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 Günümüz dünyasında, bir milletin gelişmesi, ilerleyebilmesi, dünyada söz sahibi 

olabilmesi, rekabet koşullarına uyum sağlayabilmesi ve bunları sürdürülebilir hale getirme-

sinin en önemli belirleyicisi şüphesiz ki yeni yetişen kuşaklar için sağladığı nitelikli eğitim 

öğretim hizmetleridir. Ülkemizin ve dünyanın umudu olan gençlerimizin; çağın, bölgesel 

ve küresel problemlerine çözüm üretebilecek şekilde yetişmesi mecburiyeti, eğitim adına 

üzerimizdeki sorumluluğu her geçen gün biraz daha artırmaktadır. 

Bu noktadan hareketle eğitim, bireylerin doğuştan getirdikleri potansiyellerinin orta-

ya çıkarılıp bu potansiyellerinin geliştirilmesine imkân sağlayan çok etkili hatta belirleyici 

bir toplumsal dönüştürücüdür. 

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durumlara çözüm üretmek amacıyla ah-

laklı, milli ve manevi değerleri özümsemiş gençler yetiştirmek için gayret ediyor ve bu doğ-

rultuda projelere imza atıyoruz. Milli, manevi ve kültürel değerlerini tanıyan, bu değerleri 

benimseyen; kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, iş birliği 

içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, bireysel ve toplumsal sorunları tanıyan ve 

bu sorunlara çözüm yolları arayan, üretken bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Mü-

dürlüğümüz Ar-Ge Biriminde projeler geliştirip, bu projeleri paydaşlarımız ile paylaşıyo-

ruz.  

Bu duygu ve düşüncelerle, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimimizin hazırla-

mış olduğu Bülten’in öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ilimize, hayırlı olmasını diliyor, 

Sorumlu şube müdürüm ve Ar-Ge Birimimizde görev yapan mesai arkadaşlarıma emekle-

rinden dolayı teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.  

 

 

 

          Fazilet DURMUŞ 

                İl Milli Eğitim Müdürü 
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geliştirilmesine yönelik olarak 3 ana temada 
toplanmış, Stratejik plana, yıllık amaç ve hedef-
leri ile performans göstergelerine göre hazır-
lanmış,  29.01.2016’da Web Sitemizde yayın-
lanmıştır. 
 1 yılın sonunda “2016 Mali Yılı Faaliyet 
Raporu” hazırlanacak olup Bilecik ilinin Güçlü 
Yönleri, Zayıf Yönleri, Fırsatları ve Tehditleri de-
ğerlendirilecek, Performans Programında yer 
alan hedeflere ve göstergelere ne kadar ulaşıl-
dığı kamuoyuna duyurulacak, bu bağlamda 
2017 yılının Performans Programı hazırlanacak-
tır. 
 2017 Yılında ASKE Ekibine katılan Hale 
UÇUŞ’a görevinde başarılar diliyoruz. Müdürlü-
ğümüz Ar-Ge Birimi  Ar-Ge Biri Sorumlusu Mus-
tafa KAN(PEK), Emre ENGİN(PEK), Leyla KALIN
(ASKE), Hale UÇUŞ(ASKE) olmak üzere 4 perso-
nel ile Projeler ve Stratejik Planlama ile ilgili 
görevlerini sürdürmektedir. 
 

S U N U ġ  

 Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünye-
sinde ARGE Birimi 2009 yılında çalışmalarına 
başlamış ve devam etmektedir. 
“08/05/2014 tarih ve 1843555 sayılı ARGE Bi-
rimleri Yönergesi” yeniden hazırlanmıştır. Mü-
dürlüğümüzde ilgili yönerge doğrultusunda 
mevcut yapı, Strateji Geliştirme Hizmetleri Bö-
lümü altında Ar-Ge Birimi ve bu birimle bera-
ber Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Ge-
liştirme Ekibi (ASKE) ile Projeler Ekibi (PEK) ol-
mak üzere iki ekip oluşturularak yeniden yapı-
landırılmıştır.  
 Bu kapsamda  Birim çalışmalarını Strate-
jik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE)
nde 2 personel ve  Projeler Ekibi (PEK) nde 2 
personel olmak üzere  4 personel ile faaliyetle-
rine devam etmektedir. 
 

 2016 Yılı Performans Programı ise Mü-
dürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planına esas 
teşkil eden eğitim ve öğretime erişim, eğitim 
ve öğretimde kalite ile kurumsal kapasitenin 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 
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3 .  Ü N İ V E R S İ T E  T A N I T I M   

V E  
 K A R İ Y E R  G Ü N L E R İ  

3 .  Ü n i v e r s i t e  T a n ı t ı m  v e  K a r i y e r  G ü n l e r i        

 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 3. Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri, 11 Mayıs PerĢem-
be Günü ġeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi‟ndeki açılıĢ programıyla baĢladı. AçılıĢa Vali Yardımcımız 
Mustafa Kemal Özgün, Belediye BaĢkanımız Selim Yağcı, ġeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ġbrahim 

TaĢ, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 
     Saygı DuruĢu Ve Ġstiklal MarĢı‟mızın söylenmesinden 
sonra Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Tanıtım Filmi izlendi. Ar-
dından ġeyh Edebali Üniversitesi Kafkas Yöresi Halk 
Oyunları Ekibi gösterilerini sundu. 
    Ġl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet DurmuĢ programda 
yaptığı konuĢmada öğrencilerimize rehberlik etmek, yol 
göstermek ve kendilerine uygun tercihler yapmalarına 
yardımcı olmak amacıyla Üniversite Tanıtım ve Kariyer 
Günlerini düzenlediklerini ifade etti. Öğrencilerimizin ha-
yatlarında önemli bir dönüm noktası olan üniversite eğiti-
mine baĢlarken, ortaokullar için de lise eğitimine baĢlar-
ken onlara bilinçli tercih yapmalarında yardımcı olmak 
istediklerini, yanlıĢ yapılan  tercihlerin insan hayatını 
ömür boyu olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. Bu aĢama-
da okullarımızda “Tercih DanıĢmalığı” çalıĢmalarını da 
hayata geçirdiklerini, bu konuda eğitim alan öğretmenleri-
mizin öğrencilerimize tercih konusunda yardım edecekle-
rini söyledi. Bu yıl üniversitelerin yanında, ortaokul öğren-
cilerini bilgilendirmek üzere akademik ve mesleki liseleri-
mizin de stant açtığını, yanı sıra bazı sektör temsilcileri-
nin ve kurumların da stant açarak katkı sağladığını belirt-
ti. Her öğrencimizin bir değer olduğunu ve kaybedilecek 
hiçbir öğrencimiz olmadığını vurgulayan DurmuĢ, bu an-
lamda 3. Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri‟nde emeği 
geçen herkese, kendilerine her zaman destek olan Sayın 
Valimize, Belediye BaĢkanımıza, Rektörümüze ve iĢ birli-
ği yaptıkları tüm kurumlara teĢekkür etti. 
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Y E R E L  P R O J E L E R  
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3 .  Ü n i v e r s i t e  T a n ı t ı m  v e  K a r i y e r  G ü n l e r i        

 

 

     Ġl Milli Eğitim Müdürümüzün ardından konuĢ-
masını yapan ġeyh Edebali Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ġbrahim TaĢ, bu tür organizasyonların 
öğrencilerimize üst öğretim kurumlarını tanıtma-
da etkili olduğunu ifade ederek etkinli-
ğin  öğrencilerimiz için yararlı olmasını diledi. Bu 
yıl Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi olarak 10. 
KuruluĢ Yıllarını kutladıklarını anlatan TaĢ, ge-
çen zaman içinde üniversitede öğrenim gören 
öğrenci sayısının sürekli arttığını ifade etti. Üni-
versiteyi tanıtıcı bilgiler verdi. 
 
     “BaĢarı Hikayeleri” konulu bir konuĢma ya-
pan Bilecik Belediye BaĢkanı Selim Yağcı, Bile-
cik‟in Cumalı köyünde baĢlayan öğrenim hayatı-
nı çeĢitli illerde sürdürerek hakimlik mesleğine baĢladığını, daha sonra Bilecik Belediye BaĢkanı olarak Bilecik‟e 
hizmet etmek için çalıĢmaya baĢladığını anlattı. Öğrencilere baĢarılı olmak istiyorlarsa, bu bayrağa, bu millete 

güvenmelerini ve hedefler koyarak ona göre 
çalıĢmalarını tavsiye etti. Sahiplenmediği bir 
konuda eleĢtiri de yapmadığını dile getiren 
Yağcı, dinimizin de bir öğüdü olarak bir yanlıĢ-
lık gördüğümüzde onu elimizle, dilimizle düzelt-
meye çalıĢmamızı, gücümüz yetmezse kalben 
buğzetmemiz gerektiğini söyledi. Lider ülke 
Türkiye‟ye iyi yetiĢmiĢ gençlerle ulaĢabileceği-
mizi ifade etti. 
 
     KonuĢmaların ardından Ġl Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından düzenlenen “Kariyerimi Planlı-
yorum Hayata Hazırlanıyorum” konulu liseler 
arası kompozisyon yarıĢmasında birinci olan 
Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencisi Can-
dan Madran‟a, Vali Yardımcımız Mustafa Ke-
mal Özgün tarafından ödül verildi. 
 

     AçılıĢ kurdelesinin kesilmesinin ardından üniversitelerimizin, lisele-
rimizin ve sektör temsilcilerimizin açmıĢ olduğu stantlar gezildi. 
     
 3. Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri‟nde 11 üniversite, 2 akade-
mik lise, 7 meslek lisesi, 10 kurum ve kuruluĢ stant açtı.  
 
Katılan üniversitelerin isimleri Ģöyle:  

 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 
İstanbul Aydın Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu, Yakın Doğu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, İstanbul 

Okan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Avrupa Meslek 
Yüksekokulu, İstanbul Bilim Üniversitesi. 
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0  -  1 8  Y a ş  A i l e  E ğ i t i m i   
S e r t i f i k a  T ö r e n i  

 
16 Mayıs 2017 Salı günü, Bilecik Belediyesi ġeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi‟nde Aile Haftası etkinlikleri 
kapsamında 0-18 YaĢ Aile Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Programa Vali Yardımcımız 
Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye BaĢkanımız Selim Yağcı, Ġl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet DurmuĢ, okul 
müdürleri, Aile Eğitimi Eğiticileri ve kursiyerler katıldı. 
    Programda Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı‟nın ardından Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tanıtım filmi izlendi. 
AçıĢ konuĢmasını yapan, Ġl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet DurmuĢ, geleneksel çocuk yetiĢtirme anlayıĢımızın 
aĢırı kuralcı, günümüz anlayıĢının ise aĢırı özgürlükçü olduğunu, bu ikisinin ortasını bulmamız gerektiğini söyle-
di. Çocuklarımıza duyduğumuz sevgiyi, bitkilere verilen suya benzeten DurmuĢ, fazla suyun da az suyun da bit-
kiyi kuruttuğu gibi, fazla sevginin de az sevginin de çocuğa zarar verdiğini ifade etti. Anne-baba olmanın bir okulu 
olmadığını, bu yüzden Aile Eğitimlerini son derece önemsediklerini, eğitimdeki sacayaklarından birinin de aile 
olduğunu ve ailenin desteğini almadan eğitimde baĢarıya ulaĢmanın çok güç olduğunu dile getirdi. Atatürk‟ün 
“Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.” sözünü hatırlatan DurmuĢ, çocuklarımızın, 
Rabbimizin bize emaneti olduğunu ve emanete sahip çıkmamız gerektiğini dile getirdi. 
    Ardından bir konuĢma yapan Bilecik Belediye BaĢkanı Selim Yağcı, bugünün çocuklarının yarının büyükleri 
olarak neslimizin devamını sağlayacaklarını, onların geleceğimizin teminatı olduğunu söyledi. “Felsefemiz beĢik-
ten mezara kadar ilim öğrenmektir.” diyen Yağcı, “Ġlim Müslüman‟ın yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.” hadi-
siyle hayatımıza yön vermemiz gerektiğini belirtti. Aile Eğitimlerini düzenleyen Milli Eğitim Müdürlüğüne ve emeği 
geçen eğiticilere teĢekkür etti. 
    KonuĢmalardan sonra Bilecik 0-18 YaĢ Aile Eğitimlerini konu alan film izlendi. Ardından Psikolojik DanıĢman 
ve Rehber Dr. Fatih Kalkınç, Aile Eğitimi ile ilgili bir sunum yaptı. Kalkınç, renkli ve hareketli sunumuyla velilerin 
çocuklarını yetiĢtirirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Onlara tavsiyelerde bulundu. Sunum esnasında 
Ġl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet DurmuĢ‟un doğum gününü kutladı. Bu esnada Aile Eğitimcisi ve Bilecik 
Formatörü Ecem Gezer, Ġl Milli Eğitim Müdürümüze çiçek takdim etti. KonuĢmasının bitiminde Dr. Fatih Kalkınç‟a 
Vali Yardımcımız Mustafa Kemal Özgün, Belediye BaĢkanımız Selim Yağcı ve Ġl Mili Eğitim Müdürümüz Fazilet 
DurmuĢ tarafından çiçek ve hediyeler takdim edildi. 
    Daha sonra eğitimi baĢarıyla bitiren 216 kursiyere sertifikaları ve hediyeleri verildi. Bilecik Belediye BaĢkanlı-
ğınca 6 kursiyere çekiliĢle kahvaltı hediye edildi. Toplu fotoğraf çekimi ile 0-18 YaĢ Aile Eğitimi Sertifika Töreni 
sona erdi. 

http://bilecik.meb.gov.tr/www/0-18-yas-aile-egitimi-kurs-egiticisi-yetistirme-programi-basladi/icerik/1277
http://bilecik.meb.gov.tr/www/0-18-yas-aile-egitimi-kurs-egiticisi-yetistirme-programi-basladi/icerik/1277
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M U T L U  Ç O C U K  Y A Ş A M  A L A N I   
P R O J E S İ  

      

 Hayata geçirilen projeyle ´´Mutlu Çocuk Yaşam Alanları"nda ilkokul öğrencileri hem eğleniyor 

hem öğreniyor. 

     İlkokul öğrencileri, ´´Mutlu Çocuk Yaşam Alanları"nda serbest etkinliklere katılarak kendilerini 

geliştiriyor. 

      Proje kapsamında Mutlu Çocuk Yaşam Alanları oluşturulan 19 Okulda  1. sınıf öğrencileri hafta-

da 9 saat, 2. 3. ve 4. sınıflar ise 7 saat yararlanabiliyor. 

       Kitap okuma ve satranç köşesi ile akıl ve strateji oyunlarının bulunduğu alanlarda vakit geçiren 

öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri hedefleniyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://bilecik.meb.gov.tr/www/15-temmuz-demokrasi-zaferi-ve-sehitleri-anma-programi-seyh-edebali-kultur-ve-kongre-merkezinde-yapildi/icerik/1310
http://bilecik.meb.gov.tr/www/15-temmuz-demokrasi-zaferi-ve-sehitleri-anma-programi-seyh-edebali-kultur-ve-kongre-merkezinde-yapildi/icerik/1310
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D o ğ r u  T e r c i h  R e h b e r i  
 v e   

T e m e l  E ğ i t i m d e n  O r t a ö ğ r e t i m e   
G e ç i ş  S i s t e m i  B i l g i l e n d i r m e  K ı l a v u z u  

 
      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lise tercihi yapacak olan 8. Sınıf öğrencilerimize yönelik olarak Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş 
Sistemi Bilgilendirme Kılavuzu hazırlandı. Kılavuzda mesleklerin özellikleri ve meslek seçiminde dikkat 
edilecek konular, lise türleri ve bunların özellikleri, lise seçerken dikkat edilecek hususlar, tercih ve yer-
leştirme işlemleri, kayıt ve nakil işlemleri hakkında ayrıntılı ve anlaşılır bilgiler yer alıyor. Ayrıca anne 
babalara da bu süreçte neler yapabilecekleri konusunda tavsiyeler yer alıyor. 
 
 
Üniversite tercihi yapacak olan lise son sınıf öğrencilerimiz için ise Doğru Tercih Rehberi hazırlandı. 
YGS ve LYS hakkında genel bilgiler, ÖSYS’de yapılan son değişiklikler, tercih yaparken dikkat edilecek 
noktalar, meslek seçimi, üniversitelerdeki not sistemleri, burslar, öğrenci değişim programları, gelece-
ğin gözde meslekleri gibi konularda bilgiler yer alıyor. Kılavuzun son bölümlerinde öğrencilerimize yol 
gösteren röportajlar, anne babalara tavsiyeler gibi konular bulunuyor. 

http://bilecik.meb.gov.tr/www/15-temmuz-demokrasi-zaferi-ve-sehitleri-anma-programi-seyh-edebali-kultur-ve-kongre-merkezinde-yapildi/icerik/1310
http://bilecik.meb.gov.tr/www/15-temmuz-demokrasi-zaferi-ve-sehitleri-anma-programi-seyh-edebali-kultur-ve-kongre-merkezinde-yapildi/icerik/1310
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T ü r k  K ı z ı l a y ı  E s k i ş e h i r  K a n  B a ğ ı ş  M e r k e z i  
i l e    

M ü d ü r l ü ğ ü m ü z  A r a s ı n d a  P r o t o k o l  İ m z a l a n d ı  

 
      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Eskişehir Kan Bağış Merkezi işbirliği ile ilimiz genelindeki okulları-
mızda kan bağışı kampanyaları düzenlenmesi, kampanya ile ihtiyaç duyulan kan ve kan ürünlerinin gönüllü, dü-
zenli, sürekli, bilinçli bağışçılardan sağlanabilmesi; kan bağışı konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması 
amacıyla bir protokol imzalandı. Protokol ile yürütülecek olan proje kapsamında ilimize bağlı tüm okul ve ku-
rumlarımızda eğitim gören öğrencilerimizde "Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatmak; kan bağışı 
sayesinde insanların hayata döndüğünü" vurgulayarak öğrencilerimizin yardımlaşma ve dayanışma duygularını 
geliştirmek amaçlanmıştır. 
Proje kapsamında eğitim öğretim yılı boyunca kan bağışı kampanyası planlanan takvim uyarınca her ay belirli 
okullarda gerçekleşecektir. 
Projenin sağlıklı yürümesi için iş birliği yapacak kurumlar arasında, 17 Şubat 2017 Cuma günü İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğünde “İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet DURMUŞ, 
Müdür Yardımcımız Tahsin YAZIR, AR-GE Birim Sorumlumuz Mustafa KAN, AR-GE Görevlimiz Leyla KALIN, Türk 
Kızılayı Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. M Sabri AKOĞLU, Kan Bağışçısı Kazanım Personelleri Yeliz DE-
MİR ve Özgül Altun ASLAN katıldı. 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet DURMUŞ, bu yıl, geçen yıla göre daha fazla kan bağışına ulaşmayı hedefledik-
lerini söyledi. Kan bağışı bilincini öğrencilerimizde oluşturarak bunu davranış haline getirmelerini sağlamak ve 
büyüdüklerinde onları düzenli kan bağışçısı olarak görmek istediklerini ifade etti. Neticede devletin bütün ku-
rumları olarak bu ülkenin geleceği için uğraştıklarını belirten DURMUŞ, protokolün hayata geçirilmesini sağla-
yan ekip arkadaşlarına ve Türk Kızılayı Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. M Sabri AKOĞLU’na teşekkür 
etti. Protokolün, sağlık ve eğitim konularında özelde  ilimize ve genelde de ülkemize katkı sağlamasını temenni 
etti. 
Türk Kızılayı Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. M Sabri AKOĞLU, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu, yapay 
olarak elde edilemediğini ve kaynağının insan oldu-
ğunu, ancak insanların bağış- larıyla elde edilebildiğini 
belirtti. Amaçlarının, hastala- rı ve hasta yakınlarını 
sıkıntıya sokmadan, can kay- bı yaşamadan kan ihti-
yacını sürdürülebilir şekilde karşılamak olduğunu 
söyledi. Kan bağışı konusun- da gösterdikleri hassasi-
yet ve katkılardan dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Fazilet DURMUŞ’a ve şahsın- da tüm Milli Eğitim Ba-
kanlığı personeline teşekkür etti. 

http://bilecik.meb.gov.tr/www/15-temmuz-demokrasi-zaferi-ve-sehitleri-anma-programi-seyh-edebali-kultur-ve-kongre-merkezinde-yapildi/icerik/1310
http://bilecik.meb.gov.tr/www/15-temmuz-demokrasi-zaferi-ve-sehitleri-anma-programi-seyh-edebali-kultur-ve-kongre-merkezinde-yapildi/icerik/1310
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G a z i  Ü n i v e r s i t e s i  

 i l e    
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z  A r a s ı n d a  P r o t o k o l  İ m z a l a n d ı  

 
 
 

      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Gazi Eğitim Fakültesi ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaçları 
doğrultusunda il bazlı eğitim sorunlarının araştırılması, önceliklendirilmesi, eylem planlarının oluşturulması, Üni-
versite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında köprü kurmak ve bu konuda örneklik oluşturmak amacıyla bir İş 
Birliği Protokolü imzalandı. Protokol, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Rabia Sarıkaya ve 
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Durmuş tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. 
 
       Protokol kapsamında eğitim faaliyetleriyle ilgili farklı alanlarda durum analizlerinin yapılması, problem-
lerin tespiti, çözüm yollarının bulunması, öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesi, çözümlere yönelik planlı ça-
lışmaların yürütülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ile eğitim, araştırma ve paylaşım gibi çalışmaların yapılması 
planlanıyor. Bu çalışmaların yürütülmesi için iki kurumun üyelerinden oluşan ortak komisyonlar kurulacak. Ha-
zırlanan anket, ölçek ve görüşme formları, komisyon kararı ile uygulanacak. Protokol çalışmalarının önce pilot 
okullarda başlayıp sonra il geneline yayılması öngörülüyor. İki yıl geçerli olacak protokolle yürütülecek hizmetle-
rin orta, kısa ve uzun vadeli eylem planlarına göre gerçekleştirilmesi planlanıyor. 
 
       İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Durmuş, Bilecik’te eğitimin kalitesini artırmak için çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği protokolleri imzalamaya devam ettiklerini, bu kapsamda Müdürlüğümüz ile Gazi Üniversi-
tesi arasında bir iş birliği protokolünün imzalandığını söyledi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesiyle yapılacak 
ortak çalışmalarla Üniversitenin eğitim bilimleri konusundaki bilgi ve tecrübe birikiminden yararlanmış olacakla-
rını kaydeden Durmuş, yapılacak çalışmaların bilimsel bir bakış açısıyla eğitimdeki sorunların giderilmesine, eği-
tim hizmetlerinin daha etkili ve kaliteli hale gelmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Üniversitenin de eğitim 
konusundaki teorik bilgileri, uygulama aşamasında görme fırsatı bulacağını, dolaysıyla protokolün her iki kurum 
için de yararlı sonuçlar ortaya çıkaracağını ifade etti. Gazi Eğitim Fakültesi ile yapılacak çalışmaların ve iş birliği-
nin Üniversite, Müdürlüğümüz, öğretmen ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diledi 

http://bilecik.meb.gov.tr/www/15-temmuz-demokrasi-zaferi-ve-sehitleri-anma-programi-seyh-edebali-kultur-ve-kongre-merkezinde-yapildi/icerik/1310
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Y e r i m  S e n i  Y G S  
&   

Y e r i m  S e n i  T E O G  

Y e r i m  S e n i  Y G S   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y e r i m  S e n i  T E O G   
TEOG merkezi sistem ortak sınavında 8. Sınıf öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu desteklemek 
için “Yerim Seni TEOG” etkinliği kapsamında Halk Eğitim Merkezimize 1000 adet kurabiye yaptırılarak 

sınav öncesinde okullarımıza gönderilmiştir. 

http://bilecik.meb.gov.tr/www/beslenme-dostu-okullarimiz-sertifikalarini-aldilar/icerik/1388
http://bilecik.meb.gov.tr/www/beslenme-dostu-okullarimiz-sertifikalarini-aldilar/icerik/1388
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B E Y A Z  B A Y R A K   
V E   

B E S L E N M E  D O S T U  O K U L  
P R O J E L E R İ  

B e y a z  B a y r a k  A l a n  O k u l l a r ı m ı z  

 

 

 
 

 

http://bilecik.meb.gov.tr/www/beslenme-dostu-okullarimiz-sertifikalarini-aldilar/icerik/1388
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B E Y A Z  B A Y R A K   
V E   

B E S L E N M E  D O S T U  O K U L  
P R O J E L E R İ  

B e s l e n m e  D o s t u  O k u l l a r ı m ı z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beslenme Dostu Okul Programı Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul 
ve liseleri kapsamakta olup,  

“Beyaz Bayrak” sertifikası sahibi olan okullar Beslenme Dostu okul programına gönüllü      
olarak katılmaktadır. 

 

2013-2014 Yılında 9 Okulumuz, 
2014-2015 Yılında 4 Okulumuz,  
2015-2016Yılında 16 Okulumuz, 
2016-2017Yılında 20 Okulumuz, 

 

http://bilecik.meb.gov.tr/www/beslenme-dostu-okullarimiz-sertifikalarini-aldilar/icerik/1388
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No Kurum Adı Program 

Türü 

Proje No Proje Adı Alınan 

Hibe 

Miktarı 

Açıklamalar 

1 Bilecik Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
Erasmus + 

KA3 SPOR 

557098 Not Only Fair 

Play* 

546.740 

Euro 
Proje Ġtalya Koordina-

törlüğünde yürütül-

mektedir. 
PROJE  AB 32 ÜLKE 

ÇAPINDA KABUL 

EDĠLEN 18 PROJE-

DEN BĠRĠDĠR. 

2 Gölpazarı Güner Orbay 

Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesi 

Erasmus + 
Mesleki 

Eğitim Öğ-

renci  Hare-

ketliliği Pro-

jesi 

2015-1-

TR01-

KA102-

018491 

Sessiz Salgın Ġn-

mede Acil Sağlık 

Hizmetleri ve Ba-

kım GiriĢimlerinin 

AB Boyutu 

124.920 

Euro 
Proje kapsamında 54 

öğrenci, 6 öğretmen 

refakatinde Ġtalya, Hol-

landa ve Almanya „da  

staj yapma imkanına 

kavuĢmuĢtur. 

3 Mimar Sinan Mesleki 

ve Teknik Anadolu Li-

sesi 

Erasmus + 
Mesleki 

Eğitim Öğ-

renci  Hare-

ketliliği Pro-

jesi 

2015-1-

TR01-

KA102-

019523 

ĠĢgücü Piyasaları-

nın Ġstediği Nite-

likli Mesleki Eği-

tim Öğrenci Uy-

gulamaları 

57.732 

Euro 
Proje kapsamında 

33öğrenci, 3öğretmen 

refakatinde Almanya 

„da  staj yapma imkanı-

na kavuĢmuĢtur. 

4 Bozüyük Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 
Erasmus + 
Mesleki 

Eğitim Ak-

reditasyon 

Belgesi 

2015-1-

TR01-

KA109-

023831  

**  2015 Yılı 

Erasmus+ Mesleki 

Eğitim   Hareketli-

lik Akreditasyon 

— Proje Kapsamında 5 yılda 

toplam 300 öğrenci yurt-

dıĢına gidecek ve 700 bin 

Euro bütçe kullanılacak-

tır. 

A  B   P R O J E L E R Ġ  
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* PROJE  AB 32 ÜLKE ÇAPINDA KABUL EDİLEN 18 PROJEDEN BİRİDİR. 

 

**Okul 2015 Yılında Türkiye’de  Mesleki Eğitim Akreditasyon Belgesi alan TEK kurumdur. 

No Kurum Adı Program 

Türü 

Proje No Proje Adı Alınan Hibe 

Miktarı 

Açıklamalar 

5 Söğüt Anadolu Lisesi 

Müdürlüğü 
Erasmus + 
Okul Eğiti-

mi Öğrenci  

Hareketliliği 

Projesi 

2015-1-

TR01-

KA101-

019791 

Sorunun Değil 

Çözümün Parçası-

yız 

29.426 Euro Öğretmenlerimiz  

4 ülkede 17 öğretmen  

Hizmetiçi Eğitime katıl-

mıĢlardır. 

  

6 Gölpazarı Güner Orbay 

Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesi  

Erasmus + 
Mesleki 

Eğitim Öğ-

renci  Hare-

ketliliği Pro-

jesi 

2016-1-

TR01-

KA102-

031620  

 „Ostomi ve Yara 

Sorunu Olan, Ses-

siz Çığlıklara 

Uzanan Profesyo-

nel Eller Stajı  

68.762 Euro 

7 Söğüt Ertuğrulgazi 

Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesi  

Erasmus + 
Mesleki 

Eğitim Öğ-

renci  Hare-

ketliliği Pro-

jesi 

2016-1-

TR01-

KA102-

030982  

Soluk Almayı 

Kabusa Çeviren 

Koah‟ta AB Solu-

numu  

61.408 Euro  

8 Bozüyük Fen Lisesi  Erasmus + 
Okul Eğiti-

mi Stratejik 

Ortaklık 

Projesi  

2016-1-

TR01-

KA219-

034485_1  

Teachers Out, 

Learners In  

25.720 Euro  

9 Bilecik Mesleki ve Tek-

nik Anadolu Lisesi  
Erasmus + 
Okul Eğiti-

mi Stratejik 

Ortaklık 

Projesi  

2016-1-

DK01-

KA219-

022292_3  

Something4Nothi

ng - School 

Strategies in A 

Multiculturel Civil 

Future  

21.240 Euro  

A  B   P R O J E L E R Ġ  
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P r o j e l e r  B i l g i l e n d i r m e  
T o p l a n t ı l a r ı  

 Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu‟nda Müdürlüğümüz Ar-Ge 

Biriminden PISA Ġl Koordinatörü Leyla KALIN ve eTwinning Ġl Koordinatörü Mustafa KAN tarafından  "PISA 

Tanıtımı, PISA 2018 Süreci- TÜBĠTAK Proje YarıĢmaları ve 4006 Bilim Fuarları- eTwinning Portalı - Erasmus+ 

Projeleri ve AB‟yi Öğreniyorum Projesi" bilgilendirme toplantısı gerçekleĢtirildi.  

Toplantıda 11. Ortaokul Öğrencileri AraĢtırma Projeleri YarıĢması (Bu Benim Eserim), 48.Ortaöğretim AraĢtır-

ma Projeleri YarıĢması ve 4006 Tübitak Bilim Fuarları hakkında sisteme giriĢ ve baĢvuru sırasında dikkat edil-

mesi gerekenlere değinildi. 

eTwinning Avrupa Okul ortaklıkları portalı, twinspace, online öğretmen eğitimleri ve kalite ödülleri hakkında 

bilgi verildi. 

Erasmus+ projeleri baĢvuru süreci, yürütülen projeler ve baĢvuru formları hakkında bilgi verildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı AB ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ´Öğrenciler AB´yi Öğreniyor 

Projesi´ kapsamında hazırlanan videolar katılımcıların beğenisine sunuldu. 

 Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaĢ grubundaki öğrencilerin kazanmıĢ oldukları 

bilgi ve becerileri değerlendiren bir araĢtırma projesidir. PISA ‟nın temel amacı, gençlerimizi daha iyi tanımak; 

onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir 

biçimde ortaya koymaktır. Bu kapsamda ilimizde; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

02/09/2016 tarih ve 14512014-602-E.9430365 sayılı yazısı gereği merkez ilçede kurum müdürleri ve öğret-

menlerine yönelik PISA Tanıtımı ile PĠSA 2018 süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. 

 Bilgilendirme toplantıları kapsamında merkez ve ilçelerimizde planlanan 6 eğitimde toplam 400 öğret-

men ve idarecimize eğitim verilmiĢtir. Ġlçe programlarımız aĢağıya çıkarılmıĢtır. 
  

 

 

 

İLÇE TARİH SAAT YER 

Merkez 27.12.2016 09.30-16.30 Hayme Ana MTAL Konferans Salonu 

Bozüyük 28.12.2016 09.30-16.30 Bozüyük Fen Lisesi Konferans Salonu 

Pazaryeri 13.01.2017 09.30-16.30 Pazaryeri MTAL Konferans Salonu 

Söğüt 12.01.2017 09.30-16.30 Söğüt 700. Yıl METEM 

Gölpazarı 03.01.2017 09.30-16.30 Gölpazarı HEM Konferans Salonu 

Osmaneli 04.01.2017 09.30-16.30 Osmaneli HEM Konferans Salonu 
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e T w i n n i n g  
 

2 0 1 6  Y ı l ı  A v r u p a / U l u s a l  K a l i t e   
E t i k e t l e r i  V e r i l d i  

 

 İlimizden eTwinning Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi alan Bilecik TOKİ Ortaokuluna ve 

Ulusal Kalite Etiketi alan Söğüt Küre Dursun Fakıh Ortaokuluna ödülleri  

İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Durmuş tarafından takdim edildi. 

 

     Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü eTwinning Türkiye Koordi-

natörlüğü tarafından yürütülen eTwinning Avrupa Okul Ortaklıkları Programı kapsamında 2016 yılı içerisinde 

yürüttükleri projelerle ülke genelinde Ulusal Kalite Etiketi alan 118 proje ve Avrupa Kalite Etiketi alan 156 proje 

arasına girerek elde ettikleri baĢarılardan dolayı Bilecik TOKĠ Ortaokulu Ġngilizce Öğretmeni Esra Turhan‟a 

Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ve Küre Dursun Fakıh Ortaokulu Ġngilizce Öğretmeni Çiğdem Özer‟e Ulusal 

Kalite Etiketi Ġl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet DurmuĢ tarafından takdim edildi. Ayrıca Bakanlığımız tarafından 

okula asılmak üzere gönderilen tabelalar Okul Müdürleri Ali Kaya ve Fikret BaĢak „a verildi. 

      Okullarımıza Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketlerini  takdim eden Ġl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Dur-

muĢ, 2016 yılında toplam 3.215 eTwinning Projesinin gerçekleĢtirildiğini,  bu projelerden  118´inin Ulusal Kali-

te Etiketi almaya hak kazandığını, ayrıca 156´sının da Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanarak Avrupa 

çapında takdir gördüğünü söyledi. Bu öğretmenlerden ikisinin Bilecik‟ten Esra Turhan ve Çiğdem Özer olduğu-

nu belirten DurmuĢ, öğretmenleri ve okul müdürlerini tebrik etti.  Bu baĢarıyı devam ettirmek için yoğun bir 

tempoyla çalıĢmaya devam edip, il genelinde yaygınlaĢtırma faaliyetleri ile diğer ilçelerimizdeki öğretmenleri-

mizin de proje yapmalarına olanak sağlanması gerektiğini ifade etti. 2014 yılında 2 ödül, 2015 yılında 1 ödül 

aldığımızı hatırlatan DurmuĢ, Ar-Ge Biriminden sorumlu ġube Müdürümüz Cuma Ġvrendi‟ye, ödül sürecinde 

göstermiĢ olduğu gayretlerden dolayı eTwinning Ġl Koordinatörümüz Mustafa KAN‟a teĢekkür etti. 

      eTwinning faaliyetinde, Avrupa‟da okul ortaklıklarının kurulması, biliĢim teknolojilerinin eğitim öğretim 

faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaĢtırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa‟da öğret-

menler arası paylaĢımının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin biliĢim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma 

becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Ülkemiz 22 ġubat 2009´da Programın üyesi olmuĢtur. eTwinning 

Portalına 43.073 okuldan 95.220 öğretmen üyedir. 2016‟da öğretmenler toplam 3215 proje yürütmüĢtür. Bu 

projelerde baĢarılı çalıĢmalar yapan öğretmenler sırasıyla eTwinning Kalite Etiketi, eTwinning Ulusal Kalite 

Etiketi, eTwinning Avrupa Kalite Etiketi alabilmektedir. 

 

 

http://bilecik.meb.gov.tr/www/etwinning-avrupa-ve-ulusal-kalite-etiketleri-verildi/icerik/1304
http://bilecik.meb.gov.tr/www/etwinning-avrupa-ve-ulusal-kalite-etiketleri-verildi/icerik/1304
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Bursa Farkındalık Gezisi 

   Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 2015 EDES Programı Dikkat Eder Misiniz! projesi kapsamında 136 öğ-

renci, veli, öğretmen ve idarecinin katılımıyla düzenlenen Bursa Gezisi, 22 Nisan 2017 Cumartesi günü gerçek-

leĢtirildi. 

     Proje kapsamında Merkez ilçedeki muhtelif okullarda, Dikkat 

Eksikliği ve Hiperaktivite sorunu yaĢayan çocukların veli ve öğret-

menleri, sıra dıĢı etkinliklere katılarak farkındalık oluĢturma ve 

günlük hayata adaptasyonu amaçlayan faaliyetler ile hedef kitlede-

ki çocuklarımızın toplumsal ortamlardaki davranıĢlarını gözlemle-

me fırsatı buldular. Bu vesileyle hedef grup ailelerimizin motivas-

yonu artırıldı. 

Aile ve öğret-

menlere aynı anda çocukları günlük hayatta beraber izleme 

fırsatı sağlandı. 

     Merkez ilçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 

11 okul ve kurumdan özellikle DEHB Dikkat Eksikliği ve 

Hiperaktivitesi olan öğrencilerin veli ve öğretmenleri mihman-

darlığında katıl-

dıkları gezide, 

katılımcılar Cumartesi günü sabah 07.00‟de Hükümet Meydanın-

dan hareket ederek geziye baĢladılar.  Cumalıkızık ´ta köy kah-

valtısı yaptılar, Kaplıkaya Cazibe Merkezi ve Akvaryumu ziyaret 

ettiler, Kestel durağından Acemler durağına kadar süren tramvay-

la seyahat tecrübesi yaĢadılar, öğle yemeğini beraberce yedikten 

sonra ikram edilen dondurmalarını da yediler. Ardından Bursa 

Hayvanat Bahçesi‟ni ziyaret eden grubumuz, bir alıĢveriĢ merke-

zinde geçirilen serbest zamanın ardından akĢam yemeğini de be-

r a b e r c e 

ye d i k t e n 

sonra saat 22.00‟de Bilecik´e döndüler. 

     Tüm katılımcıların masrafları, Ġl Müdürlüğümüz tara-

fından proje bütçesinden karĢılanan Dikkat Eder Misi-

niz? projesi Bursa Gezisinde ayrıca katılımcılara proje 

yaka kartları, logolu proje Ģapka ve tiĢörtleri de hediye 

edildi. 

     Gezi, gün boyunca gerçekleĢtirilen birçok faali-

yet sonrası yorulan fakat yaĢanan tecrübe ve edini-

len güzel anıların mutluluğuyla gülümseyen yüzler-

le sona erdi. Ayrıca katılımcılar yaĢadıkları dene-

yimleri günün anısına hazırlanan deftere yazarak 

memnuniyetlerini belirttiler. 

D i k k a t  E d e r  M i s i n i z ?  P r o j e s i  
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http://bilecik.meb.gov.tr/ 

    Proje KapanıĢ Toplantısı 
   Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 

2015 yılı EDES Engelliler Destek Programı hibele-

ri kapsamında yürütülen “Dikkat Eder misiniz?” 

“Aktivite Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Olan Öğ-

rencilerin Tanılanması Projesi KapanıĢ Programı 

ilimiz Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Li-

sesi Konferans Salonu‟da gerçekleĢtirildi. Progra-

ma Bilecik Belediyesi BaĢkan Yardımcısı Kadri 

ġentürk, Ġl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Dur-

muĢ, Ġl Planlama Müdürü Ġbrahim BektaĢ, Ġl Halk 

Sağlığı Müdür Yardımcısı Fatma Selvi Karaman, Ġl 

Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımız ve ġube Mü-

dürlerimiz, Hukuk Birimi Sorumlumuz, Ġlçe Milli Eğitim Mü-

dürlerimiz, okul müdürlerimiz ve öğrenciler katıldı. 

     Programın baĢında bir konuĢma yapan Ġl Milli Eğitim Mü-

dürümüz Fazilet DurmuĢ, “Öğrencilerimizin, geleceğin temi-

natı olduğu düĢüncesinden ve “Eğitimde feda edilecek tek bir 

fert yoktur.” ilkesinden hareketle eğitim alanında yaptığımız 

çalıĢmalar ve geliĢtirdiğimiz projelerden bir tanesi de “Dikkat 

Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu” olan öğrencilerimize, 

onların ailelerine ve öğretmenlerine yönelik olarak Müdürlü-

ğümüzce hayata geçirilen “Dikkat Eder misiniz?” projesidir.” 

dedi.  Projenin amacının, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bo-

zukluğu olan öğrenci ve aileleri ile öğretmenlere eğitim ver-

mek, toplumda farkındalık oluĢturmak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ilimiz çapında tanınması-

nı sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu ifade etti. 

Projeyle, zihinsel kapasiteleri yeterli olmasına rağmen yaĢa-

dıkları dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedeniyle 

akademik potansiyellerini tam olarak yansıtamayan, sınıf orta-

mında davranıĢ ve uyum problemleri yaĢayan öğrencilerimizin 

akademik baĢarılarını artırmak, sosyal iliĢkilerini geliĢtirerek 

topluma kazandırmak için faaliyetlerde bulunulduğunu anlattı. 

Bu çocukların bizim çocuklarımız olduğunu ve onları kazan-

mak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğini söy-

ledi. Projede emeği geçen tüm kiĢi ve kurumlara teĢekkür etti. 

Daha sonra proje koordinatörü Mustafa Kan, projenin 

ha-

zırlanıĢı, uygulanıĢı ve tamamlanmasıyla ilgili yapı-

lan çalıĢmaları ve geçilen aĢamaları bir sunumla an-

lattı. Projeyle aktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği 

olan öğrencilerin tanılanmasını sağladıklarını ve 

Bilecik‟te konuyla ilgili farkındalık oluĢturduklarını 

söyledi. 

     KonuĢmaların ardından proje kapsamında düzen-

lenen yarıĢmalarda dereceye giren öğrencilere ödül-

leri verildi. Sonrasında ise ilkokul 6 ve 7 yaĢ grubu 

öğrencilerimiz için temin edilen DEHB Oyun Seti 

ve kitaplarının dağıtımına geçildi. Set ve kitapların 

bir bölümü ilçelerdeki okullara ulaĢtırılmak üzere 

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlerine verildi. Diğer bölümü de il merkezimizdeki ilkokul müdürlerine verildi. 

     Toplu fotoğraf çekimi ve ikramla program sona erdi. 

D i k k a t  E d e r  M i s i n i z ?  P r o j e s i  
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Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya ekle-

yebilirsiniz. Okuyucularınıza, kurulu-

şunuzda oluşturduğunuz diğer ileti-

şim biçimlerinden bahsetmek isteye-

bilirsiniz. 

Bu alanı ayrıca, okuyuculara, örneğin 

her ayın üçüncü salı günü satıcılar 

için düzenlenen yemek veya yılda iki 

kez yapılan hayır kurumu müzayedesi 

gibi düzenli olayları takvimlerine işa-

retlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik eklenebi-

lir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla gönderili-

yorsa, bu yazı arkada görünecektir. 

Bunun için, yazıyı bir bakışta kolayca 

okunacak şekilde hazırlamak iyi bir 

fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde düzenle-

mek okuyucuların dikkatini hemen 

çekmek için etkili bir yoldur. Son ba-

sımdan bu yana size ulaşan soruları 

derleyebilir veya kuruluşunuzla ilgili 

olarak sık sorulan genel soruları özet-

leyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin adların-

dan ve unvanlarından oluşan bir liste, 

bülteninize özel bir hava vermek için 

iyi bir yöntemdir. Kuruluşunuz küçük-

se, tüm çalışanların adlarını listele-

mek isteyebilirsiniz. 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 

B i l e c i k  Ö ğ r e n m e  ġ e n l i k l e r i   
 

�Bilecik Öğrenme ġenliği, Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmayı hedefle-

yen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teĢvik eden, sanatsal ve 

kültürel gösteriler içeren Öğrenme ġenliğinin, bireylerde kendilerini geliĢtirme konusunda merak ve 

istek uyandırarak, öğrenmenin eğlenceli yönünün fark edilmesini ve bireylerin öğrenme süreçlerine 

aktif olarak katılmasını sağlamak amacıyla Müdürlüğümüz tarafından   

1.si 11-12 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen Öğrenme ġenliğinin  2.si  23-24 Mayıs 2017 

tarihinde  Kapalı Pazar alanında, Halk Eğitimi Merkezlerinin ürün sergileri, uygulamalı öğrenme 

etkinlikleri ve 3000‟in üzerinde ziyaretçi katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 2. Bilecik Öğrenme ġenliği-

ne 37 kurum katılmıĢ, 56 farklı etkinlik yapılmıĢtır.  

http://bilecik.meb.gov.tr/www/bilecik-ogrenme-senligi-gorkemli-bir-torenle-basladi/icerik/1311
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Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya ekle-

yebilirsiniz. Okuyucularınıza, kurulu-

şunuzda oluşturduğunuz diğer ileti-

şim biçimlerinden bahsetmek isteye-

bilirsiniz. 

Bu alanı ayrıca, okuyuculara, örneğin 

her ayın üçüncü salı günü satıcılar 

için düzenlenen yemek veya yılda iki 

kez yapılan hayır kurumu müzayedesi 

gibi düzenli olayları takvimlerine işa-

retlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik eklenebi-

lir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla gönderili-

yorsa, bu yazı arkada görünecektir. 

Bunun için, yazıyı bir bakışta kolayca 

okunacak şekilde hazırlamak iyi bir 

fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde düzenle-

mek okuyucuların dikkatini hemen 

çekmek için etkili bir yoldur. Son ba-

sımdan bu yana size ulaşan soruları 

derleyebilir veya kuruluşunuzla ilgili 

olarak sık sorulan genel soruları özet-

leyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin adların-

dan ve unvanlarından oluşan bir liste, 

bülteninize özel bir hava vermek için 

iyi bir yöntemdir. Kuruluşunuz küçük-

se, tüm çalışanların adlarını listele-

mek isteyebilirsiniz. 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 

 

B i l e c i k  Ö ğ r e n m e  ġ e n l i ğ i  1   
  

 

 

 

 Bilecik Öğrenme ġenliği AçılıĢ Programı, 11.10.2016 Salı günü gerçekleĢtirildi. Mehter Takımı eĢliğin-

de Bilecik Belediyesi´nden Cumhuriyet Meydanı´na kadar kortej yürüyüĢü yapıldı. Ardından Cumhuriyet Mey-
danı´nda AçılıĢ Töreni´ne geçildi. Törene Vali Süleyman Elban, Belediye BaĢkanı Selim Yağcı, Milli Eğitim Ba-
kanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire BaĢkanı Süleyman Akgül, Ġl 
Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Ġl Milli Eğitim Müdürü Fazilet DurmuĢ, Pazaryeri Belediye BaĢkanı 
Muzaffer Yalçın, vali yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluĢları ve çok sayıda öğrenci katıl-
dı.  Öğrenme ġenliği´yle hayat boyu öğrenmeye dikkat çekmek, halkımızı bu konuda bilinçlendirmek istedikle-
rini anlatan Fazilet DurmuĢ, bu konuda diğer paydaĢlarla da iĢbirliği içerisinde çalıĢarak halkımızı eğitme nok-
tasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini, böylece Türkiye´nin geliĢimine katkı sunmaya çalıĢacaklarını 
anlattı. Öğrenme ġenliği kapsamında hazırlanan etkinliklerden halk oyunları gösterileri ve konserlerin, Hakka-
ri´nin ġemdinli ilçesindeki menfur saldırı nedeniyle Ģehit düĢen askerlerimiz ve vatandaĢlarımız dolayısıyla 
iptal edildiğini belirtti. ġenlikler kapsamında yapılacak etkinliklerden bahseden Ġl Milli Eğitim Müdürü DurmuĢ, 
“Bu anlamda 42 tane Cumhuriyet Meydanı‟nda, 12 tane ġeyh Edebali Türbesi´nde, 10 tane de Bilecik Kültür 
Sitesi‟nde öğrenmenin hayat boyu devam ettiğinin göstergesi olarak çeĢitli etkinliklerimiz ve stantlarımız bulun-
makta. Tüm Bilecik halkımızı bu stantları gezmek için davet ediyoruz. Bilindiği üzere insanın aslında önce ken-
disini sonra çevresini, etrafını hayat boyu öğrenmeye iten bir süreç vardır. Bu hayat boyu öğrenme dediğimiz 
tabir hayatımızda bulunan, aslında malumun bir ifadesidir. Öğrenme ġenliği süresince sizlerin de katkılarıyla 
bu süreci devam ettireceğiz. Ümit ediyorum ki diriliĢin, kuruluĢun ve kurtuluĢun Ģehri olan Bilecik, yükseliĢin de 
Ģehri olarak bu programla damgasını vuracaktır.”ifadelerini kullandı. 

Öğrenme ġenliği´nde kendilerine destek veren kurum ve kuruluĢlara, emeği geçenlere teĢekkür eden 

Fazilet DurmuĢ, faaliyetlerin Bilecik için hayırlı olmasını dileyerek konuĢmasını sonlandırdı. 
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Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya ekle-

yebilirsiniz. Okuyucularınıza, kurulu-

şunuzda oluşturduğunuz diğer ileti-

şim biçimlerinden bahsetmek isteye-

bilirsiniz. 

Bu alanı ayrıca, okuyuculara, örneğin 

her ayın üçüncü salı günü satıcılar 

için düzenlenen yemek veya yılda iki 

kez yapılan hayır kurumu müzayedesi 

gibi düzenli olayları takvimlerine işa-

retlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik eklenebi-

lir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla gönderili-

yorsa, bu yazı arkada görünecektir. 

Bunun için, yazıyı bir bakışta kolayca 

okunacak şekilde hazırlamak iyi bir 

fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde düzenle-

mek okuyucuların dikkatini hemen 

çekmek için etkili bir yoldur. Son ba-

sımdan bu yana size ulaşan soruları 

derleyebilir veya kuruluşunuzla ilgili 

olarak sık sorulan genel soruları özet-

leyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin adların-

dan ve unvanlarından oluşan bir liste, 

bülteninize özel bir hava vermek için 

iyi bir yöntemdir. Kuruluşunuz küçük-

se, tüm çalışanların adlarını listele-

mek isteyebilirsiniz. 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 

B i l e c i k  Ö ğ r e n m e  ġ e n l i ğ i  2   
  

  Bilecik Öğrenme ġenliği, 23 Mayıs 2017 Salı günü Bilecik 
Cumhuriyet Meydanı‟ndan Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar 
Alanı‟na kadar Mehteran eĢliğinde gerçekleĢtirilen kortej yü-
rüyüĢünün ardından, Kapalı Pazar ġenlik Alanı‟ndaki AçılıĢ 
Programı ile baĢladı. AçılıĢ Programına Valimiz Süleyman 
Elban, Bilecik Belediye BaĢkanımız Selim Yağcı, Ġl Milli Eği-
tim Müdürümüz Fazilet DurmuĢ, kurum müdürleri, öğretmen-
ler, öğrenciler ve vatandaĢlar katıldı. 
     Program, Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı‟nın okunmasıyla 
baĢladı. Ġstiklal MarĢı‟nı Pelitözü Ġlkokulundan Oğuzhan 
Ortakaya ve Yağmur Özmen‟in iĢaret dili ile sunumları ilgi ile 
izlendi. 
     Bilecik Ġl Milli Eğitim Müdürü Fazilet DurmuĢ burada yap-
tığı konuĢmada, Öğrenme ġenliğinin, “Hayat Boyu Öğren-

me” faaliyetlerine katılımı arttırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğ-
renmeyi teĢvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünü olduğunun altını çizerek, 
Öğrenme ġenliğinin, bireylerde kendilerini geliĢtirme konu-
sunda merak ve istek uyandırarak, öğrenmenin eğlenceli 
yönünün fark edilmesini ve bireylerin öğrenme süreçlerine 
aktif olarak katılmasını sağlamak amacıyla gerçekleĢtirildiğini 
söyledi. 

     DurmuĢ konuĢmasına Ģöyle devam etti: “Öğrenme 
ġenlikleri, dünyanın çeĢitli kentlerinde yıllardır baĢarı ile uy-
gulanmakta olan ve hayat boyu öğrenme sürecine katkı sağ-
layan faaliyetlerdir. Öğrenme Ģenliklerini diğer öğrenme faali-
yetlerinden ayıran en önemli özellik, öğrenme süreçlerine 
aktif olarak katılım imkanı sunmasıdır. Bireysel geliĢmeye 
yönelik merak ve istek uyandırma özelliği ile de yürütülen 
diğer hayat boyu öğrenme faaliyetlerinden daha etkili olmak-
tadır. Hızla değiĢen toplumlarda hayat boyu öğrenme, iĢ gü-
cü piyasasına dahil olabilme açısından çok önemlidir. Temel 
becerilere sahip olmak ve okuryazar olmak, iyi bir iĢ bulmak için yeterli değildir. Günümüzün esnek iĢ gücü 
piyasasında istihdam edilebilir konumda kalabilmek için eğitim ve öğretime sürekli ihtiyaç vardır. Ġnsanların 
sadece ülkesindeki değil, dünyadaki toplumsal geliĢmelere ve değiĢime uyum sağlamalarına yardımcı olmak, 
ekonomik ve sosyal yaĢama aktif katılımlarını kolaylaĢtırmak yaĢamlarını daha etkin bir biçimde düzene koy-
ma ve denetleme yeteneklerini geliĢtirmek ve sosyal açıdan dıĢlanmalarını engellemek için Hayat Boyu Öğ-
renmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde Hayat Boyu Öğrenmeye katılım oranı oldukça düĢüktür. Ġlimizde 
bin 915 kurs açılmıĢ, bu kurslara 44 bin 792 kursiyer katılmıĢtır.” 

    Program Söğüt Orhangazi Ġmam Hatip ortaokulu ve Söğüt Anadolu Ġmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 
oluĢan Mehteran, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Ritim Grubu Gösterisi, Pelitözü 
Ġlkokulu 4‟üncü sınıf öğrencilerinin ĠĢaret Dili Gösterisi, Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Halk Oyunları ekibi 
gösterisi ile devam etti. 

    Protokol üyeleri tarafından 2. Öğrenme ġenliği kurdelesinin kesilmesinin ardından, protokol üyeleri ku-
rulan stantları gezerek bilgi aldı. Program, Türk Kızılay‟ı Bilecik ġube BaĢkanlığı tarafından katılımcılara pilav 
ikramı ile son buldu. 
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Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya ekle-

yebilirsiniz. Okuyucularınıza, kurulu-

şunuzda oluşturduğunuz diğer ileti-

şim biçimlerinden bahsetmek isteye-

bilirsiniz. 

Bu alanı ayrıca, okuyuculara, örneğin 

her ayın üçüncü salı günü satıcılar 

için düzenlenen yemek veya yılda iki 

kez yapılan hayır kurumu müzayedesi 

gibi düzenli olayları takvimlerine işa-

retlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik eklenebi-

lir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla gönderili-

yorsa, bu yazı arkada görünecektir. 

Bunun için, yazıyı bir bakışta kolayca 

okunacak şekilde hazırlamak iyi bir 

fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde düzenle-

mek okuyucuların dikkatini hemen 

çekmek için etkili bir yoldur. Son ba-

sımdan bu yana size ulaşan soruları 

derleyebilir veya kuruluşunuzla ilgili 

olarak sık sorulan genel soruları özet-

leyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin adların-

dan ve unvanlarından oluşan bir liste, 

bülteninize özel bir hava vermek için 

iyi bir yöntemdir. Kuruluşunuz küçük-

se, tüm çalışanların adlarını listele-

mek isteyebilirsiniz. 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 

B i l e c i k  Ö ğ r e n m e  ġ e n l i ğ i  2   
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Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya ekle-

yebilirsiniz. Okuyucularınıza, kurulu-

şunuzda oluşturduğunuz diğer ileti-

şim biçimlerinden bahsetmek isteye-

bilirsiniz. 

Bu alanı ayrıca, okuyuculara, örneğin 

her ayın üçüncü salı günü satıcılar 

için düzenlenen yemek veya yılda iki 

kez yapılan hayır kurumu müzayedesi 

gibi düzenli olayları takvimlerine işa-

retlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik eklenebi-

lir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla gönderili-

yorsa, bu yazı arkada görünecektir. 

Bunun için, yazıyı bir bakışta kolayca 

okunacak şekilde hazırlamak iyi bir 

fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde düzenle-

mek okuyucuların dikkatini hemen 

çekmek için etkili bir yoldur. Son ba-

sımdan bu yana size ulaşan soruları 

derleyebilir veya kuruluşunuzla ilgili 

olarak sık sorulan genel soruları özet-

leyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin adların-

dan ve unvanlarından oluşan bir liste, 

bülteninize özel bir hava vermek için 

iyi bir yöntemdir. Kuruluşunuz küçük-

se, tüm çalışanların adlarını listele-

mek isteyebilirsiniz. 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 

 
T Ü B Ġ T A K  4 0 0 6  B Ġ L Ġ M  F U A R L A R I  

 

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında ilimizden  

31 Okulumuz desteklenmeye değer bulundu. 

  

 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Merkez 11 okul, Bozüyük 5 okul, Osmaneli 3 okul, 
Söğüt 6 okul, Pazaryeri 3 okul, Ġnhisar 2 okul, Yenipazar 1 okul olmak üzere toplam 31 okul 
155.000 TL destek almaya hak kazandılar. 
 
 4006–TÜBĠTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 5-12. sınıfta okumakta olan öğ-
rencilerin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri 
konular üzerine araĢtırma yaparak, araĢtırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğren-
ciler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluĢturmayı amaçlamaktadır. 
Okullar geniĢ katılımlı bilim fuarları düzenlemektedir. Bu kapsamda baĢvuran okullara 5.000 
TL destek verilmektedir. 
 
 2014 yılında 10 okul,  2015 yılında 27 okul ve 2016 yılında 33 okulumuz program 

kapsamında desteklenmiĢtir. 

 T Ü B Ġ T A K  P R O J E L E R Ġ  
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Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya ekle-

yebilirsiniz. Okuyucularınıza, kurulu-

şunuzda oluşturduğunuz diğer ileti-

şim biçimlerinden bahsetmek isteye-

bilirsiniz. 

Bu alanı ayrıca, okuyuculara, örneğin 

her ayın üçüncü salı günü satıcılar 

için düzenlenen yemek veya yılda iki 

kez yapılan hayır kurumu müzayedesi 

gibi düzenli olayları takvimlerine işa-

retlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik eklenebi-

lir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla gönderili-

yorsa, bu yazı arkada görünecektir. 

Bunun için, yazıyı bir bakışta kolayca 

okunacak şekilde hazırlamak iyi bir 

fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde düzenle-

mek okuyucuların dikkatini hemen 

çekmek için etkili bir yoldur. Son ba-

sımdan bu yana size ulaşan soruları 

derleyebilir veya kuruluşunuzla ilgili 

olarak sık sorulan genel soruları özet-

leyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin adların-

dan ve unvanlarından oluşan bir liste, 

bülteninize özel bir hava vermek için 

iyi bir yöntemdir. Kuruluşunuz küçük-

se, tüm çalışanların adlarını listele-

mek isteyebilirsiniz. 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 

 

 

   D E Ğ E R L E R  E Ğ Ġ T Ġ M Ġ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında , Müdürlüğümüz  bünyesinde yürütülen ve AR-GE birimi 

tarafından takip ve raporlandırması yapılan  Değerler Eğitimi Projesi Ġlimiz genelinde uygulanmaya 

devam etmiĢtir. ĠĢlenen Değerler; Demokrasi, Milli Birlik ve Beraberlik, Vefa, Sevgi‟dir. Milletimi-

zin yaĢattığı  değerlerimizi öğrencilerimize benimsetmek amacı ile vatanını ,milletini seven, ecdadına 

vefayı unutmayan ve demokratik anlayıĢı hayatına ilke edinen bireyler  olmaları hedeflenmiĢtir. Bu 

kapsamda  her  2 ayda bir değerimiz iĢlenmiĢ olup okul ve ilçe yürütme kurulları tarafından oluĢturu-

lan raporlar derlenmiĢtir. Ele alınan değerlerimizin  iyi örnekleri sergilenmektedir.  

 

http://bilecik.meb.gov.tr/www/bilecik-ogrenme-senligi-gorkemli-bir-torenle-basladi/icerik/1311
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Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya ekle-

yebilirsiniz. Okuyucularınıza, kurulu-

şunuzda oluşturduğunuz diğer ileti-

şim biçimlerinden bahsetmek isteye-

bilirsiniz. 

Bu alanı ayrıca, okuyuculara, örneğin 

her ayın üçüncü salı günü satıcılar 

için düzenlenen yemek veya yılda iki 

kez yapılan hayır kurumu müzayedesi 

gibi düzenli olayları takvimlerine işa-

retlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik eklenebi-

lir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla gönderili-

yorsa, bu yazı arkada görünecektir. 

Bunun için, yazıyı bir bakışta kolayca 

okunacak şekilde hazırlamak iyi bir 

fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde düzenle-

mek okuyucuların dikkatini hemen 

çekmek için etkili bir yoldur. Son ba-

sımdan bu yana size ulaşan soruları 

derleyebilir veya kuruluşunuzla ilgili 

olarak sık sorulan genel soruları özet-

leyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin adların-

dan ve unvanlarından oluşan bir liste, 

bülteninize özel bir hava vermek için 

iyi bir yöntemdir. Kuruluşunuz küçük-

se, tüm çalışanların adlarını listele-

mek isteyebilirsiniz. 

 

A R - G E  B Ġ R Ġ M Ġ  
 

 
C U M A  Ġ V R E N D Ġ  

Şube Müdürü 

 
M U S T A F A  K A N  

Birim Sorumlusu-PEK 
 

E M R E  E N G Ġ N  

PEK 

L E Y L A  K A L I N  

ASKE 

 
H A L E  U Ç U ġ  

ASKE 

 

 
A S U M A N  T O K  D E D E O Ğ L U  

ŞEF 
 

Y U N U S  U L U Ğ  

VHKİ 

 
H A M Z A  G E Y Ġ K  

Memur 

 
 

 

İLETİŞİM  
 

0 228 212 14 86  (129) 

arge11@meb.gov.tr 

 

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Valilik Ek Binası 11100 

Merkez BİLECİK 

 
                                      http://bilecik.meb.gov.tr/ 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 

A R G E  B Ġ R Ġ M Ġ  
* * * * * * * * * * * * * *  

 

P E K  E K Ġ B Ġ  
 

A S K E  E K Ġ B Ġ  
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Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya ekle-

yebilirsiniz. Okuyucularınıza, kurulu-

şunuzda oluşturduğunuz diğer ileti-

şim biçimlerinden bahsetmek isteye-

bilirsiniz. 

Bu alanı ayrıca, okuyuculara, örneğin 

her ayın üçüncü salı günü satıcılar 

için düzenlenen yemek veya yılda iki 

kez yapılan hayır kurumu müzayedesi 

gibi düzenli olayları takvimlerine işa-

retlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik eklenebi-

lir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla gönderili-

yorsa, bu yazı arkada görünecektir. 

Bunun için, yazıyı bir bakışta kolayca 

okunacak şekilde hazırlamak iyi bir 

fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde düzenle-

mek okuyucuların dikkatini hemen 

çekmek için etkili bir yoldur. Son ba-

sımdan bu yana size ulaşan soruları 

derleyebilir veya kuruluşunuzla ilgili 

olarak sık sorulan genel soruları özet-

leyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin adların-

dan ve unvanlarından oluşan bir liste, 

bülteninize özel bir hava vermek için 

iyi bir yöntemdir. Kuruluşunuz küçük-

se, tüm çalışanların adlarını listele-

mek isteyebilirsiniz. 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 


