa-
mında Yalova ili genelinde Temel Eğitim ve Orta-
öğretim okullarında eğitim öğretim faaliyetlerinin 
okul sağlığı hizmetleri çerçevesinde etkin olarak 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.  

İl Sağlık Müdürlüğü ile  

'Eğitim ve Sağlık El Ele Projesi'                        
İşbirliği Protokolü İmzalandı 

OCAK 2021 

Öğrencilerin ve okul/kurum çalışanlarının 
sağlığının korunması ve geliştirilmesi; temizlik, 
sağlıklı beslenme ve hijyen konusunda eğitim 
verilerek teşvik edilmesi; öğrencilerin okul/
kurum çalışanlarının ve ailelerin sağlık okurya-
zarlığını artırmak; toplum sağlığının korunması 
ve geliştirilmesi; sağlıklı okul yaşamının sağlan-
ması ve sürdürülmesi amacıyla yapılacak faali-
yetlerde işbirliği sağlanacaktır.  
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PROTOKOLLER  

 

BÜLTEN 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile Yalova 
Belediyesi arasında "Üniversiteye Yolculuk" 
işbirliği protokolü Müdürlük toplantı salonunda 
imzalandı. 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz 
Yeniyol ve Yalova Belediyesi Başkan Vekili 
Mustafa Tutuk tarafından imzalanan protokol 
ile; Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsa-
mında Yalova Merkezdeki lise son sınıf öğrenci-
leri ve liseden mezun olan, yükseköğretime de-
vam etmek isteyen öğrencilerin yükseköğretim 
sınavına organize bir şekilde hazırlanması amaç-
lanmıştır. 

'ÜNİVERSİTEYE  
YOLCULUK'  

OCAK 2021 
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BİRİMİMİZ 

BÜLTEN 

 Çağın ve geleceğin gerekliliklerine cevap verebilecek vasıflar-
da, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, sürdürülebilir kişisel ve 
sosyal gelişimi ilke edinmiş, bilimsel, sanatsal ve sosyal becerileri 
ile değişime açık, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesi için gerekli 
eğitim-öğretim hizmetlerini sunmak. 

2019-2023 STRATEJİK PLANI; 

MİSYONUMUZ 

VİZYONUMUZ 

Şanlı tarihimizden güç alan; değerleriyle büyüyen; vatan, millet, 
bayrak sevdalısı, çağın gerektirdiği donanıma sahip mutlu bireyler 
yetiştirmek. 

OCAK 2021 
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BÜLTEN 

EĞİTİM SAĞLIK  
EL ELE PROJESİ  

BAŞLADI 

PROJELER   OCAK 2021 

Yalova İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ara-
sında "Eğitim ve Sağlık El Ele" 
projesi ile okullarda sağlık per-
soneli bulundurulmaya başlan-
dı. 

Bu kapsamda çalışmaların 
yerinde gözlenmesi için Yalova 
Valisi Sayın Muammer Erol, , İl 
Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdüla-
ziz Yeniyol, İl Sağlık Müdürü Dr. 
Emrah Eray Atatürk İlkokulu'nda 
incelemelerde bulundu. 

Yalova Valisi Muammer 
Erol başkanlığında, İl Milli Eği-
tim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeni-
yol ve İl Sağlık Müdürü Dr. Em-
rah Eray tarafından imzalanan 

protokol çerçevesinde; "okul/
kurum çalışanlarının ve öğrenci-
lerin sağlığının korunması, te-
mizlik, sağlıklı beslenme ve hij-
yen konularında eğitimler verile-
rek farkındalık oluşturulması, 
Okul/kurum çalışanları, öğrenci-
ler ve ailelerin sağlık okur yazar-
lığını arttırılması, toplum sağlığı-
nın korunması ve geliştirilmesi, 
sağlıklı okul yaşamının sağlan-
ması ve sürdürülmesi amacıyla 

yapılacak faaliyetlerde iki ku-
rum arasında işbirliğinin sağ-
lanması ve Covid-19 Pandemi-
si sürecinde toplum sağlığının 
korunması ve okullarda gerekli 
maske, mesafe ve hijyen kural-
larının bir yaşam tarzına dö-
nüştürülmesi" hedeflenmiştir. 

İki kurum arasında imzala-
nan protokol, bu anlamda bir 
ilk olma özelliği taşımaktadır. 
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BÜLTEN 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HATIRA ORMANI'NA FİDANLAR DİKİLDİ 

PROJELER   OCAK 2021 

 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına, şehit 
öğretmenlerimiz ve öğretmenlerimiz için 3850 
fidan toprakla buluştu. 

Fidan dikim etkinliği 23 Kasım 2020 günü 
saat 14.14' de Kurtköy Orman Ağaçlandırma 
Sahasında yapıldı. 

Şehit öğretmenlerimiz ile Yalova'mızda gö-
rev yapan 3850 öğretmenimizin hatıralarını ya-

şatmak için oluşturulan "Öğretmen Hatıra Orma-
nı'nda Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un ağacını 
da toprakla buluşturduk. 

3850 fidan dikiminin ardından İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol, tüm öğret-
menlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlaya-
rak, dikilen fidanların, öğretmenler için oluşturulan 
hatıra ormanının daha büyük ve çok daha güzel 
bir orman olmasına vesile olmasını temenni etti. 



 16 

 

BÜLTEN 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. 
Abdüzlaziz Yeniyol ve Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon 
başkanlığında müdürlük toplantı 
salonunda ilkokul müdürleri ile top-
lantı yapıldı. 

Yapılan toplantıda İl Müdürlüğü-
müz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 
imzalanan protokolle 81 ilde hayata 
geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalma-
sın Projesi" nin ilk grubu 
19.10.2020 Pazartesi günü itibariyle 
Yalova'da başladı. 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-
nün spor kompleksinin içinde yer 
alan Kapalı Yüzme Havuzunda ilko-
kul 3.sınıf öğrencileri uzman antre-
nörler eşliğinde ücretsiz kurslarda 
yüzme öğrenecek. 

Toplantıda konuşan İl Mili Eği-
tim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Ye-

PROJELER   OCAK 2021 

niyol, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde Türkiye, her alanda 
zirveye oynayan bir ülke haline gel-
di. Zirveye oynadığımız alanlardan 
biri de spor. Sporun da tüm branşla-
rında, yetenekli öğrencilerimizin 
her birini keşfedeceğiz ve keşfetme-
ye devam edip öğrencilerimize her 
türlü imkanı sunmaya devam edece-
ğiz." ifadelerinde bulundu. 

Müdürümüz, zorlu bir süreçten 
geçildiğini, velilerimizin bu süreçte 
tedirgin olabileceklerini; bizlerin 
her zaman çocuklarımız için gerek-
li tüm önlemleri aldığımızı bilme-
lerini ve suyun terapi özelliği oldu-
ğunu çocuklarımız üzerinde olum-
lu etkiler bırakacağını söyledi. 

Türkiye genelinde başlatılan 
yüzme eğitimleri her bir öğrenci 
için 12 saat kurs şeklinde olacak. 
Öğrencilerimiz haftada 2 gün kapa-
lı yüzme havuzunda antrenman 
yapacak. Öğrencilerimizin proje 
kapsamında verilecek eğitimlere 
Yalova merkezde bulunan tüm il-
kokul 3.sınıf öğrencileri katılacak. 

Öğrencilerimiz belirlenen saat-
lerde Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğünün göndereceği servisler ile 
okullardan alınıp kurs bitiminde 
tekrar okullarına geri bırakılacak. 

YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİNİN TOPLANTISI YAPILDI  
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BÜLTEN 

 
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MEKTUP YARIŞMASI SONUÇLANDI 

Müdürlüğümüz tarafından ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencileri arasında "Öğretmenime Mek-
tup" temalı yarışma düzenlendi. 

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında 
düzenlenen mektup yarışmasında dereceye gi-
ren öğrenciler belirlendi. 

Yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) karşı mü-
cadele tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 
geçilmesiyle öğretmenlerinden ayrı düşen öğ-
rencilerin duygu ve düşüncelerini yazıya dök-
mek ve öğrencileri mektup yazmaya teşvik için 
"Öğretmenime Mektup Yarışması" gerçekleştiril-
di. 

Duygu dolu ifadelerin yer aldığı mektuplar 
değerlendirildikten sonra, il seçici kurulu tarafın-
dan sonuçlar açıklandı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol, öğ-
rencilerin hem mektup yazdığını hem de yarış-

maya katılma heyecanını yaşadıklarını belirtti. 

Müdürümüz, "Uzaktan eğitim sürecinin de-
vam ettiği günlerde öğrencilerimizi sosyal ve kül-
türel açıdan destekleyen çok boyutlu etkinlikler 
düzenliyoruz. 

 "Umudu çoğaltmak için çalışmak gerekir" 

Çocuklarımız, yazdıkları mektupları okulların 
açıldığı ilk gün öğretmenlerine yani mektupların 
asıl sahiplerine ulaştıracaklardır. Şuna inanıyo-
rum, her bir öğretmenimiz öğrencisi için umuttur. 
Onların özverisiyle yeşeren umut yapraklarının 
anlamı çok büyüktür. Kalem tutan ellerinin her 
daim başarı ve mutluluğa imza atmasını diliyo-
rum. Evde kalma döneminde özellikle çocukları-
mızın sosyal, duygusal becerilerinin geliştirilmesi-
ne katkı sunarak daima yanımızda olan velilerimi-
ze şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. 

PROJELER   OCAK 2021 
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Avrupa'da okul ortaklıklarının 
kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin 
bilişim teknolojilerini ve yabancı dil 
becerilerinin artırılması amacıyla 
yürütülen eTwinning Faaliyeti Tür-
kiye'de Ulusal Destek Servisi 
(UDS) tarafından yürütülmektedir. 
eTwinning kapsamında gerçekleşti-

rilen projeler, ulusal çapta Ulusal 
Kalite Etiketi, Avrupa çapında ise 
Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendi-
rilmektedir. 

Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen "eTwinning" 
projelerinin ilimizdeki çalışmaları 
da artarak devam etmektedir. 

E-Twinning 

ÖDÜLLERİ  SAHİPLERİNİ  BULDU  
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eTwinning programı mevcut du-
rumun il genelinde görev yapan yö-
neticilerimize anlatılması, daha önce 
kaydı bulunmayan öğretmenlerimi-
zin eTwinning programına dâhil 
edilmesi, bununla birlikte nitelikli 
projeler oluşturulması, ilimizde ger-
çekleştirilen iyi örneklerin anlatıl-
ması, ülkemizde uygulanan 2020 

PROJELER   OCAK 2021 

"eTwinning Projeleri ile Eğitimde Zirveye" 
Çevrimiçi Eğitim Çalışmaları 

yılı eTwinning Özel ödülünün tanı-
tılması, tüm öğretmenlerimizin fay-
dalanabileceği çevrimiçi mesleki 
eğitim programları, eTwinning 
Okulu olma süreci ve Web 2.0 araç-

larının tanıtıldığı "eTwinning Pro-
jeleri ile Eğitimde Zirveye" progra-
mı kapsamında  zoom çevirim içi 
eğitim aracıyla eTwinning çevrimi-
çi eğitimleri gerçekleştirilmiştir.. 
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Bakanlığımız Yenilikçi Teknolojiler Genel Mü-
dürlüğü Ulusal Destek Servisi tarafından; 

Geçen yıl okullarımızda yürütülen eTwinning 
projeleri sonucunda 1 öğretmenimiz 1 Avrupa Kalite 
Etiketi almaya hak kazanırken 5 öğretmenimiz de 
toplam 6 Ulusal Kalite etiketi almaya hak kazan-

PROJELER   OCAK 2021 

dı. Toplam 6 öğretmenimiz toplam 7 Kalite etiketi 
ile ödüllendirildi. 

Bu yıl yapılan değerlendirmeler sonucunda 22 
öğretmenimiz 41 Ulusal Kalite etiketi, 9 öğretme-
nimiz de 12 Avrupa Kalite etiketi almaya hak ka-
zandı. 
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 2019 

Pandemi sürecinde okullarda ya da 
hayatın içinde alınacak tedbirlere karşı 
öğrencilerin dikkatini çekmek, bilinçle-
rini arttırmak evde kaldıkları süreçte 
yabancı dil gelişimine de bu amaçla 
destek olmak amacıyla örnek İngilizce 
afiş ve sloganlar hazırlanarak web site-
mizde yayınlandı. 

BÜLTEN 

OCAK 2019 PROJELER   

“ÇALIŞMAK GAYRETLE İNGİLİZCE DYNED’LE” 

OCAK 2021 
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OCAK 2019 

BÜLTEN 

‘’E SIRA DIŞI DERGİ’’ Eğitim öğretim faaliyetlerinden uzak-

ta kaldığımız Pandemi döneminde okul sıralarından uzak ka-

lan öğrenci ve öğretmenlerimize destek vermek amacıyla 

hazırlanmıştır.  

Üçer aylık dönemlerde çıkartılması planlanan ‘’E SIRA DIŞI 

‘’elektronik dergimizin ilk sayısı Haziran ayında Evde Eğlence 

Zamanı teması, Eylül ayında ise Uzakları Yakın Ediyoruz te-

masıyla müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmıştır. 

PROJELER   OCAK 2021 
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Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Pandemi 
nedeniyle eğitime ara verilmesi sürecinde "e Twinning Bu-
luşturur" etkinlikleri kapsamında uzaktan eğitimler gerçek-
leştirdi. 

Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN, Milli Eğitim Bakanlığı Ba-
kan Danışmanı Dr. Türker TOKER, Prof. Dr. Fatih ÇETİN-
KAYA, Prof. Dr. Kasım YILDIRIM, Prof. Dr. Erkan 
ÖZERK hocalarımızın yer aldığı konferanslara toplam 929 
öğretmenimiz katıldı. 

Bu programların yanı sıra 25, 26, 27 Mart 2020 tarihinde, 
eTwinning Nedir?, e Twinning Live, Web 2.0 Araçları, Go-
ogle Drive-Forms, Twinspace, İyi Örnekler, Web 2.0 Araçla-
rı, Kalite etiketleri, İyi örnekler, web 2.0 araçları, İnternet 
Etiği, EBA online eğitimler konularında eTwinning webinar-
ları kapsamında Adobe connect programından uzaktan eği-
tim etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Mart ayında gerçekleşti-
rilen uzaktan eğitimlere 196 öğretmenimiz katıldı. 

Nisan ayı süresince Akıl ve Zeka Oyunları, e Twinning 
programı ve web 2.0 araçları konularını kapsayan 8 Nisan - 
29 Nisan tarihleri arasında toplam 11 farklı günde 33 farklı 
uzaktan eğitim programı gerçekleştirildi. Uzaktan eğitim 
programlarına il genelinde toplam 664 öğretmenimiz katıldı. 

Mayıs ayı süresince Evde Kal, Sağlıkla Kal programı kap-
samında Beslenme ve Spor konularında ilimizde görev yapan 
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenlerimiz ile Beden Eğiti-
mi Öğretmenlerimiz; Evde Kal, Sanatla Kal kapsamında Re-

sim ve Müzik öğretmenlerimiz; Evde Kal, Oyunla Kal kapsa-
mında Akıl ve Zekâ Oyunları eğitimleri ile evlerinde bulunan 
öğretmenlerimize ve dolaylı olarak ta öğrencilerimize faydalı 
olmak için uzaktan eğitimler gerçekleştirildi. Mayıs ayında 
gerçekleştirilen eğitimlerde il genelinde toplam 594 öğretme-
nimize destek sağlandı. Bu eğitimlerin yanı sıra Doç. Dr. Ya-
vuz SAMUR Oyun ve Oyunlaştırma konusunda uzaktan eği-
tim gerçekleştirildi. Bu eğitime program üzerinden 462 kişi 
katılım sağladı. 

Pandemi sürecinde Mart ayında toplam 196, Nisan ayında 
1.789 ve Mayıs ayında ise toplam 1.056 olmak üzere 3.041 
öğretmenimize uzaktan eğitim desteği sağlandı. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerek eTwinning progra-
mı kapsamında gerekse diğer etkinlikler kapsamında Haziran 
ayında da etkinlikler planlanmaktadır. Özellikle eTwinning 
projeleri Kalite Etiketi Başvuru sürecinde yaşanan tereddütle-
rin ortadan kaldırılması, iyi örneklerin paylaşılması, gelecek 
yıllarda eTwinning programına katılım sayılarının artırılması 
ve yapılan projelerin niteliklerinin artırılması konularında da 
uzaktan eğitimlere devam edilecektir. eTwinning programı 
dışında da Akıl ve Zekâ Oyunları, Harezmî Eğitim Mode-
li,Dyned dil eğitim sistemi, Patent Eğitimi gibi eğitimler plan-
lanacaktır.Yaklaşık iki aydan fazla bir sürede gerçekleştirilen, 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali TOSUN' un başkanlığında 
gerçekleştirilen uzaktan eğitim programlarında görev alan tüm 
öğretim üyelerimize, eğitim görevlilerimize ve programlara 
katılan tüm okul yönetici ve öğretmenlerimize de şükranları-
mızı sunarız. 

BÜLTEN 21 

SEMİNER, KONFERANS, PANEL  OCAK 2021 
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EĞİTİMDE BİR  
ADIM ÖTESİ 

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Çevri-
miçi Mesleki Eğitimleri “Okul Yöneticileri 
ve Öğretmenler İçin Etkili Liderlik" konu 
başlığı altında , Danimarka Aarhus Üniversi-
tesi Okul Eğitimi Bölümü/Eğitim Sosyolojisi 
akademisyeni Doç. Dr. Sedat GÜMÜŞ eği-
tim yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile 
bir araya geldi. 

BÜLTEN 21 

SEMİNER, KONFERANS, PANEL  OCAK 2021 

Çevrimiçi Mesleki Eğitimleri tema başlı-
ğında, Amerika Birleşik Devletleri New 
York Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji 
Bölümü akademisyeni Prof. Dr. Selçuk Şİ-
RİN "Yeni Normalde Yeni Öğretmen" konu 
başlığı  eğitim yöneticilerimiz ve öğretmen-
lerimiz ile bir araya geldi. 

İnsan ve Yapay Zeka (Doç. Dr. Sadi 
VURAL) 

Çevrimiçi Mesleki Eğitimleri tema 
başlığında, Japonya Osaka Üniversitesi 
Yazılım Mühendisliği Bölümü akademis-
yeni Doç. Dr. Sadi VURAL eğitim yöne-
ticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir ara-
ya geldi. 
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EĞİTİMDE BİR ADIM ÖTESİ  

2023 Eğitim Vizyonu Sürdürü-
lebilir Öğrenme Atölyeleri Çev-
rimiçi Öğretmen Eğitimleri tema 
başlığında, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet KARACA eğitim yöne-
ticilerimiz ve öğretmenlerimiz 
ile bir araya geldi. 

BÜLTEN 21 
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Merkezi Sınavlarda Kullanılan Sorular ve 
Özellikleri (Doç. Dr. Ömer KUTLU) 

Çevrimiçi Mesleki Eğitimleri tema başlığın-
da, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakül-
tesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ömer KUTLU eğitim yöneticile-
rimiz ve öğretmenlerimiz ile bir araya geldi. 

Pandemide Eğitim: Kazanım ve Kayıplar 
(Gökhan YÜCEL MEB-Bakan Danışmanı) 

Çevrimiçi Mesleki Eğitimleri tema başlığın-
da, Millî Eğitim Bakanı Danışmanı Gökhan 
YÜCEL eğitim yöneticilerimiz ve öğretmenleri-
miz ile bir araya geldi. 
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Uludağ Üniversitesi aka-
demisyenleri Prof. Dr. Mus-
tafa Özkan ve Doç. Dr. Şeh-
naz Baltacı 2204-A Lise 
Öğrencileri Araştırma Pro-
jeleri Yarışması ve 2204-B 
Ortaokul Öğrencileri Araş-
tırma Projeleri Yarışması 
Çağrı duyuruları ile ilgili 
açıklayıcı sunum gerçekleş-
tirdi. İlimizde 2204 projele-
rine katılmak isteyen yöne-
tici ve öğretmenlerimiz eği-
time yoğun ilgi gösterdi. 

BÜLTEN 21 

SEMİNER, KONFERANS, PANEL  OCAK 2021 

TÜBİTAK  
2204 

ARAŞTIRMA  
PROJELERİ  
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İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
sürdürülebilir Öğrenme Atölyeleri Öğretmen Eğitim-
leri resimlik çocuk kitabı kullanımlarına yönelik öne-
riler Prof. Dr. Fatih Çetinkaya ve Prof. Dr. Kasım 
Yıldırım'ın "Ama Hangi Kitap?" adlı sunumlarıyla 
gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Fatih Çetinkaya "Kitap ama hangi ki-
tap?" konulu konuşmasında çocuk kitaplarının kul-
lanımına dikkat çekti. 

Hikâyenin eğitimde kullanılmasını öneren Çetin-
kaya, hem hikâyeleriyle hem de hikâye anlatımdaki 
performansıyla öğretmenleri etkiledi. Konferansa 
katılanların büyük bir merakla dinlediği hikâyeler 
aslında sınıf ortamında hikâye okumanın öğrenciler 
üzerinde ne kadar etkili olduğunu gözler önüne ser-
di.  Anlatım sırasında yazarak konferansa katılanla-
rın da hikâyeye katılması hoşça vakit geçirilmesini 
sağladı. 

Hikâye okumanın düz bir hikâye okumaktan da-
ha öte bir yanının olduğunu öğrencilere disiplinler 
arası bir anlayışla konu, kavram, değer veya bir 
temanın öğretilebileceğini anlatan Çetinka-
ya  ''Küçükken iyi hikâyeler dinleyenlerin büyüdü-
ğünde bilerek yanlış yapmayacağını'' söyledi. 

Bu konuda iddialı olan Prof. Dr. Fatih Çetin Çe-
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tinkaya, "Hikâyeler çocuğun gözünden bakarak an-
latılmalı ve kalplerine hitap eden kitaplar seçilmeli-
dir, dedi.   

Prof. Dr. Kasım Yıldırım ise dünyada çok rağbet 
gören Holistik Yaklaşımdan bahsederek, öğretmen-
lerin ders kitaplarının harici sınıf içi materyalleri, 
renkli hikâye kitaplarını kullanmaları konularında 
önerilerde bulundu.  

Literatürdeki okuma türlerinin 3 türü, Müdahale-
siz Okuma, Performans Okuma ve Etkileşimli Oku-
ma olduğunu dikkat çeken Yıldırım, bilimsel literatü-
rün ve bizlerin etkileşimli okumanın en faydalı oku-
ma olduğu hakkında bilgilendirme yaptı. 

Konferansa katılan İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali 
Tosun, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğretme-
lerimizin bireysel ve mesleki gelişimini her zaman 
ve her yerden destekçisi olduklarını belirtti. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde olsak 
da eğitime devam edildiğini söyleyen İl Müdürümüz 
Ali Tosun bu süreçte önce siz Değerli Hocalarımıza 
ve sonra Yalova eğitim camiasındaki öğretmenleri-
me şahsınızda teşekkür ediyorum." dedi. 

OCAK 2021 
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İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
Sürdürülebilir Öğrenme Atölyeleri Öğretmen Eği-
timleri "Temel Dil Becerileri ve Öğretmen" konulu 
sunum, Oslo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Kamil Özerk ile devam etti. 

Dinleme olmadan öğrenilmediğinden bahseden 
Prof. Dr. Kamil Özerk, "Temel Dil Becerileri dört 
bölümden oluşmaktadır. Anlayarak Dinleme, Anla-
yarak Okuma, Anlaşılan Bir Şekilde Konuşma, An-
laşılan Bir Şekilde Yazma şeklindedir. Ne kadar 
çok kelime kullanıyorsak o kadar çok sevinelim, 
ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat edelim. 

"Söz Gümüşse Sükut Altındır. Sözcükler Altın-
dır, Konuşmak Pırlantadır" 

6-18 yaş çağında 12 yıllık dönemde çocukların 
kelime hazinesi 10 bin kelime iken dönem sonuna 
doğru 59 bin kelime anlamaya başlıyor. 3 yaşında-
ki çocuk 1200 kelime duyarken 4 yaşındaki çocuk 
45 bin kelime duyuyor. Öğrencilerimizde konuşma 
yasak demeliyiz, bu düşünmeye engel olmak de-
mek, Konuşmak serbest demeliyiz, birbirinizi ra-
hatsız etmeyecek şekilde konuşun demeliyiz. 

"Öğrencilerimizi Tenkit Edici Değil, Teşvik Edici 
Konuşturmalıyız" 

Bilimsel araştırmalar, çocukların bilimsel hazi-
nesini geliştirmek için onlara kitap okumamız ge-
rektiğini söylüyor. Çocuğunun başarılı olmasını 
istiyorsan ona masal anlat, daha üstün olması-
nı  istiyorsan, ona daha da çok masal anlatılmasını 
gerektiğini ekliyor. Bir öğretmen çocuğa aynı kitabı 
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üç kez okuyor, diğer öğretmen bir çocuğa bir kez 
okuyor. Birinci öğretmen çocuğa daha çok katkı 
yapar. 

"Biz Çocuklarımıza İkinci Bir Dili Niçin Öğrete-
miyoruz?" 

Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden su-
numda bir öğretmenimizin "Biz çocuklarımıza ikin-
ci bir dili niye öğretemiyoruz? Nerede eksiğimiz 
var?" sorusuna 16 yıllık arkadaşım olan ve her 
hafta konuştuğum Ziya hocamıza bu akşam bu 
sorunuzu ileteceğim. Dünyada az ülke bu işi ba-
şardı. Bu işin yolu yöntemi vardır. Eğitim Sistemi-
ne girmesi lazım." ifadelerinde bulundu. 

Prof. Dr. Özerk, 436 den fazla kişinin katılım 
sağladığı, eğitim camiasıyla buluştuğu öğrenme 
ortamını sağlayan İl Müdürü Ali Tosun'a ve dinle-
yen öğretmenlere teşekkür etti. 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali Tosun, uzaklığın 
gönül birliğinde sıkıntı olmadığını bize gösterdiniz. 
Norveç Oslo'dan dil öğrenimini bize sundunuz. 
Çok güzel bir sinerji oluşturduk. Öğretmenlerimize 
de teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreği-
nize sağlık... Koronadan sonra sağlıklı bir şekilde, 
sizi Eğitimde Marka Kent hedefi olan Yalova eğitim 
camiasıyla buluşturmak istiyoruz. Öğretmenlerimi-
ze bu noktada motive ettikleri, siz değerli hocaları-
mıza ulaşmamızı sağladıkları için de teşekkür ede-
riz. Sağlıcakla kalın." dedi. 

OCAK 2021 
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Açık Adres   :  Bahçelievler Mahallesi, Şehit Ömer Faydalı Caddesi, No:19077100  Merkez / Yalova 

Telefon          :  0 226 814 16 32 /  0 226 813 62 36 

Belgegeçer  :  0 226 814 11 35 

Web        :  https://yalova.meb.gov.tr 

E-posta     :  arge77@meb.gov.tr 

Koordinatlar :  40° 39' 08.6 " N     29° 15' 47.4 " E 
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