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BÜLTEN

SUNUŞ Haziran 2021

2020-2021 Eğitim Öğretim yılını geride bırakırken 
ülke olarak normalleşme sürecine de girmiş bulun-
maktayız. Salgın koşulları altında geçirdiğimiz bu 
eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimin ağırlıklı olduğu 
ve yüz yüze eğitim ile noktalandığı bir dönem içinde 
geçmiştir. Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm 
paydaşlarımızla pandemi boyunca eğitim-öğretimde 
pek çok olumsuzlukla mücadele ettik.

Her türlü zorluğa rağmen büyük fedakarlık göster-
diğimiz bu günleri geride bırakıyoruz. Geleceğe emin 
adımlarla ilerlemek için değişim ve gelişmeler ekse-
ninde eğitim-öğretimin dönüşümünü sağlama gayreti 
içerisindeyiz.

2023 Eğitim Vizyonu rehberliğinde ve sorumlu-
luklarımızın bilincinde eğitim için çalışmaya devam 
ediyoruz. Bu süreçte dönem içerisinde Müdürlü-
ğümüz Ar-Ge birimince düzenlenen proje, seminer, 
konferans, panel vb. çalışmaların bültenimiz aracı-
lığıyla eğitim camiasına paylaşılmasının ehemmiyeti 
büyüktür.

Müdürlüğümüzce ilimizde yapılan eğitim-öğretim 
çalışmalarını bir araya getirerek bu bülteni hazırla-
yan Ar-Ge ekibimize emeklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum.

Dr. Abdülaziz YENİYOL  

İl Millî Eğitim Müdürü
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Ar-Ge Birimimiz;  

Faaliyetlerini Müdürlüğümüz Hizmet Binasının 3. Katında,  

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Abdülaziz YENİYOL’un  

Himayelerinde, Şube Müdürü Mehmet KALKAN Yöneticiliğinde  

4 Öğretmen,  

1 Şef, 1 Teknik Personel ve 1 Memur ile Yürütmektedir. 

BiRiMiMiZ Haziran 2021
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BiRiMiMiZ Haziran 2021
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BiRiMiMiZ Haziran 2021

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 

MEVLÜT ERDEM (PEK) 

ESRA KARADUMAN (PEK) 

SIDDIK BADILLI 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI 
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Masal Okulu Protokolü Masal Okulu Protokolü 
İmzalandıİmzalandıValimiz Sayın Muammer Erol, İl Millî Eğitim 

Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol ve Hayırsever 
Ümit Üstel tarafından yapılacak olan “Orhun Üstel 
Masal Okulu”nun protokolünü imzaladı.

İmzalan protokol ile çocuk kültürü, eğitimi, ede-
biyatı ve sanatın bir bütün olarak ele alındığı yepye-
ni ufuklar çizecek bir projeye imza atıldı.

Projede amaç; zamanı süsleyen, içimizi aydın-
latan, düşlerimizi gökkuşağına dönüştüren masal 
anlatıcılığı eğitimi alan öğretmenlerimizin yer ala-
cağı 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 öğrencilerin 
güzel vakit geçirmesini ve bu sürede Anadolu’nun 
kültürel mirasına katkıda bulunmak için masal oku-
maları yapılacak.

Olağan ile olağanüstüyü, gerçekle hayali buluştu-
ran Orhun Üstel Masal Okulu’nda yaşadığımız çağı 
insan, hayvan ve teknoloji boyutuyla yorumlayarak 
masal ülkesinin sınırlarını genişleten sanat masalla-
rına da yer verilecek.

Çocuklarımızı masalların içine çeken, şiirsel ve 
tatlı diliyle onların duygularının kapısını aralayan 
Orhun Üstel Masal Okulu, çocuklarımızın okuma 
kültürü kazanmalarının yanında sanat okuryazarı 
olmalarını destekleyecek bir içeriğe sahip olacak.
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Valimiz Sayın Muammer Erol, İl Millî 
Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeni-
yol, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin 
Oral ve Bağışçı Altınova İmam Hatipliler 
Dernek Başkanı Alaeddin Akbaş Yalo-
va İli, Altınova ilçesine Bağışçı Altınova 
İmam Hatipliler Derneği tarafından yapıla-
cak olan okulun protokolü imzalandı.

İlimiz Altınova ilçesinde Subaşı Ma-
hallesinde16 derslikli lisesinin binasının 
yapılmasına ilişkin protokol imza törenine 
Valimiz Sayın Muammer Erol, İl Millî Eği-
tim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol, 
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral 
ve Bağışçı Altınova İmam Hatipliler Der-
neği Başkanı Alaeddin Akbaş ve yönetim 
kurulu üyeleri katıldı.

Valimiz Sayın Muammer Erol, okul 
yaptıracak Altınova İmam Hatipliler Der-
neği’ne teşekkür etti.

Altınova’daAltınova’da  
Lise Yapımı İçin Protokol İmzalandı Lise Yapımı İçin Protokol İmzalandı 
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Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Merkez 
İlçe müdürlüklerine bağlı bulunan okul ve ku-
rumlarda çalışan personeller maaşlarını artık 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ den alacaklar.

Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü, kamu ku-
rumları kurum maaş ödemesi protokolü sona er-
mesi üzerine yeni anlaşma yapılması için oluştu-

Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü ileYalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile  
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  

Arasında Protokol imzalandıArasında Protokol imzalandı
rulan komisyon, çalışmalarını tamamlayarak yeni 
sözleşmeyi imzaladı. Yapılan ihale sonunda yük-
sek teklifi veren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  ile 3 
yıllık sözleşme imzalandı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Ye-
niyol ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  Müdürü Tay-
lan Merkit anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. 
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İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Yalova Belediye-
si,  İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  
ve Yalova PTT Baş Müdürlüğü arasında düzenlenen 
“Kartını Yaz, Şehrini Tanıt” iş birliği protokolü im-
zalandı

Yalovalı Öğrencilerden Turizme Büyük Katkı

“Kartını Yaz, Şehrini Tanıt” projesi ile Türki-
ye’nin dört bir yanına Yalova kartpostalları, Yalo-
va’nın tarihi ve turistik güzelliklerini sergileyen özel 
bastırılacak pullarla  yollanacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İl Millî 
Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol, “Yalova 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü 
Sayın Muhammed Edip Özyılmaz ile birlikte Tür-
kiye Afet Müdahale Planı bünyesinde yürütülmekte 
olan ayni bağış depo yönetimi kapsamında herhangi 
bir afet anında oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda İl 
ve İlçe okullarımızdaki Spor Salonlarının kullanıl-
ması adına protokol imzaladık. Allah bizlere afet ya-
şatmasın” ifadelerinde bulundu.

“Kartını Yaz, Şehrini Tanıt”“Kartını Yaz, Şehrini Tanıt”  
Projesi İş Birliği Protokolü İmzalandıProjesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü ileYalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile  
Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma VakfıYalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Arasında Protokol imzalandı.Arasında Protokol imzalandı.

Kartını Yaz, Şehrini Tanıt” projesi ileYalova’daki 
ilkokul 3. ve 4. sınıf; ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflarda 
öğrenim gören öğrencileri, sosyal medya bağımlılığı 
ile mücadelede kartpostal kullanımına teşvik etmek,

Yalova’nın ülke genelinde tanıtımını yaparak iç tu-
rizmi canlandırmak,

Yalova’nın gezilecek ve görülecek yerlerinin ön 
plana çıkmasını sağlamak,

Öğrencilerde turizm bilincinin ve farkındalığının 
oluşmasını sağlamak amaçlanmıştır.
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Kapsamlı İş Birliği

İş birliği protokolü bilişim teknolojileri alanı siber gü-
venlik dalı öğrenci ve öğretmenlerinin siber güvenlik ala-
nındaki yeterliliklerinin artırılmasını amaçlıyor. Mesleki 
ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, mezunların 
niteliğini artırarak sektörde istihdamlarını sağlamak üze-
re Teknopark İstanbul’un bünyesinde yer alan Teknopark 
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölye ve 
laboratuvarlarının son teknolojiye uygun şekilde donatıl-
masını sağlamak üzere iş birliği protokolü imzalandı.

Bu iş birliği protokolü ile toplumsal 
ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknoloji-
lerin entegrasyonuyla çözüm yaratan, 
buna bağlı olarak hayatın her alanında 
büyük kolaylık ve tasarruf sağlayan ve 
yaratıcılık ile inovasyonu merkeze alan 
dijital dönüşüm akımına dair bilgi ve 
deneyimlerin, Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi aracılığıyla profesyonel 
şekilde okul, öğretmen ve öğrencileri-
mize aktarılması hedeflenmektedir.

Siber Güvenlik Ekosistemi

Protokol çerçevesinde, atölye/laboratuvar derslerinin 
taraflarca görevlendirilecek uzmanlar ve üniversitelerce 
belirlenecek eğitmenler tarafından verilmesi; siber gü-
venlik dalındaki öğretmenlere teorik, iş başında ve uzak-
tan hizmet içi eğitim düzenlenmesine destek sağlanması 
mümkün kılınacak.  Alan öğrencilerine siber güvenlik 
konusunda işletmelerde staj imkânı verilmesi ve meslek 
derslerini Teknopark İstanbul atölye ve laboratuvarların-
da yapmalarının sağlanması gibi faaliyetler gerçekleş-
tirilecek. Yine protokol kapsamında siber güvenlik dalı 
mezunlarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 
bünyesinde ve siber güvenlik ekosisteminde faaliyet gös-
teren şirketlerde istihdamlarına destek sağlanması da ön-
görülmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü-
müz ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisi Başkanlığı arasında siber güvenlik eğitimi 
iş birliği protokolü imzalandı. 

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜİŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
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Valimiz Sayın Muammer Erol, İl Millî Eğitim Mü-
dürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol ve Bağışçı Negmar 
Denizcilik Yatırım A.Ş. adına Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet-Sefa Koç ve Tavşanlı Belediye Başka-
nı Mücahit Kaçar, Yalova İli, Altınova ilçesi Tavşanlı 
Beldesi’nde olacak okulun protokolünü imzaladı. 

Düzenlenen protokol imza törenine, Yalova Millet-
vekilimiz Ahmet Büyükgümüş, Valimiz Sayın Muam-
mer Erol, İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz 
Yeniyol ve Hayırsever Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet-Sefa Koç katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeni-
yol imzalanan protokol töreninde “Yalova eğitimde 
marka bir şehrimiz, marka şehrimize bu yatırım bizim 
için de çok önemli, yapılacak olan bu okul için bu-
rada bulunan katılımcıların huzurunda size teşekkür 
ederim. Allah razı olsun, bu okulun Yalova’mıza ve 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” 
dedi.

Valimiz Sayın Muammer Erol, okul yaptıracak Ha-
yırsever Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’ye teşekkür 
etti.

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

Altınova Altınova 
Tavşanlı  Beldesi ’nde Negmar Or taokulu Yapımı İçin Tavşanlı  Beldesi ’nde Negmar Or taokulu Yapımı İçin 

Protokol  İmzalandıProtokol  İmzalandı

PROTOKOLLER Haziran 2021
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği, TOBB Teknoloji Üniversitesi arasında imza-
lanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamasında 
Yalova’da Proje Okulu olarak belirlenen Şehit Sercan 
Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin her anlam-
da desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunul-
ması amacıyla imzalanan Protokol gereği kurulan Proje 
Yürütme Komisyonu aylık olağan toplantısını gerçek-
leştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonun-
da komisyon üyelerinin katılımıyla gündem maddeleri 
doğrultusunda toplanarak 1 Mart 2021 tarihinde başla-
yacak yüz yüze eğitim faaliyetleri öncesi yapılabilecek 
çalışmaları ve süreç içerisinde okulun her anlamda ge-
liştirilebilmesi adına yapılabilecek çalışmaları değerlen-
dirdi.

Yalova İlinde mesleki eğitimin geliştirilmesi ve des-
teklenmesi adına oluşturulan Protokol Yürütme Komis-
yonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 4 üye ve Ya-
lova Ticaret ve Sanayi Odasından 4 üye katıldı. Proje 
Okulu olarak belirlenen Şehit Sercan Yazar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi genelinde gerek okul tanınırlı-
ğının ve tercih edilebilirliğinin artırılması gerek atöl-
ye-laboratuvar ihtiyaçları doğrultusunda oluşan maki-
na, teçhizat ve temrinlik ihtiyaçlarının desteklenmesi 
ve geliştirilmesi gerekse eğitim öğretim gören öğrenci-
lerin hem okurken hem de mezuniyet sonrası istihdam 
edilmesi gibi geniş bir yelpazede faaliyetlerini yürüten 
komisyon aylık belirlenen gündem maddeleri doğrul-
tusunda toplanarak değerlendirmeler yapmakta ve bu 
yönde çalışmaların sürdürülmesi için kararlar alarak ha-

yata geçirilmesi adına çalışmalar yürütmektedir.

Yapılan toplantıda Yalova ili genelinde mesleki 
eğitiminin desteklenmesi ve geliştirilmesi adına Proje 
Okulu olarak belirlenen Şehit Sercan Yazar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesine, Kapalı Spor Salonu yapılma-
sı, başarılı öğrencilere Yalova Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından burs ve tablet desteği verilmesi, alan temrin 
ihtiyaçlarının karşılanması, alanlara ait atölye ve labo-
ratuvar eksikliklerinin belirlenerek desteklenmesi adına 
gerekli çalışmaların yapılması, Yalova Kamuoyu nez-
dinde okulun tanınırlığının artırılması adına gerek ya-
zılı gerekse görsel basın nezdinde gerekli girişimlerin 
yapılması, istihdam edilme oranının artırılması adına il 
genelinde faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler yapıl-
ması noktasında kararlar alınarak bir sonraki toplantının 
yerinde incelenmesi adına okulda gerçekleştirilmesi ka-
rarı alındı.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Dr. Uğur İnan 
ilimiz genelinde mesleki eğitimin desteklenmesinin son 
derece önemli olduğunu belirterek Proje Okulu olarak 
belirlenen Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesinin de bu noktada en önemli arguman olduğunu 
ve gereken desteğin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası adına Komisyonda 
görev alan Başkan Yardımcısı Kenan Engin ise Şehit 
Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin her 
anlamda desteklenmesi adına gereken tüm çalışmaları 
yerine getirmek için var güçleri ile çalışacaklarını dile 
getirdi.

Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü 
Yürütme Komisyonu Toplantısı YapıldıYürütme Komisyonu Toplantısı Yapıldı

PROTOKOLLER Haziran 2021
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BiRiMiMiZ Haziran 2021

 Çağın ve geleceğ�n gerekl�l�kler�ne cevap vereb�lecek vasıflar-
da, m�ll� ve evrensel değerler� ben�msem�ş, sürdürüleb�l�r k�ş�sel ve 
sosyal gel�ş�m� �lke ed�nm�ş, b�l�msel, sanatsal ve sosyal becer�ler� 
�le değ�ş�me açık, sağlıklı ve mutlu b�reyler�n yet�şmes� �ç�n gerekl� 
eğ�t�m-öğret�m h�zmetler�n� sunmak. 

2019-2023 STRATEJİK PLANI; 

MİSYONUMUZ 

VİZYONUMUZ 

Şanlı tar�h�m�zden güç alan; değerler�yle büyüyen; vatan, m�llet, 
bayrak sevdalısı, çağın gerekt�rd�ğ� donanıma sah�p mutlu b�reyler 
yet�şt�rmek. 
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“Patikle Başla Kitapla Yaşa’’ 
projesi tanıtıldı

Aileyi nitelikli kitap seçimi, ev ortamında okuma 
alanı yaratma, çocuğu kitap okumaya özendirme, ki-
tabın yararları üzerine bilinçlendirme projesi ‘Patikle 
Başla Kitapla Yaşa’’ projesi İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Dr. Abdülaziz Yeniyol’a tanıtıldı.

Gaziosmanpaşa İlkokulu, Akköy İlkokulu, Hayme 
Hatun Anaokulu 19 Temmuz İlkokulu,  Armutlu Hafi-
ze Sakız Anaokulu okul öncesi öğretmenleri ile Türki-
ye’nin pek çok ilinden okul öncesi öğretmenin  katılı-
mıyla yürütülüyor.

Proje sunumunda İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. 
Abdülaziz Yeniyol’a patik ve kitap hediye edildi.

Aileyi nitelikli kitap seçimi, ev ortamında okuma 
alanı yaratma, çocuğu kitap okumaya özendirme, kita-

bın yararları üzerine bilinçlendirme gibi  hedefleri kapsa-
masının yanı sıra öğretmenin geliştirilmesi, ortak nokta 
olan çocuğa üstün yarar hususları üzerine yoğunlaşma-
sı sağlanacak bu projede alanında özel isimleri Prof. Dr 
Belma Tuğrul, Dr. Nihan Feyman Gök, Dr. Işıl Taş, Gün-
gören Polis Amca Anaokul Müdürü Birgül Berna Uysal 
ve Kader Duman’ ın kuruculuğunu yaptığı projede belirli 
aralıklarla projeyi yürüten öğretmenler ve alanında uz-
man olan akademisyenler buluşacak.

“1000 Okul İyileştirme Projesi” Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki 
ve Teknik Genel Müdürlüğünün yü-
rüttüğü ‘’1000 Okul İyileştirme Pro-
jesi’’ içerisinde yer alan ilimizdeki 4 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Atatürk Bilim Sanat Merkezi, Reh-
berlik Araştırma Merkezi ve Güzel 
Sanatlar Lisesi Müdürleri ile çalış-
ma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Müdürümüz Dr. Ab-
dülaziz Yeniyol, İl Millî Eğitim 
Müdür Yardımcımız Dr. Uğur İnan, 
Şube Müdürü Fırat Sarıkaya katıldı.

Toplantıda proje kapsamında 
yapılacak iş ve işlemler görüşüldü. 
Proje takip modülünün tanıtımı ger-
çekleştirildi ve şu ana kadar proje 
kapsamında yapılan iş ve işlemlerin 
raporu oluşturuldu.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilecek 
ve Yalova’dan 4 meslek lisesi ile Atatürk Bilim Sanat 
Merkezi ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nin de içinde 
yer aldığı Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsa-
mında; Yalova içinde yapılacak çalışmaların görüşülmesi 
amacıyla, ilgili okulların ve İlçe Millî Eğitim Müdürle-
rinin katılımıyla, İl Mill Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. 
Uğur İnan’ın başkanlığında bir toplantı yapıldı.

1000 Okul Projesi kapsamında yapılacak çalışmalarla 
ilgili olarak İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Uğur 
İnan başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcı-
mız Dr. Uğur İnan: “Projeye ilişkin ayrıntıları, Bakanlı-
ğımız üst yöneticileri ve diğer il müdürlerimizle birlikte, 
bizzat Sayın Bakanımızdan ve Bakan Yardımcımız Sayın 
Mahmut Özer’den dinleme imkânı bulduk. Yapılması he-
deflenen çalışmalar için gerçekten çok heyecanlandığımı 
ifade edebilirim. Projenin; okullarımız arasında farklı-
lıkları en aza indirgemek, öğrencilerimizin akademik ve 
mesleki gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif 
yönden de desteklenmeleri için önemli katkılar sağlaya-
cağına inanıyorum. Onlara sadece özgeçmişlerini yazma-
nın yolunu değil, öz geleceklerini hazırlamanın yolunu 
da sunmuş olacağız.” dedi.

Projenin uygulanmasına ilişkin Yalova içinde yürütü-

lecek olan sürece ilişkin planlanan takvimle ilgili olarak 
da bilgi veren İnan “Yalova’dan Altınova Bülent Özyü-
rük Çok Programlı Lisesi, Çınarcık Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi. Şehit Sercan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Tobb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk 
Bilim ve Sanat Merkezi ve Rehberlik Araştırma Merke-
zi’nde toplam 1986 öğrenciyi kapsayan proje içindeki 
ihtiyaçların karşılanması ve faaliyetlerin koordinasyo-
nunda, Bakanlığımızın yönlendirmeleri doğrultusunda 
gerekli tüm destek ilgili birimlerimizce karşılanacak olup 
faaliyetlerin özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları 
başta olmak üzere tüm paydaşlarla da işbirliğine gidile-
cektir.” dedi.

Hedef: 1000 Okul - 618 bin Öğrenci

Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri içinde belirli kri-
terlere göre seçilen 1000 okula yönelik kapsamlı destek 
paketi hazırlandı. 81 ilde belirlenen 1000 okulda 618 bin 
öğrenci eğitim alıyor. Proje kapsamındaki okulların ta-
mamına kütüphane kurulacak ve spor alanları oluşturula-
cak. Bu okullarda okuyan öğrencilere, Türkçe, Matema-
tik ve Fen Bilimleri alanlarında temel becerilerde destek 
eğitim hizmeti sunulacak. Bu kapsamda Ölçme, Değer-
lendirme ve Sınav Hizmet Genel Müdürlüğü bu okullara 
destek paketleri hazırlayacak.

Proje kapsamında tüm öğrencilere ilk yardım eğitimi 
verilecek ve isteyenlere yüzme öğretilecek. Okulların ta-
mamı Anadolu güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile 
eşleştirilerek ortak kültür, sanat ve spor etkinlikleri yapı-
lacak. Ayrıca proje kapsamında öğrenciler için müze ve 
ören yerleri ziyaretleri düzenlenecek. Bu okullarda dü-
zenli olarak kariyer günleri etkinlikleriyle eğitim, sana-
yi ve endüstri, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde 
gelen başarılı insanlarla öğrencilerin buluşması sağlana-
cak.

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi 
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Müdürlüğümüz koordinesinde 
Güzel Sanatlar Liseleri öğrencile-
rimizin İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği 
protokolü kapsamında “Ellerin Dert 
Görmesin” projesi uygulama esasları 
çerçevesinde toplantı yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde-
ki toplantıya İl Millî Eğitim Müdür 
Yardımcımız Dr. Uğur İnan, İl Sağlık 
Müdürlüğü’nde görevli Av. Samet 
Örgü, Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ile Güzel Sa-
natlar Lisesi Müdürleri ve proje ekibi 
katıldı.

Genel Müdürlüğümüze bağlı 
Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim 
gören öğrencilerin öğretmenleriyle 
birlikte, öncelikle okulun bulundu-
ğu ilçede ve ilde bulunan okullarla, 
kamu kurum-kuruluşlarıyla, mahalli 
idarelerle, yerel yönetimlerle, sivil 
toplum örgütleriyle, öğrenci velile-
riyle buluşarak; toplumu mutlu ede-
cek sanatsal, kültürel etkinliklerle 
toplum hizmeti kapsamında belirli 

bir plan ve proje dâhilinde yerel 
imkânlarla etkinlikler yapılması 
amacıyla, geçen yıl uygun görülen 
“Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri 
Okullarla Buluşuyor Projesi” bu yıl 
da uygulanıyor.

Okullarla ve diğer kurumlarla iş-
birliğiyle, koro ve solo çalışmaları, 
kimsesiz çocuklara, yetiştirme yur-
dunda veya sevgi evlerinde kalan 
çocuklara yönelik sanatsal ve kül-
türel etkinlikler, engelli öğrencilere 
yönelik enstrüman tanıtımları, be-
lediyelerin veya mahalli idarelerin 
katkısıyla resmi kurum ve kuruluş-
ların duvarları veya eğitim alanları-
na resim, huzurevlerinde kalan yaşlı 
ve sakinlere yönelik konserler, et-
kinlikler, yerel yönetimlerle birlikte 
belirli gün ve haftalarda sanatsal et-
kinlikler, proje tanıtım faaliyetlerini 
içeren afiş, broşür gibi materyalle-
rin tasarlanması, basılması, dağıtımı 
yapılmıştır.

Bu proje kapsamında,  Genel 
Müdürlüğümüze bağlı okullardan 
hizmet alan vatandaşların, okulla-
rın beğenisiyle dikkat çeken “Güzel 
Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla 
Buluşuyor” projesinin yüz yüze eği-
timinde başlayacağı ikinci dönem iti-
bariyle devam etmesinin mesleki ve 
teknik eğitimi tanıtma, yönlendirme 
ve rehberlik çalışmalarına katkı sağ-
layacağı düşünülmektedir.

2020-2021 eğitim-öğretim yılın-
da COVID-19 tedbirleri kapsamın-
da 15.01.2021 tarih ve 90757378-
821.99-E.19249964 sayılı Onay ile 
uygun görülen bu projenin ilgili 
dokümanlarına http://mtegm.meb.
gov.tr/www/sosyal-etkinlikler/ice-
rik/2601 internet sayfasından ulaşı-
labilir.

 “Ellerin  “Ellerin 
            Dert Görmesin” ProjesiDert Görmesin” Projesi
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Bakanlığımız 2023 Eğitim 
Vizyon Belgesi hedefleri doğ-
rultusunda, mesleki eğitim 
merkezlerinde öğrenim gören 
öğrencilerin özlük hakları ge-
liştirilmiş ve bu öğrencilerin 
mesleki eğitim aldığı işletme-
lere yönelik teşvik ve devlet 
desteği sağlanmıştır. Mesleki 
eğitim merkezleri ile işletme-
ler arasında var olan güçlü 
bağın daha da geliştirilmesi, 
işletmelerin gün geçtikçe artan 
kalifiye eleman ihtiyacının kar-
şılanması, işletmelerin mesleki 
eğitimle ilgili devlet teşvikle-
rinden daha fazla yararlanma-
ları sağlanmıştır.

Mesleki eğitimdeki yeni geliş-
meler ve bu gelişmelerin işletmeler 
açısından faydalarının 81 il Oda ve 
Birlik temsilcilerine yüz yüze akta-
rılmasına yönelik “Mesleki Eğitimi 
Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi 
(METYAP)” hazırlanarak uygula-
maya konulmuştur. Sektör ile eğitim 
camiası arasındaki işbirliğini güç-
lendirecek olan Projenin Yaygın-
laştırma seminerleri kapsamında, 
Webinar şeklinde 02 Mart 2021 saat 
14.00’da  “Organize Sanayi Bölge-
leri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yöne-
ticilerinden oluşan 287 katılımcıya 
mesleki eğitim merkezleri ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 
Ayrıca 03 Mart 2021 saat 14.00’da 
ise İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile 
Mesleki ve Teknik Eğitimden So-
rumlu İlçe Şube Müdürlerinden olu-
şan toplam 1051 katılımcı ile mes-
leki eğitim merkezlerinde yürütülen 
iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Sayın Kemal 
Varın Numanoğlu konuşmasında, 
“Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu 
ile millî eğitim politikamız yeniden 
belirlenerek ülkemizin ekonomik 
kalkınmasında ve gençlerin istihda-
mının sağlanmasında büyük önem 
arz eden mesleki ve teknik eğitime 
atfedilen değer arttırılmıştır. Bu doğ-
rultuda; Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü olarak iş dünya-
sının ihtiyaç duyduğu meslek ve 
alanlarda nitelikli işgücünün yetiş-
tirilmesini sağlayacak şekilde mes-
lekî eğitimin kalitesini artırmak ve 
eğitim-istihdam-üretim bağlantısının 
sağlıklı bir zeminde yürütülmesini 
sağlamak amacıyla çalışmalarımıza 
devam ediyoruz” dedi.

Toplantılar soru ve cevap bölü-
müyle sona erdi.

PROJELER Haziran 2021

MESLEKİ EĞİTİMİ TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA 

Projesi Toplantıları Devam Ediyor
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“Öğretmenler Öğrenciler İçin Söylüyor” 
Yalova İl Millî Eğitim Müdür-

lüğümüzün koordinesinde gerçek-
leştirilecek olan “ Öğretmenler 
Öğrenciler İçin Söylüyor” projesi 
kapsamında İl Milli Eğitim Şube 
Müdürü Fırat Sarıkaya başkanlığın-
da hazırlık ve planlama toplantısı 
gerçekleştirildi.

Toplantıya Yalova Güzel Sanat-
lar Lisesi Müdür Yardımcısı Cansel 
Yılmaz, Yalova Güzel Sanatlar Li-
sesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Ha-
kan Gültekin, Yalova Güzel Sanat-
lar Lisesi Müzik Öğretmeni Derya 
Suiçmez, Hüseyin Alkaş İlkokulu 
Sınıf Öğretmeni Özge Duygu Kara-
ağaç, Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Usta Öğre-
ticisi Sezgin Altınel ve Fatih Tunç 
katıldı. Toplantıda proje kapsamın-
da yapılacak faaliyetlerin planlama-
sı yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğümü-

zün koordinesinde gerçekleştirile-
cek olan “Öğretmenler Öğrenciler 
İçin Söylüyor” projesi kapsamında 
İl Millî Eğitim Şube Müdürü Fırat 
Sarıkaya başkanlığında hazırlık ve 
planlama toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya Yalova Güzel Sanatlar 
Lisesi Müdür Yardımcısı Cansel 
Yılmaz, Yalova Güzel Sanatlar Li-
sesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Ha-
kan Gültekin, Yalova Güzel Sanat-
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lar Lisesi Müzik Öğretmeni Derya 
Suiçmez, Hüseyin Alkaş İlkokulu 
Sınıf Öğretmeni Özge Duygu Kara-
ağaç, Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Usta Öğre-
ticisi Sezgin Altınel ve Fatih Tunç 
katıldı.

Toplantıda proje kapsamında 
yapılacak faaliyetlerin planlaması 
yapıldı.
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ERDEM 
Destek 2021 
Programı 
Proje Başvuruları 
Sonuçlandı

Din Öğretimi Genel Müdürlü-
ğünce, Anadolu İmam Hatip Lise-
si Ve İmam Hatip Ortaokullarında 
öğrenim gören öğrencilerin akade-
mik başarı, bilimsel, sosyal, kültü-
rel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile 
millî, manevi, ahlaki, insani ve kül-
türel değerleri benimseyen ve ko-

ruyan bireyler olarak yetiştirilmesi 
amacıyla yürütülen “Eğitimde Reh-
berlik ve Destekleme Modeli (ER-
DEM) Destek 2021 Programı” proje 
başvuruları sonuçlandı.

“Eğitimde Rehberlik ve Destek-
leme Modeli (ERDEM) Destek 2021 

PROJELER Haziran 2021

Mesleki eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında 
BİLSEM öğretmenleri proje paydaşları olan TOBB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ku-
rumlarımız arası işbirliği kapsamında ortak projeler 
hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Kurum müdürü Ercan Gökkaya ve BİLSEM öğret-
menlerine teşekkür ediyoruz.

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapsamında 
iş Birliği Çalışmaları Sürüyor

Programı” proje başvuruları kapsa-
mında başvuru yapan 1.108 proje 
arasından yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, 137 proje hibe desteği 
almaya hak kazanılırken ilimizden 
Yalova Şehit Zeynep Sağır Kız Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi 23.000 Tl 
destek almaya hak kazandı.
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‘’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 Uzakları Yakın Ediyoruz, Ocak 

ayında Kış, Nisan ayında ise Bahar temasıyla müdürlüğümüz 

web sitesinde yayınlanmıştır. 
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Temel Eğitim Genel Müdür-
lüğü programlar ve öğretim ma-
teryalleri bünyesinde çalışma 
kitapları ve dijital içerik üretimi 
projesinde ilimiz 5. Sınıf Fen bi-
limleri Çalışma Kitabı ve 6. Sınıf 
Matematik Çalışma Kitabı hazır-
lanmıştır.

17.06.2021 tarihinde İl Millî 
Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz 
YENİYOL’a sunularak bakanlığa 
yollamak için hazır hale getiril-
miştir. Yapılan bu çalışmalarda 
İlimizde görevli Orgeneral Sela-
hattin Risalet Demircioğlu Ortao-
kulu Matematik öğretmeni Yeşim 
AYDIN, Şehit Abdülhamit Kaya 
İmam Hatip Ortaokulu Matema-
tik Öğretmeni Fatih ÖZKAN, 
Abdülhamid Han Ortaokulu Fen 

Bilimleri Öğretmeni Evrim ARS-
LAN, Nene Hatun Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi Grafik Tarasım 
Öğretmeni Mikail Elçi, Mehmet 
Akif Ersoy Ortaokulu Fen Bilimleri 
Öğretmeni Hakan ARSLAN gönül-
lü olarak yazarlık görevini yerine 
getirmiştir.

İl Millî Eğitim Müdürü Abdü-

PROJELER Haziran 2021

laziz YENİYOL, yaşadığımız 
salgın sürecinde eğitim öğretim 
faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde 
yürüten  ve  aynı zamanda öz-
veriyle çalışıp yerel ve kültürel 
değerlerimizin kullanıldığı iki 
kitap hazırlayarak eğitime önem-
li katkılar sundukları için öğret-
menlerimize teşekkürlerini iletti.                                                                                                                                          
                      

Yalova Dijital İçerik Projesi Hazır 
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Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kuru-
lu Başkanlığı tarafından 
16.10.2017 tarihinde alı-
nan karar gereği başlatılan 
“Şehrimiz …” dersi için 
ders kitabı hazırlanması ça-
lışmaları Yalova ilinde ta-
mamlanmıştı. Yalovayı her 
yönü ile anlatan kitap; Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan 2023 Eğitim Vizyonu 
Belgesi’nde yer alan “Yeni-
likçi Uygulamalara İmkân 
Sağlanacak” hedefi çerçe-
vesinde “Çocukların kendi 
bölgelerinin üretim, kültür, 
sanat ve coğrafi kapasite-
sini keşfetmesine, bitki ve 
hayvan türlerini, yöresel 
yemeklerini, oyun ve folk-
lorünü tanımasına derslerle 
bütünleşik veya ders dışı 
etkinlik olarak ağırlık ve-
rilecektir.” anlayışı doğrul-
tusunda materyal hazırlık 
çalışmaları başlatılmasına; 
ilk 2 ünitesinin Temel Eği-
tim Genel Müdürlüğü’nce, 
3, 4 ve 5. ünitelerinin ise 81 
ilin İl Milli Eğitim Müdür-
lüklerince müstakil olarak 
hazırlanmasına karar veril-
mişti.

Bu karar doğrultusunda 
31.07. 2019 tarihinde Mil-
li Eğitim Bakanlığı Temel 

Şehrimiz Yalova’yı okumak için Şehrimiz Yalova’yı yazdırmak için 

“Şehrimiz Yalova” Ders Kitabı Sitemizde Yayında “Şehrimiz Yalova” Ders Kitabı Sitemizde Yayında 

Eğitim Genel Müdürlüğü’nce 
çalışmalara başlandı. 

Yalova il Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nce  “Şehrimiz Yalo-
va”  Komisyonu oluşturuldu. 

2020 yılında orta düzey-
li okullarda okutulmak üzere 
hazırlanan “Şehrimiz Yalova” 
ders kitabı tamamlandı. Milli 
Eğitim Bakanlığı Temel Eği-
tim Genel Müdürlüğü tarafın-
dan uygun görülen  düzeltme-
lerin yapılmasının ardından 
Kitap  Yalova İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü internet sayfasın-
da (http://yalova.meb.gov.tr/
www/sehrimiz-yalova/ice-
rik/4139) linkinde  online ola-
rak kamuya açık halde yayım-
lanmaya başlanmıştır. 

Kitap 5 ünite başlığında Ya-
lova’yı her yönüyle ele almış-

tır.
Beş ünite olan kitapta  

“Şehrin Hikayeleri” ve “Şe-
hirde Yaşam” adını taşıyan ilk 
iki ünitesi Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nce oluşturulan 
komisyon tarafından kaleme 
alınmıştır. “Şehrimi Tanıyo-
rum”, “Yalova’da Ekonomi” 
ve “Şehrimde Ben” isimli üni-
teler ise “Şehrimiz Yalova” il 
Komisyonu’nca yazıldı.  Ki-
tap; zengin içeriği,grafikleri, 
renkli tasarımı,  ve Yalova’nın 
tarihî, tabiî ve kültürel dokusu-
nu yansıtan resim ve görselle-
riyle öğrenciler kadar velilerin, 
tüm Yalova halkının  ve Şeh-
rimize ilgi duyan tüm insaların  
ilgisini çekmeye aday görünü-
yor. 
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“Akıl Oyunlarıyla Geleceğim Sende Yalova”  
projesi

PROJELER Haziran 2021

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarış-
ması’na ilimizden 7 proje kabul edil-
miştir.

Emeği geçen öğretmen ve öğrenci-
lerimizi tebrik ederiz.

 90. Yıl Spor Salonu’nda 1. Gele-
neksel Yalova Akıl Oyunları Turnu-
va’sı düzenlendi.

Düzenlenen törende “Kulami,-
Reversi, Pentago, Kulami” oyunla-
rının  madalyaları taktim edildi.

Ödül Törenine Yalova Vali-
si Sayın Muammer Erol, AK Parti 
Yalova Milletvekili Sayın Ahmet 
Büyükgümüş, , AK Parti İl Başka-
nı Muğlim Bağatar, İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol, 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Meh-
met Kalyon, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma İl Müdürü Muhammed 
Edib Özyılmaz, Defterdarlık İl Mü-
dürü Mustafa Karadeniz, Memursen 
İl Yönetimi, veliler, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. 

Tören, fotoğraf çekilmesi ile sona 
erdi.
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Yalova Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen “eTwinning Proje-
leri Belge Dağıtım Törenine” Vali-
miz Sayın Muammer Erol, İl Millî 
Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz 
Yeniyol, İl Millî Eğitim Müdür Yar-
dımcıları Sıddık Badıllı ve Dr. Uğur 
İnan, Şube Müdürü Mehmet Kalkan, 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sad-
rettin Doğan ile Kalite Etiketi ödül 
sahipleri okul yönetici ve öğretmen-
leri katıldı.

İlimizde gerçekleştirilen eTwin-
ning projeleri tanıtım sunumunun 
ardından açılış konuşmasında söz 
alan İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. 
Abdülaziz Yeniyol, “eTwinning pro-
jeleri günden güne daha fazla önem 
kazanmaktadır. Erasmus projelerinin 
ilk yıllarında ülkemizin Avrupa Bir-
liğine sunduğu finansman katkısının 
büyük bir çoğunluğu başka ülkeler 
tarafından kullanıyordu. Proje de-
neyimi artan öğretmenlerimizin gün 

geçtikçe nitelikli projeler yapmaları 
sonucunda artık daha fazla pay al-
mış bulunuyoruz. eTwinning proje-
lerinde ülkemiz diğer ülkeler arasın-
da ilk sıralarda yer almaktadır. Hem 
Erasmus projeleri hem de eTwin-
ning projelerinde ilk 5 ülke arasın-
dayız. İlimizde de bu oran Türkiye 
ortalamasının üzerindedir.

Nitelikli eTwinning Projelerinde 
Büyük Artış

Özellikle Covid 19 Salgın sü-
recinde öğrencilere moral ve mo-
tivasyon kaynağı olan eTwinning 
uygulama projeleri ile verimli ça-
lışmalar ortaya konulu. eTwinning 

eT winning Ulusal Kalite Etiketi ve eT winning Ulusal Kalite Etiketi ve 
Avrupa Kalite Etiketi Belgeleri VerildiAvrupa Kalite Etiketi Belgeleri Verildi
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İl Koordinatörümüz Mevlüt Erdem’ 
in koordinesinde ve deneyimli öğ-
retmenlerimizin mentörlüğünde 
gerçekleştirilen teknik desteklerle 
ilimizde web 2.0 araçları kullanabi-
len öğretmenlerimizin sayısında ve 
buna bağlı olarak yürütülen proje-
lerin niteliklerinde büyük artış oldu. 
Bir önceki yıl toplam 7 projemiz 
Kalite Etiketi ile ödüllendirilirken 
2019/2020 yılında gerçekleştirilen 
projelerden 54 ü Kalite Etiketi alma-
ya hak kazandı.

Tüm bu gayretlerden dolayı baş-
ta Strateji Birimi Şube Müdürümüz 
Mehmet Kalkan olmak üzere eTwin-
ning il koordinatörümüz Mevlüt 
Erdem’ e Özel Büroda görevli olan 
Sema Sağlık’ a ve Esra Karaduman’ 
a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 
il koordinatörümüzün teknik des-
tek çalışmalarında görev alan men-
tör öğretmenlerimize, okullarında 
eTwinning proje çalışmalarına des-
tek sağlayan okul yöneticilerimize 

ve zaman mefhumunu gözetmek-
sizin öğrencilerine daha faydalı ol-
mak için öğretim sürecine farklılık 
katan eTwinner öğretmenlerimize 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” 
İfadelerini kullandı.

Ulusal Kalite Etiketi ve Avru-
pa Kalite Etiketi almaya hak kaza-
nan öğretmenlerimiz ile eTwinning 
Okulu ve Kalite Etiketleri Levhaları 
almaya hak kazanan okullarımızın 
yöneticilerine salgın tedbirleri kap-
samında ödülleri verildi. 
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Yalova Piktes’ten Yalova Piktes’ten 

Büyük Başarı Büyük Başarı 
20 Haziran Dünya Mülteciler günü dolayısı ile dolayısı 

ile düzenlenen  Piktes kısa film yarışmasında Yalova yı tem-
silen katılan  ÇANTA  adlı kısa film Türkiye 3. Olmuştur. 
Kaşgarlı Mahmut MTAL den Sezgin ALTINEL rehberliğin-
de hazırlanan filmin ödülleri ve yarışmaya katılan Yalova 
Anadolu Lisesi öğrenci ve idarecilerinin katılım belgeleri 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz YENİYOL ve İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sıddık BADILLI tarafın-
dan verildi.

Bakanlığımız, ülkemiz çapında 
seçmiş olduğu 1000 meslek lisesi 
öğrencisinin sanatsal etkinliklerde 
buluşması, kişisel gelişimlerini ve 
sosyal etkileşimlerini artırmak ama-
cıyla hazırladığı proje devam edi-
yor.

Proje kapsamında ilimizden seçi-
len 4 mesleki ve teknik anadolu lise-
si öğrencileri, Yalova Güzel Sanatlar 
Lisesi ile eşleştirildi.

Bu kapsamda Yalova Güzel Sa-
natlar Lisesi öğrenci ve öğretmen-
leriyle eşleştirilen meslek lisesi öğ-
rencilerinin resim ve müzik alanında 
hem akranlarından hem de alanında 
uzman görsel sanatlar ve müzik öğ-
retmenlerinden uzaktan eğitim alı-
yor.

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi 
öğretmenleri Derya Suiçmez, Ha-
luk Çevik, Oktay Örnek ve Hakan 

Gültekin danışmanlığında, Yalova 
Güzel Sanatlar Lisesi, TOBB Mes-
leki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Şe-
hit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Çınarcık Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, Altıno-
va Bülent Özyürük Çok Programlı 
Anadolu Lisesinin sanata eğilimli 
resim ve müzik alanında çalışmaya 
gönüllü 50 öğrencimiz ile çalışma-
ları hız kesmeden devam ediyor.
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Türkiye ile Kosova arasında, ülkeler arası çok derin 
kültürel bağlar vardır. Her iki ülkede yaşayan ailelerin 
bir diğeriyle akrabalık bağları olup özellikle 1912 yılın-
dan sonra Kosova’dan Türkiye’ye doğru gelişen göçler 
ile derinleşmiştir. Türkiye 2008 yılında Kosova’nın ba-
ğımsızlığını 1 gün sonra tanımış olmakla birlikte tüm 
ülkelere Kosova Cumhuriyeti’nin tanınması için çağrıda 
bulunmuştur. Ayrıca yatırım ve dış ticarette iki ülke ara-
sında yaşanan gelişmeler ekonomik ilişkileri de olumlu 
bir seyirde etkilemektedir. İki ülke arasındaki bu olum-
lu kültürel, siyasi ve ekonomik gelişmeler iki ülkenin 
birbirini yakından tanıma ihtiyacı ile okullarımızdaki 
genç kalemlerin düşünsel dünyalarında Türkiye’yi nasıl 
tarif ettikleri önemli bir husus olarak görülmektedir. Bu 
amaçla bu yıl ilk kez Bana Türkiye’yi Anlat Ortaokullar 
ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenlenmiştir.

KOSOVA’lı Çocuklar 
TÜRKİYE’yi Anlattılar
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BANA BANA 
YALOVA’YI YALOVA’YI 

ANL ATANL AT  
Köklü bir tarihe sahip olan Yalova pek 

çok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği 
yapmıştır. Tarih kokan sokakları ve sıcak-
kanlı insanları ile merak konusu olmaya 
devam etmektedir.

Marmara Denizinin kıyısında, çok se-
vilen İstanbul’a bir adım yakınlıkta olan 
ilimiz doğal güzellikleriyle kendine has 
yöresel yemekleri, türküleri, kıyafetleri ve 
halk oyunlarıyla ayrı bir öneme ve değere 
sahiptir. 

Yerel özelliklerin olduğu post modern 
çağ olarak atfedilen günümüzde, değerleri-
miz disiplinler arası bir yaklaşımla okulla-
rımızda yükselmektedir. 

Bu bağlamda ilimiz değerlerinin yaratı-
cı fikirlerle dile getirilmesi amacıyla Bana 
Yalova’yı Anlat Lise ve Ortaokullar Arası 
Yarışması düzenlemiştir.

İlimizdeki resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğre-
nim gören öğrencilere yönelik düzenlenen Öykü ve Slogan 
Yarışmalarında dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi.
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YALOVA’DA KIŞ
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI

YARIŞMASI

PROJELER Haziran 2021

Kentlerde kış, köylerde kış, kasabalarda kış, 
ormanlarda, ev içlerinde, okulda, kapı ve pence-
re önlerinde kış… Yılın Aralık, Ocak ve Şubat 
aylarını içine alan bu mevsimde yağmurun sesi 
ve karın görüntüsü kalpleri ısıtır adeta... Kışın 
en eğlenceli yanlarından biri şüphesiz kar topu 
oynamak ve kardan adam yapmaktır. Mevsimin 
bir o kadar zorlu ve bir o kadar da eğlenceli yanı 
hepimizin duygusal dünyasına dokunur. 

İşte kışın bu duygusal karakteri ile minik 
kalplerimizi öykülerle buluşturmak amacıyla bu 
yıl ilk kez ilimizde İlkokullar Arası Yalova’da 
Kış Öykü Yarışması düzenlemiştir.

Yalovayı tanıtmaya yönelik olarak düzenle-
nen, Dünyada ve ülkemizde devam etmekte olan 
Covid-19 Salgını nedeniyle uzaktan eğitim süre-
cinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize, 
Yalova’yı tanıtmaya yönelik olarak ve fotoğraf 
sanatı aracılığıyla pencerelerinde Yalova’ya ait 
kış manzaralarını keşfetmelerini sağlamak ama-
cıyla düzenlenen “Yalova’da Penceremden Kar” 
temalı Fotoğraf Yarışması öğrenciler ve veliler 
tarafından büyük ilgi gördü.
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EĞİTİM, SEMİNER, KONFERANS, PANEL Haziran 2021

Millî Eğitim Bakanlığınca okul-
lar arası başarı farklarını azaltmak 
ve mesleki eğitimi güçlendirmek 
için başlatılan Mesleki Eğitimde 
1000 Okul Projesi kapsamındaki 
okullarda görev yapan 67 bin 500 
öğretmene ölçme ve değerlendirme 
eğitimi verildi.

Mesleki Eğitimde 1000 Okul 
Projesi’nde somut adımlar atılma-
ya devam ediyor. Seçilen okulların 
alt yapısının güçlendirilmesinden 
eğitim ortamlarının zenginleştiril-
mesine kadar belirlenen okullara 
çok sayıda destek kapsamında 2020 
yılında 176 milyon liralık yatırım 
yapıldı.

Projenin amaçlarından biri olan, 
bu okullarda görev yapan öğret-
menlere mesleki gelişim eğitimi 
verilmesi kapsamında, birinci aşa-
mada 1000 okulda görev yapan tüm 
öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai 
haklar eğitimi verildi. Bu eğitim-
ler, Bilim ve Sanat Merkezlerinde 
(BİLSEM) görev yapan öğretmen-
ler tarafından gerçekleştirildi. Ocak 
ve şubat ayında verilen eğitimlere 
1000 okulda bulunan 40 bin 166 
meslek öğretmeni katıldı.

Öğretmenlere yönelik eğitimle-
rin ikinci aşamasında 1000 okulda 
görev yapan tüm öğretmenlere yö-

nelik ölçme ve değerlendirme eğiti-
mi düzenlendi. Eğitimler iki etapta 
gerçekleştirildi. 13-22 Ocak’ta bi-
rinci etapta 37 bin 500 öğretmene 
“sınıf içi değerlendirme” eğitimi 
verildi. 22 Şubat-5 Mart tarihle-
rinde gerçekleştirilen ikinci etapta 
ise 30 bin öğretmene “tamamlayıcı 
(alternatif/yeni) değerlendirme yön-
temleri” eğitimleri verildi. Böyle-
ce bu iki etapta toplam 67 bin 500 
öğretmene ölçme ve değerlendirme 
eğitimi verilmiş oldu.

Mesleki Eğitimde 1000 Okul 
Projesi kapsamında bu okuldaki 
öğretmenlere yönelik düzenlenen 
mesleki gelişim eğitimlerinden şu 
ana kadar 107 bin 666 öğretmen ya-
rarlandı. Böylece bu okullardaki her 
bir öğretmen en az üç farklı eğitime 
katılmış oldu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Mahmut Özer, konuya ilişkin yap-
tığı açıklamada, bir taraftan mesleki 
ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, 
diğer taraftan okullar arası başarı 
farklarını azaltmak için hayata ge-
çirdikleri “Mesleki Eğitimde 1000 
Okul” projesinin okul yöneticileri, 
öğretmenler, öğrenciler, veliler ve 
okul ortamını içeren çok kapsamlı 
bir çalışma olduğunu anlattı. 

Projenin her bir bileşeniyle ilgili 

çok kapsamlı adımlar attıklarını be-
lirten Özer, proje ile ilgili çalışma-
ların planlandığı gibi devam ettiğini 
vurguladı. 

Projenin hedeflerinden birinin 
seçilen 1000 okuldaki yönetici ve 
öğretmenlere mesleki gelişim eği-
timi desteği sağlamak olduğunu ha-
tırlatan Özer, bu amaçla Özel Eği-
tim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün fikri mülkiyet ve sı-
nai haklar ile ilgili iki aylık bir eği-
tim programı düzenlediğini anlattı.

Eğitimden 1000 okulda görev 
alan 40 bin 166 meslek öğretmeni-
nin tamamının yararlandığına işaret 
eden Özer, şunları kaydetti: “İkinci 
aşamada ise Ölçme, Değerlendirme 
ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür-
lüğümüz ölçme ve değerlendirme 
yöntemleri ve yeni yaklaşımlara 
yönelik iki etaptan oluşan bir eğitim 
programı düzenledi. Eğitimlerden 
67 bin 500 yönetici ve öğretme-
nimiz yararlandı. Bu sürece katkı 
veren Ölçme, Değerlendirme ve Sı-
nav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri 
Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 
il müdürümüze, 81 ilde Ölçme ve 
Değerlendirme merkezlerinde gö-
rev yapan öğretmenlerimize, okul 
yönetici ve öğretmenlerimize teşek-
kür ediyorum.”

MESLEKİ EĞİTİMDEMESLEKİ EĞİTİMDE    
67 BİN 500 ÖĞRETMENE ÖLÇME DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ67 BİN 500 ÖĞRETMENE ÖLÇME DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ
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Mesleki Eğitimde 1000 Okul 
Projesi kapsamında Yalova’daki pro-
je okullarımız olan Altınova Bülent 
Özyürük Çok Programlı Anadolu 
Lisesi, Çınarcık Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Şehit Sercan Yazar 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 
TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde görev yapan 15 yönetici 
ve 147 öğretmene fikri mülkiyet ve 
sınai haklar ile ilgili eğitim programı 
düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 
okullar arası başarı farklarını azalt-
mak ve mesleki eğitimi güçlendir-
mek için başlatılan Mesleki Eğitimde 
1000 Okul Projesi’ndeki okullarda 
görev yapan 40 binin üzerindeki yö-
netici ve öğretmenin tamamına, iki 
ay süresince fikri mülkiyet ve sınai 
haklar ile ilgili mesleki gelişim eği-
tim programı düzenlendi.

Mesleki Eğitimde 1000 Okul 
Projesi’nde somut adımlar atılmaya 
devam ediliyor. Seçilen okulların alt 
yapısının güçlendirilmesinden eği-
tim ortamlarının zenginleştirilmesine 

kadar çok sayıda destek verildi, ay-
rıca okullara geçen yıl 176 milyon 
liralık yatırım yapıldı.

Projenin amaçlarından bir tane-
si de bu okullarda görev yapan öğ-
retmenlere mesleki gelişim eğitimi 
verilmesiydi. Bu kapsamda, 1000 
okulda görev yapan tüm öğretmen-
lere fikri mülkiyet ve sınai haklar 
eğitimi verildi.

Eğitimler, BİLSEM öğretmenle-
ri tarafından verildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Mahmut Özer, konuya ilişkin yap-
tığı açıklamada, bir taraftan mes-
leki ve teknik eğitimde kaliteyi ar-
tırmak, diğer taraftan okullar arası 
başarı farklarını azaltmak için baş-
lattıkları “Mesleki Eğitimde 1000 
Okul” projesinin, okul yöneticileri, 
öğretmenler, öğrenciler, veliler ve 
okul ortamını içeren çok kapsamlı 
bir proje olduğunu ifade etti.

Projenin her bir bileşeniyle ilgili 
çok kapsamlı adımlar attıklarını dile 
getiren Özer, şunları kaydetti:

“Proje ile ilgili çalışmalar, plan-
landığı gibi devam ediyor. 2020’de 
proje kapsamındaki okullarımıza 
yaklaşık 176 milyon liralık destek 
sağladık. Projenin hedeflerinden bir 
tanesi de seçilen 1000 okuldaki yö-
netici ve öğretmenlerimize mesleki 
gelişim eğitimi desteği sağlamaktı. 
Bu amaçla Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, 
fikri mülkiyet ve sınai haklar ile il-
gili iki aylık bir eğitim programı dü-
zenlediler. Eğitimler, Bilim ve Sanat 
Merkezleri’nde (BİLSEM) görev 
yapan öğretmenler tarafından ger-
çekleştirildi. Bu yılın ocak ve şubat 
ayında verilen eğitimlere 1000 okul-
da bulunan 40 bin 166 meslek öğret-
meninin tamamı katıldı. Sürece katkı 
veren Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz-
metleri Genel Müdürü Nezir Gül ve 
çalışma arkadaşlarına, 81 il müdürü-
müze, eğitime katılan öğretmenleri-
mize, 81 ildeki BİLSEM’ lerde görev 
yapan yönetici ve öğretmenlerimize 
teşekkür ediyorum.”

Mesleki EğitimdeMesleki  Eğitimde    
162 Öğretmenimize Patent Eğitimi162 Öğretmenimize Patent Eğitimi
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Mesleki Eğitimde 1000 okul 
projesi kapsamında proje okulu 
olarak seçilen dört Mesleki Tek-
nik Anadolu Lisesi’nde görev 
yapan öğretmenlerimizle “eTwin-

Ülkemiz genelinde mesleki ve 
teknik eğitim kurumları arasındaki 
kalite farklılıklarının giderilerek 
mesleki ve teknik eğitime erişimin 
arttırılması ve daha iyi bir mesleki 
ve teknik eğitimin gerçekleştiril-
mesi adına bakanlığımızca hayata 
geçirilen “1000 Okul İyileştirme 
Projesi” kapsamında süreç değer-
lendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı İl Millî Eğitim Mü-
dürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol 
başkanlığında, Mesleki ve Teknik 

ning Projeleri ve 2.0 Web Araç-
ları” kullanarak proje hazırlama 
teknikleri konulu bilgi paylaşımı 
toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim Bölümünden sorumlu İl 
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 

Bu öğrenme etkinliğinin amacı 
farklı Web 2.0 araçları ve uygu-
lamaları keşfedip kullanmak ve 
eTwinning projelerinde uygulana-
bilirliğini değerlendirmektir.

Dr. Uğur İnan, okul müdürleri ve 
paydaşları katıldı.

“1000 Okul “1000 Okul 
İyileştirme Projesi” İyileştirme Projesi” 

Süreç Değerlendirme Toplantısı Süreç Değerlendirme Toplantısı 
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İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. 
Abdülaziz Yeniyol, Bakan Yardım-
cımız Mahmut Özer başkanlığında 
gerçekleştirilen, ‘Mesleki Eğitimde 
1000 Okul’ Projesinin 2021 yılı ilk 
performans değerlendirme toplantı-
sına katıldı.

Video konferans sistemi üzerin-
den yapılan toplantıya Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal 
Varın Numanoğlu, Strateji Dairesi 
Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, 
Destek Hizmetleri Genel Müdürü İs-
mail Çolak, Özel Eğitim ve Rehber-
lik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir 
Gül, Ölçme Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şen-
soy, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü 
Umut Gür, Bilgi İşlem Genel Müdü-
rü Özgür Türk, Bakan Danışmanları 
Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin 
Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna 
ve 81 il millî eğitim müdürü katıldı.

Toplantıda projenin ilk üç ayı, 
proje performans göstergelerine da-
yalı olarak değerlendirildi. Proje 
kapsamında 1.000 okula 1.000 kü-
tüphane kuruldu. Ayrıca, 200 milyon 
liralık bütçenin 85 milyonluk kısmı 

2020 yılında kullanılarak bu okulla-
rın mevcut laboratuvar ve atölyeleri 
güçlendirildi.

Proje kapsamındaki 1.000 oku-
lun bakım ve onarımlarına da önce-
lik verildi. Bu nedenle 2020 yılında 
50 Milyon liralık yatırım yapıldı. 
2021 yılında güçlendirme kapsa-
mında olan okullara 250 Milyon 
TL’lik ödenek tahsis edildi.

Proje kapsamındaki 1.000 okul-
da bulunan öğretmenlere yönelik 
ilk yardım, fikri mülkiyet hakları ve 
ölçme ve değerlendirme yöntemleri 
eğitimleri de devam ediyor.

“Mesleki Eğitimde 1.000 Okul 
Projesi” ile bir taraftan mesleki ve 
teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, 
diğer taraftan da okullar arası başarı 
farklarını azaltmayı hedeflediklerini 

belirten Bakan Yardımcımız Mahmut 
Özer,  “Projeyi 3,5 ay önce başlattık. 
Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ 
okul yöneticileri, öğretmenler, öğ-
renciler, veliler ve okul ortamını içe-
ren çok kapsamlı bir proje. Şu an her 
şey takvimine göre ilerliyor. Bugüne 
kadar okullarımıza 176 milyon liralık 
yatırım yaptık. Bu toplantıda da pro-
jenin 3,5 ayını ve önümüzdeki aylar-
da yapılacak çalışmaları da ayrıntılı 
bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte 
değerlendirdik.” diye konuştu.

“Mesleki Eğitimde 1000 Okul 
Projesi”nden ilimizde yararlanan 4 
okulumuz 2 kurumumuz bulunuyor.  

‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul’ Projesi 
Değerlendirildi
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