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Ġ l  M i l l i  E ğ i t i m  M ü d ü r ü m ü z  
S a y ı n  R a m a z a n  Ç e l i k  G ö r e v i n e  

B a Ģ l a d ı  

Ġl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ramazan Çelik 18 Ocak 2019 Cuma günü müdürlük görevini 
Sayın Dr. Güsamettin Erdoğan’dan devralarak görevine baĢladı.  
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S U N U Ş  

  
 
 Bilecik Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ARGE Birimi 2009 yılında 
çalıĢmalarına baĢlamıĢ ve devam etmektedir. 
 “08/05/2014 tarih ve 1843555 sayılı ARGE Birimleri Yönergesi” yeniden 
hazırlanmıĢtır. Müdürlüğümüzde ilgili yönerge doğrultusunda mevcut yapı, Strateji 
GeliĢtirme Hizmetleri Bölümü altında Ar-Ge Birimi ve bu birimle beraber AraĢtırma, 
Stratejik Planlama ve Kalite GeliĢtirme Ekibi (ASKE) ile Projeler Ekibi (PEK) olmak 
üzere iki ekip oluĢturularak yeniden yapılandırılmıĢtır.  
  Bu kapsamda  Birim çalıĢmalarını Stratejik Planlama ve Kalite GeliĢtirme Ekibi 
(ASKE)nde 1 personel ve  Projeler Ekibi (PEK) nde 2 personel olmak üzere  3 personel 
ile faaliyetlerine devam etmektedir. 
 
  Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi  Ar-Ge Biri Sorumlusu Edip AKIN(PEK), Celal 
SARAÇ(PEK), Leyla KALIN(ASKE), olmak üzere 3 personel ile Projeler ve Stratejik 
Planlama ile ilgili görevlerini sürdürmektedir 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 
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Y E R E L  P R O J E L E R  

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

1 1 G E L İ Ş E N  B İ L E C İ K  
 ( 1 1 G B )  

 
11GB (GELĠġEN BĠLECĠK) Müdürlüğümüz Eğitim Projeleri 

Tanıtımı Yapıldı. 
 

Müdürlüğümüzün 2018-2019 eğitim-öğretim yılı faaliyet planlaması „Bilecik´te Eğitimin 
Kalitesini Arttırma Ve BaĢarıyı Tabana Yayma BuluĢmaları‟ bilgilendirme toplantısı Ġl 
müdürümüz Dr. Güsamettin ERDOĞAN baĢkanlığında Müdür Yardımcılarımız Halis Çelik ve Tahsin 
Yazır, Maarif MüfettiĢi Erdal Bayram, ġube Müdürü Zekai Çobandere, AR-GE Birim sorumlusu Edip 
Akın ve ilimizin basın temsilcilerinin katılımları ile 26 Ekim 2018 Cuma günü Müdürlüğümüz 
toplantı salonunda gerçekleĢtirildi. 

11 GB (GeliĢen Bilecik) sloganı ile 11 modül ve alt kazanımları içeriğinde topladığımız 
geliĢim ve faaliyet alanlarımızın tanıtımı basın mensupları ile paylaĢıldı.   

GeliĢtirilen faaliyet alanlarımız olarak planladığımız; Eğitim Projelerimiz, Uluslararası 
Projelerimiz, Mesleki Eğitim Projelerimiz, Bilecik Teknoloji Zirvesi, GiriĢimcilik Projelerimiz, 
Sosyal Sorumluluk Projelerimiz, Hayat Boyu Bilecik, Mesleki Eğitimde DeğiĢim, Yerel ve Ulusal 
Destek Projelerimiz, Bilimsel Projelerimiz ve YönetiĢim 2023 hakkında detaylı bilgiler paylaĢıldı. 
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1 1 G E L İ Ş E N  B İ L E C İ K ( 1 1  G B )  
H E D E F L E R İ M İ Z  

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

 

   Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ile planlamasını yaptığımız hizmet içi eğitim faaliyetleri ile yıl 
içerisinde öğretmenlerimize 3 dönem proje döngüsü yönetimi eğitimi gerçekleĢtirilecektir. Hedefimiz, 
tüm okullarımızın bakanlığımız politikası ile eĢ güdümlü ve hızlı bir Ģekilde proje tabanlı eğitime 
geçmesini sağlamaktır.  
 

    Webinar Eğitimleri kapsamında müdürlüğümüz tarafından belirlenen tarihlerde uzaktan eğitimler 
verilmesi planlanmaktadır. Maliyetin ve zaman kaybının çok düĢük olması, aynı zamanda büyük 
gruplara hitap edebilme olanağı sunması nedeniyle tercih edilmektedir. Uzaktan eğitim yoluyla 
öğretmenlerimize 21.yy gerekliliği olan teknoloji eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.  
 
   Web 2.0 Araçları Eğitimi öğretmenin ve öğretmenin amaçlarından biri de çağın gereklerine ayak 
uydurarak bu yenilikleri eğitim ortamına entegre edebilmektir. Bu bağlamda ilimiz eğitimini toplum 
5.0’a taĢıma yolunda kararlı adımlar atıyoruz. Yönergesini hazırladığımız web 2.0 araçları eğitimiyle 
tüm öğretmenlerimizi, eğitimi heyecanlı ve istekli hale getirecek bu teknoloji ile bir araya getireceğiz.  
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 Web 2.0 Araçları Eğitimi öğretiminin amaçlarından biri de çağın gereklerine ayak uydurarak 
bu yenilikleri eğitim ortamına entegre edebilmektir. 

         Akıl Oyunları Ligi projemizle oynarken de kazanacağız parolası ile öğrencilerimizi tatlı bir 
yarıĢ içerisine sokarak lig usulü ile akıl oyunları turnuvası düzenleyeceğiz. Oyuncular oyunu 
kazansa da kaybetse de düĢünmeyi, hamle yapmayı öğrenmiĢ, hatalarını, doğrularını oyun masasında 
görmüĢ olacaktır. En güzel kazanım ise rakibine saygı duyarak onu yenmeye çalıĢmak olacaktır. 

        Bilecik Okuyor Okuma Projemiz ile her sınıf düzeyinde öğrencilerimize farklı kitaplar 
dağıtarak bu kitapları okumalarını sağlayacağız. Daha sonra bu kitapları diğer öğrencilerle 
değiĢtirerek tüm öğrencilerin tüm kitapları okumalarını hedeflemekteyiz. Dönem sonunda 
dağıttığımız kitap içeriklerinden oluĢturduğumuz testler ile okuma ve anlama oranlarımızı analiz 
etmeyi hedeflemekteyiz. 
 
 

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

1 1 G E L İ Ş E N  B İ L E C İ K ( 1 1  G B )  
H E D E F L E R İ M İ Z  
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       Uluslar arası projelerimiz arasında e-Twinning, Erasmus, Start Projesi yer alıyor. E-Twinning, 
bilgi ve iletiĢim teknolojileri kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa’daki 
okullar arası iĢ birliğini teĢvik eder. Ayrıca sürekli mesleki geliĢim için çevrimiçi eğitim fırsatları 
sunmakta. Her kurumumuz Erasmus projesi hazırlaması için gerekli çalıĢmaları baĢlattık. Böylece 
kurumlarımıza uluslar arası bir eğitim olanağı sağlamak ve ülkeler arasındaki iĢ birliğini artırmayı 
amaçlıyoruz. Start projesiyle öğrencilere disiplinler arası ve iĢ birliğine dayalı öğrenime destek olmak 
amacıyla tüm okulların öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü proje yarıĢmasına katılım sağlamak 
için faaliyet yürütülecek. 

     Mesleki Eğitim projeleriyle Endüstri 4.0 ve giriĢimcilik faaliyetleri geliĢtirilecek. Meslek 
liselerimizin özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi bakımından Endüstri 4.0 teknolojinin 
gerektirdiği makine, teçhizat gibi ekipmanların alımına yönelik giriĢimlerimiz baĢladı. 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

1 1 G E L İ Ş E N  B İ L E C İ K ( 1 1  G B )  
H E D E F L E R İ M İ Z  
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B E B K A   
T E K N Ġ K  D E S T E K  
P R O J E L E R Ġ M Ġ Z  

 
      

               Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından kurum ve kuruluĢların 
kapasitelerinin artırılması amacıyla  ilan edilen ve toplam bütçesi 1.000.000 TL olan 2018 Yılı Teknik 
Destek Programı kapsamında 2018 Eylül - Ekim aylarında sunulan baĢvurular Kalkınma Ajansları 
Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirilerek baĢvuru sonuçları 
doğrultusunda BEBKA tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2018 Yılı Teknik Destek Programı 
için Eylül-Ekim döneminde yapılan 55 proje baĢvurusundan 1 projemiz baĢarılı bulunmuĢtur. 

       Sonuçlara göre, Müdürlüğümüz tarafından baĢvuru yapılan “Geleceğin Yazılımcılarını 
YetiĢtiriyoruz!” adlı projemiz değerlendirme sonucunda baĢarılı bulunmuĢtur. 

     Program kapsamında, proje baĢına 50 bin TL’ye kadar destek sağlanacak olup,  projenin toplam 
uygun maliyetinin % 100’ü desteklenecektir. 
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TÜBĠTAK 4007 Bilim ġenliği “ Kumral Abdal 
Bilecik´te Bilim ġenliğini Müjdeliyor”  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4007 Bilim ġenlikleri Programı 2017 – 2018 Çağrı Dönemi kapsamında 120 projenin 

desteklenmesine karar verilmiĢtir. 
Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesinin "TÜBĠTAK 4007 Kumral Abdal Bilecik´te Bilim 

ġenliğini Müjdeliyor" isimli projesi de desteklenmeye hak kazanmıĢtır. 
  

TÜBĠTAK 4007 Kumral Abdal Bilecik´te Bilim ġenliğini Müjdeliyor projesi  9 rehber, 11 
konuĢmacı ve 27 atölye lideri görev aldığı projede bilimin her alanından en güncel ve dikkat çekici 
konuların katılımcı ve ziyaretçilere sunulacağı bilim Ģenliği 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında  farklı 
mekanlarda gerçekleĢtirildi. Arge birim olarak projemizin rehberliği görevini üstlendik. 

Etkinlik alanında oluĢturulacak atölyelerde  ilgi çekici deneyler, etkinlikler, bilimsel Ģov ve 
gösteriler, gökyüzü gözlemleri, sanatsal etkinlikler yapılacak. ġenlikle yaparak-yaĢayarak öğrenme 
sağlanması, disiplinler arası iliĢki kurulması, bilimsel ve teknolojik bir bakıĢ açısı geliĢtirilmesi, bunları 
yaparken de farklı düĢünme becerilerinin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. 

 Atölye çalıĢmaları Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesi´nde, konuĢmalar ise Bozüyük 
Metristepe Kültür Merkezi ile Bilecik Bilim Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleĢtirildi. 
Ayrıca gündüz GüneĢ lekeleri, gece yıldız, gezegen ve derin uzay gözlemi, bilimsel gösteriler, 
konserler, Ģiir dinletisi, fotoğraf sergisi  vb. birçok etkinlik gerçekleĢtirildi. 
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        Tübitak  4006  Bilim Fuarları Destekleme Programı ile ilgili  bilgilendirme ve rehberlik 

çalıĢmaları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge  Birimi tarafından 

planlanarak  Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi   akademisyeni Doç.Dr. Ġlker 

Ġnam Koordinatörlüğünde Merkez ve tüm ilçelerimizde programa dahil olan okullarımızın proje 

yürütücüleri ve idarecilerinin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

    4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında baĢvuruda bulunan kurumlarımızdan 30’u 

hibe kazanmaya hak kazanmıĢ olup diğerleri revize sürecinin tamamlanmasını  beklemektedir. 

4 0 0 6  B Ġ L G Ġ L E N D Ġ R M E  
T O P L A N T I L A R I  
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2018 Yılı Erasmus+ Programı  
Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri 

Sonuçları  *  

S
.
N
o 

Proje No BaĢvuran Kurum /
KuruluĢ Adı 

Proje Adı Hareketlilik 
Ülkeleri 

Hareketlilik 
Sayıları 

Kabul 
Edilen 

Azami Hibe 
(Avro) 

1 2018-1-TR01-
KA102-053151 

Söğüt 700. Yıl 
Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

Gençlerimiz 
Mesleki Eğitim 
için AB Stajında 

Belçika 
Portekiz 

2 Hareketlilik 
25 Öğrenci 
4 Öğretmen 

36.274,00 

2 2018-1-TR01-
KA102-053224 

Bilecik Mesleki 
Eğitim Merkezi 

Bilecik’in ĠĢ Gücü 
ile Piyasalarının 

UyumlaĢtırılması 

Fransa 
Avusturya 
Romanya 

3 Hareketlilik 
30 Öğrenci 
6 Öğretmen 

54.684,00 

3 2018-1-TR01-
KA102-054061 

Bozüyük Şehit 
Zafer İpek Özel 
Eğitim Mesleki 
Eğitim Merkezi 

Cam ve Seramik 
Teknolojilerinde 

Yenilikçi 
Uygulamalar 

Hollanda 1 Hareketlilik 
6 Öğrenci 

3 Öğretmen 
3 Refakatçi 

21.372,00 

4 2018-1-TR01-
KA116-056730 

Bozüyük Mesleki 
ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

The Development 
of Knowledge and 
Experience of Our 

Students and 
Teachers with 
Training and 

Internship 
Activities 

Almanya 
Macaristan 

Portekiz 

6 Hareketlilik 
50 Öğrenci 

15 Öğretmen 

73.037,00 
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Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi Erasmus+ 
Projesi Kabul Edildi 

 

Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi tarafından 2018 çağrı döneminde hazırlanıp Türk Ulusal 
Ajansına sunulan ´´BĠLECĠĞĠN Ġġ GÜCÜ ĠLE PĠYASALARININ UYUMLAġTIRILMASI´´ isimli 
Erasmus + projesi kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu proje ile Bilecik Mesleki Eğitim Merkezinden on öğrencimiz, Fransa Paris´te TĠG 
Kaynağı; 10 öğrencimiz Avusturya Bregenz´de Torna ve 10 öğrencimiz de Romanya BükreĢ´te 
Demobrazyon stajı yapacak. 
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U l u s l a r a r a s ı  P r o j e l e r e  D o ğ r u …  

    Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Bilecik 11 GB (GeliĢen Bilecik)” projesinin amaç ve 
hedefleri doğrultusunda okul ve kurumlarımızda eTwinning  ve Erasmus + Programı kapsamında 
nitelikli projeler geliĢtirilmesi hedeflenmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    Bu bağlamda, Müdürlüğümüz Strateji GeliĢtirme Hizmetleri Ar-Ge Birimi Projeler Ekibi üyeleri 
tarafından Ġlimiz genelinde okul ve kurumlarımıza 20 Kasım-13 Aralık 2018 tarihleri arasında 
ziyaretler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda Gölpazarı’nda 8, Osmaneli’de 10, Söğüt’te 12, 
Pazaryeri’nde12, Yenipazar’da 5, Ġnhisar’da 4, Bozüyük’te 37, Merkez Ġlçemizde 39 olmak üzere 
toplamda 127 okul ve kurumumuza ziyaretler yapılmıĢtır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Yapılan ziyaretler esnasında eTwinning  ve Erasmus + Programı kapsamında okul ve 
kurumlarımızda yürütülen proje çalıĢmaları hakkında istiĢare yapılmıĢ, uygulamada karĢılaĢılan 
sorunlar konusunda çözüm önerilerinde bulunulmuĢ, gerçekleĢtirilen çalıĢmalara destek sağlanmıĢ 
ve  ihtiyaç duyulan çeĢitli hususlarda rehberlik hizmeti sunulmuĢtur.   
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2 0 1 9  E R A S M U S +  &  E T W I N N I N G  
P O R T A L I  B Ġ L G Ġ L E N D Ġ R M E  
T O P L A N T I L A R I  Y A P I L D I .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okul ve kurumlarımızda nitelikli projeler geliĢtirilmesi; kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal ve 
uluslar arası projelerin daha etkin, verimli ve koordineli bir Ģekilde yürütülebilmesi bakımından proje 
ekipleri oluĢturulmuĢtur. 

Bu kapsamda, T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı, Avrupa Birliği BaĢkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı tarafından yürütülmekte olan Erasmus + Programı 2019 
Teklif Çağrısı döneminde Ġlimiz Merkez Ġlçe ve ilçelerimizdeki okul ve kurumlarımızda Erasmus 
+Programı eTwinning kapsamında projeler geliĢtirilmesine rehberlik etmek amacıyla merkez dahil tüm 
ilçelerimizde Erasmus + Programı ve eTwinning Portalı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ayrıca, Erasmus + Programı ve  eTwinning Portalı Bilgilendirme  Toplantıları  ile eĢ zamanlı 
olarak 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalıĢmaları kapsamında Ġlimiz Merkez Ġlçe ve 
ilçelerimizdeki okul ve kurumlarımızın stratejik plan ekiplerine yönelik stratejik plan içeriği ve 
hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme toplantıları 
gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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BĠLECĠK eTwinning AĠLESĠ BÜYÜYOR 

 
 
Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Bilecik 11 GB (GeliĢen Bilecik)” projesinin 

amaç ve hedefleri doğrultusunda Müdürlüğümüz Strateji GeliĢtirme Hizmetleri Ar-Ge Birimi Projeler 
Ekibi üyeleri tarafından 11-22 Ekim 2018 tarihleri arasında Ġlimiz Merkez Ġlçe ve ilçelerimizde 
eTwinning portalı tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleĢtirilmiĢ, 20 Kasım-13 Aralık 2018 
tarihleri arasında da ilimiz genelinde 127 okul ve kurumumuza ziyaretle gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
Yapılan ziyaretler esnasında eTwinning Programı kapsamında okul ve kurumlarımızda 

yürütülen proje çalıĢmaları hakkında istiĢare yapılmıĢ, uygulamada karĢılaĢılan sorunlar konusunda 
çözüm önerilerinde bulunulmuĢ, gerçekleĢtirilen çalıĢmalara destek sağlanmıĢ ve ihtiyaç duyulan 
çeĢitli hususlarda rehberlik hizmeti sağlanmıĢtır. 
Ayrıca, eTwinning projeleri kapsamında yapılan çalıĢmaların paylaĢılması, projelerle ilgili çeĢitli 
konularda bilgi ve fikir alıĢveriĢinde bulunulması, karĢılaĢılan sorunların istiĢare edilerek çözüme 
kavuĢturulması, proje sonuçlarının çıktılarının yaygınlaĢtırılması, proje tecrübelerinin 
zenginleĢtirilmesi vb. amaçlarla “eTwinning Bilecik” Facebook grubu oluĢturulmuĢtur.  
 

eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından sağlanan veriler baz alınarak yapılan, 
Ekim-Aralık 2018 dönemini kapsayan, 3 aylık durum analizi sonuçlarına göre yapılan çalıĢmalar 
meyvesini vermeye baĢlamıĢtır. Bu anlamda, baĢta büyük bir fedakarlık ve özveri ile eTwinning 
projeleri yürüten bütün öğretmenlerimize, öğretmenlerimize desteklerini esirgemeyen okul 
liderlerimize, Müdürlüğümüz Strateji GeliĢtirme Hizmetleri Ar-Ge Birimi Projeler Ekibi üyelerine 
teĢekkürlerimizi sunarız. 
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çalışanların adlarını listelemek 

isteyebilirsiniz. 

Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya 

ekleyebilirsiniz. Okuyucularınıza, 

kuruluşunuzda oluşturduğunuz diğer 

iletişim biçimlerinden bahsetmek 

isteyebilirsiniz. 

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 

işaretlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik 

eklenebilir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla 

gönderiliyorsa, bu yazı arkada 

görünecektir. Bunun için, yazıyı bir 

bakışta kolayca okunacak şekilde 

hazırlamak iyi bir fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde 

düzenlemek okuyucuların dikkatini 

hemen çekmek için etkili bir yoldur. 

Son basımdan bu yana size ulaşan 

soruları derleyebilir veya 

kuruluşunuzla ilgili olarak sık sorulan 

genel soruları özetleyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin 

adlarından ve unvanlarından oluşan 

bir liste, bülteninize özel bir hava 

vermek için iyi bir yöntemdir. 

Kuruluşunuz küçükse, tüm 

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

BĠLECĠK ĠLĠ 2018 YILI ETWINNING PROJESĠ YAPAN ÖĞRETMEN 
BĠLGĠLERĠ 

ÖĞRETMENĠN 

S.No ADI-SOYADI 
YÜRÜTTÜĞÜ 
PROJE SAYISI 

PROJESĠNĠN ADI 

1 Banu Kan 2 
1- Neden Bu Ġsim? 
2- Once upon a Time… 

2 Emine GÜREL 2 
1- KurtuluĢ SavaĢında Rol Alan Kadınlarımız 
2- RESFEBE DÜNYAMIZ 

3 Sevim Erdemir 3 
1- Culture Street 2 
2- STEM DAYS 
3- DOĞA DOSTU SINIF 

4 MEHTAP ARSLAN 4 

1- Doğaya Dokun - Touch The Nature 
2- SYGEM 2018 
3- Scientific women heritage, where our past 
meets our future 
4- Evet ya da hayır demeden önce : Nükleer 
enerji nedir? BEFORE YOU SAY :YES OR 
NO ,WHAT IS NUCLEAR ENERGY? 
 

5 BURAK HAÇAT 1 Bu Kitap Okunmalı 

6 
Özlem BILGIN 
MERCAN 

1 RESFEBE DÜNYAMIZ 

7 Sefer KILIÇARSLAN 1 DOGANIN SESINI DINLE 

8 
Asiye 
KILIÇARSLAN 

1 DOGANIN SESINI DINLE 

9 Deniz ATAK 1 
eTwinning English Olympics ( eTwinning 
Ġngilizce Olimpiyatları) 

10 Müzeyyen ġenol 1 TÜRKÜ TÜRKÜ TÜRKĠYEM 

11 Arzu Elmacı 1 TÜRKÜ TÜRKÜ TÜRKĠYEM 

2018 Yürütülen Toplam Proje Sayısı 18   
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Kuruluşunuz küçükse, tüm 

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

ĠLĠMĠZDEN DE 2 OKUL ETWĠNNĠNG  SCHOOL 

ETĠKETĠ ALMAYA ADAY GÖSTERĠLDĠ. 

                                                                                 
BĠLGĠ NOTU 

 
“eTwinning School” 

Ġlimizden de 1 okul Etwinning  School Etiketi almaya aday gösterildi 
 

        Bozüyük Saffet ġeker Ortaokulu 
BaĢvuru Sahibi : Müzeyyen ġENOL   Okul Müdürü : Yavuz ÖZTÜRK 
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Gençlik Projeleri Kapsamında Bir Projemiz 

Daha Hibe Kazandı 

 

      Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde gençlerimiz için 
daha iyi hayat Ģartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kiĢisel ve sosyal geliĢimlerini 
desteklemek, potansiyellerini gerçekleĢtirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına 
etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda açılan proje teklif çağrısında 3 projemiz 
desteklenmeye layık görülmüĢtü. 

    Bu projelere ek olarak Bilecik Bilim Sanat Merkezinden Biyoloji Öğretmeni Sevilay Çakır 
Koordinatörlüğünde yürütülen “Hareketine, Probiyotiğine Dikkat Et Obeziteye Veda Et Projesi 19 
bin TL ile desteklenmeye uygun görülmüĢtür. 
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http://bilecik.meb.gov.tr/ 

Ġ H M A L  V E  Ġ S T Ġ S M A R  
K O N U L U  S E M Ġ N E R  

D Ü Z E N L E N D Ġ  

    Çocuk istismarı, geçmiĢ yıllarda hakkında en az konuĢulmak istenen konuyken toplumun bilgi 
düzeyi arttıkça daha çok gün yüzüne çıkan bir konu haline gelmiĢtir. Farkındalık çalıĢmaları, medya 
faktörü, sempozyum ve seminerler sayesinde bilinçlenme düzeyi giderek artmaya baĢlamıĢtır. 

   Cinsel saldırılara her yaĢ grubundaki kiĢiler maruz kalmakla birlikte, ülkemizde cinsel Ģiddete en 
fazla maruz kalan grubu çocuklar oluĢturmaktadır. 

    Ġlimizde konuyla ilgili yetkililerce bilgi verilmesi adına Bilecik Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 
Birimi ve Rehberlik AraĢtırma Merkezince, 17 Aralık 2018 Pazartesi günü Hayme Ana Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinde Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Psikiyatrist Dr. Öğr. Üyesi Fatih Hilmi Çetin 
ve Pamukkale Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Bölüm BaĢkanı Öğt. Gör. 
Aykut Günlü’nün katılımıyla, okul müdürleri ve rehber öğretmenlere seminer verilmiĢtir. 
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http://bilecik.meb.gov.tr/ 

E ğ i t i m c i  Y a z a r  A l i Ģ a n  
K A P A K L I K A Y A  Ġ l i m i z d e  K o n f e r a n s  

V e r d i  

17 Ekim 2018 ÇarĢamba günü Bilecik ġeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde eğitimci 
yazar AliĢan Kapaklıkaya “ĠletiĢim” konulu  konferans verdi. 

Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde gerçekleĢtirilen konferansa konuĢmacı olarak katılan 
AliĢan Kapaklıkaya, aile içi iletiĢim ve eğitimde iletiĢimin önemini vurgulayarak yaptığı 
konuĢmada katılımcıları zaman zaman kahkahaya boğarken zaman zaman da duygulu anlar 
yaĢanmasına neden oldu. 

Velilerimizin, öğrencilerimizin ve okul idarecilerimizin yoğun ilgi gösterdiği konferans, 
AliĢan Kapaklıkaya’nın salon dıĢında sohbeti ve kitaplarını imzalamasıyla sona erdi. 

Müdürlüğümüz olarak katılımlarından dolayı Sayın AliĢan Kapaklıkaya’ya teĢekkür ediyoruz. 
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Güvenli Okul Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme 

Toplantısı Yapıldı. 

Toplantı 13 Eylül 2018 PerĢembe günü ġeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleĢtirildi. Programa Sayın Valimiz Tahir Büyükakın, Vali Yardımcıları Sayın Mehmet 
TaĢdöğen, Sayın Mustafa Kemal Özgün, Sayın Burhan Terzioğlu ve Sayın Rahmi Köse, 
Kaymakamlar, Ġl Emniyet Müdürü Sayın Ertuğrul Namal, Ġl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay 
Uysal Ağaoğlu, Ġl Özel Ġdare Genel Sekreteri Sayın Halis Nalbant, Ġl Milli Eğitim Müdürümüz 
Dr. Güsamettin Erdoğan, Ġl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Ġl Milli Eğitim ġube Müdürleri, 
Emniyet Birim Amirleri, Ġlçe Milli Eğitim Müdürleri ve ġube Müdürleri ile ilimiz geneli resmi 
ve özel okul ve kurum müdürleri katıldı. 

Toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda koordinasyon, okul ve 
okul çevresinde gerçekleĢtirilecek güvenlik tedbirleri, bağımlılık ile mücadele gibi konuları 
değerlendirildi. 

AçılıĢ konuĢması yapan Ġl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Güsamettin Erdoğan, “bugün 

burada ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyeti veren tüm resmi ve özel, okul ve kurum 

müdürlerimiz ile beraber; en kıymetli varlığımız olan yavrularımız nasıl güvenli bir eğitim 

alırlar, hem fiziksel hem ruhsal sağlıklarını koruyarak geleceğe nasıl hazırlar, ilimizde eğitimin 

kalitesini ve baĢarıyı nasıl artırırız gibi sorulara yönelik tespitler ve çözüm önerileri 

üreteceğiz.”dedi. 

Güvenlik kapsamındaki değerlendirmelerinden sonra koordinasyon kapsamlı 
değerlendirmelerde bulunan Vali Büyükakın, okul yöneticilerine yeni dönem için aktif olmaları 
ve sosyal projelere önem vermeleri konusunda talimat verdi. Talimatı verirken bunları 
izlemeyeceğim, yürürken oturmayacağını, yanlarında olacağını ve projelerine destek vereceğini 
belirten Vali Büyükakın, kendisinin hazırlamıĢ olduğu “DiriliĢ Gençliği Projesi”ni ana baĢlıklar 
halinde katılımcılara anlattı. 

Bu baĢlıkları geliĢtirmelerini isteyen Vali Büyükakın, projenin baĢlıklarını sosyal, eğitim, 

kültür sanat, dijitalleĢme, yeniçağ gereklilikleri gibi baĢlıklarda sınıflandırdı. Yapılan 

konuĢmaların ardından toplantı sona erdi. 
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Bilecik’ten tüm Türkiye’ye yayılan Yüzme     

Bilmeyen Kalmasın Projesi 

 

 

 

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iĢbirliği protokolü 

ile ilimiz 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan CumhurbaĢkanlığının 100 Günlük Eylem Planı 

Kapsamında Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile öğrencilerimiz Yarı Olimpik Kapalı Yüzme 

Havuzunda yüzme eğitimine baĢladılar.  

      Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iĢbirliği 
protokolü ile ilimiz 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan CumhurbaĢkanlığının 100 Günlük 
Eylem Planı Kapsamında Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile öğrencilerimiz Yarı Olimpik 
Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme eğitimine baĢladılar.2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 
yerel olarak baĢlayan ilkokul 4. Sınıfları kapsayan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi 
Bakanlığımızın büyük beğenisini kazanarak 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren tüm 
Türkiye’de uygulanmaya baĢlamıĢtır. Önceki yıllarda sadece 4. Sınıfları program kapsamına 
alırken bu yıl ve önümüzdeki yıllarda 3. sınıfları da proje kapsamına alınmıĢtır. 

   Proje kapsamında Gençlik ve Spor Ġl Müdürlükleri bünyesindeki havuzların daha aktif 
olarak kullanılması, ilkokulda okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Beden Eğitimi ve oyun 
dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amaçlanmıĢ olup yaklaĢık 100 bin çocuğa yüzme 
öğretilmesi hedeflenmektedir. Ġl Millli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Ġl Müdürlüğü proje ortaklığında yürütülen çalıĢmamız 4. Sınıflar için 27 Kasım 2018 
tarihinde baĢlayıp 18 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir. 3. Sınıflar için ise 19 Aralık 2018 
baĢlayıp 18 Ocak 2019 tarihinde sonlandırılması planlanmaktadır. Halen ilimizde 14 ilkokulun 
katılımıyla çalıĢmalarımız devam etmektedir. 

   Ġl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Güsamettin Erdoğan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl 
Müdürü Sayın Aslan Yıldız çalıĢmaları yerinde izleyerek, sporcu öğrencilerle yüzme sporunun 
gerekliliği ve faydaları hakkında keyifli bir sohbet gerçekleĢtirdiler.  
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı 

Kültür ve Kongre Merkezi’nde GerçekleĢtirildi 

       3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bilecik ġeyh Edebali Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde program gerçekleĢtirildi. Programa Bilecik Vali Vekili Sayın Mehmet TaĢdöğen, 
Bilecik Belediye BaĢkanı Sayın Nihat Can, Ġl Emniyet Müdürü Sayın Ertuğrul Namal, Ġl Milli 
Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Güsamettin Erdoğan, Ġl protokolümüz, öğretmenler, veliler ve 
öğrencilerimiz katıldılar. 

   Bilecik Özel Eğitim Okulu Müdürü Ġbrahim Aydoğar’ın açılıĢ konuĢmalarının ardından bir 
konuĢma yapan Ġl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Güsamettin Erdoğan, “Bizler özel gereksinimi olan 
öğrencilerimize eğitim vermekle bir gayret içerisindeyiz. Ġlimizde anaokulları da dahil özel eğitim 
sınıfları açtık. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz öğrencilerimizle birlikte yaĢıyoruz, 
öğrencilerimizi seviyoruz ve onlarla birlikte Türkiye’nin geleceğini hazırlıyoruz, öğrencilerimizin 
bize emanet olduğunun bilincinde, onlara sahip çıkan insanlar olma gayreti içinde olalım.” dedi. 

   KonuĢmaların ardından özel öğrencilerimiz hazırladıkları müzikli gösterilerini sundular. 
Ġzleyicilerden büyük alkıĢ alan gösteri sonrasından özel öğrencilerimizin okulda yapmıĢ olduğu el 
emeği göz nuru çalıĢmalar sergilendi. 
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     Müdürlüğümüz ve Türk Kızılay’ı EskiĢehir Kan BağıĢ Merkezi arasında imzalanan protokol 
kapsamında ilimiz genelinde tüm okul ve kurumlarımızda kan bağıĢı kampanyaları oluĢturularak 
öğrencilerimizin kan bağıĢı konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması, vicdani ve insani 
değerlerin yaĢatılması, benmerkezcilikte odaklanmaya yüz tutan olumsuz geliĢimim durdurulması, 
kanın acil bir ihtiyaç olduğunu hatırlamak ve kan bağıĢı sayesinde insanların hayata döndüğünü 
vurgulayarak yardımlaĢma ve dayanıĢma duygularını geliĢtirmek amaçlanmıĢtır.   

 

  

 

 

 

 

 

                        

Müdürlüğümüz ve Türk Kızılay’ı EskiĢehir Kan 
BağıĢ Merkezi Arasında Protokol Ġmzalandı 
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çalışanların adlarını listelemek 

isteyebilirsiniz. 

Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya 

ekleyebilirsiniz. Okuyucularınıza, 

kuruluşunuzda oluşturduğunuz diğer 

iletişim biçimlerinden bahsetmek 

isteyebilirsiniz. 

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 

işaretlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik 

eklenebilir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla 

gönderiliyorsa, bu yazı arkada 

görünecektir. Bunun için, yazıyı bir 

bakışta kolayca okunacak şekilde 

hazırlamak iyi bir fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde 

düzenlemek okuyucuların dikkatini 

hemen çekmek için etkili bir yoldur. 

Son basımdan bu yana size ulaşan 

soruları derleyebilir veya 

kuruluşunuzla ilgili olarak sık sorulan 

genel soruları özetleyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin 

adlarından ve unvanlarından oluşan 

bir liste, bülteninize özel bir hava 

vermek için iyi bir yöntemdir. 

Kuruluşunuz küçükse, tüm 

Avrupa Birliği Projelerinde Yer Alan Öğrenciler 
Milli Eğitim Müdürümüzü Ziyaret Etti 

 
   Erasmus "Something for Nothing" projesi kapsamında 4 ülkeden gelen 8 öğretmen ve 25 
öğrenci ile 08 Kasım ÇarĢamba günü Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaret etti. 

 
 
 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 
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çalışanların adlarını listelemek 

isteyebilirsiniz. 

Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya 

ekleyebilirsiniz. Okuyucularınıza, 

kuruluşunuzda oluşturduğunuz diğer 

iletişim biçimlerinden bahsetmek 

isteyebilirsiniz. 

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 

işaretlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik 

eklenebilir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla 

gönderiliyorsa, bu yazı arkada 

görünecektir. Bunun için, yazıyı bir 

bakışta kolayca okunacak şekilde 

hazırlamak iyi bir fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde 

düzenlemek okuyucuların dikkatini 

hemen çekmek için etkili bir yoldur. 

Son basımdan bu yana size ulaşan 

soruları derleyebilir veya 

kuruluşunuzla ilgili olarak sık sorulan 

genel soruları özetleyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin 

adlarından ve unvanlarından oluşan 

bir liste, bülteninize özel bir hava 

vermek için iyi bir yöntemdir. 

Kuruluşunuz küçükse, tüm 

Sınıf Yönetimi ve ĠletiĢim Konulu Aralık Ayı 
Etkinliği Yapıldı. 

Sınıf  Yönetimi ve ĠletiĢim Konulu DKAB öğretmenlerimize yönelik Öğretmen GeliĢim Programı 
(DÖGEP) aralık ayı etkinliği Dursun Fakih Ġmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleĢtirildi. 

   Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrencilerle iletiĢim kurma, sınıf yönetimi, dersin 
sevdirilmesi istenen kazanımların edinilmesine yönelik öğretmenlerimizce  etkin dinleme, etkili ve 
güzel konuĢma, beden dili, sunu araçları, etkili sunum teknikleri ve sunum örnekleri, uygulamaları, 
süreç izleme ve değerlendirme teknikleriyle ilgili sunumlar yapıldı. 

   Ölçme değerlendirmenin niteliğiyle ilgili Dr. Mustafa OTRAR’ın hazırladığı sunumlar izlendi. 
Beden dili kullanılırken yapılan 19 hata ile ilgili sunum izlendi. Sınıf  Yönetimi ve ĠletiĢim 
Konusunda öğretmenlerimiz sınıflarda yapmıĢ oldukları değiĢik uygulamaları ve iyi örnekleri 
paylaĢmıĢlardır. 

 
 
 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 
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çalışanların adlarını listelemek 

isteyebilirsiniz. 

Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya 

ekleyebilirsiniz. Okuyucularınıza, 

kuruluşunuzda oluşturduğunuz diğer 

iletişim biçimlerinden bahsetmek 

isteyebilirsiniz. 

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 

işaretlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik 

eklenebilir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla 

gönderiliyorsa, bu yazı arkada 

görünecektir. Bunun için, yazıyı bir 

bakışta kolayca okunacak şekilde 

hazırlamak iyi bir fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde 

düzenlemek okuyucuların dikkatini 

hemen çekmek için etkili bir yoldur. 

Son basımdan bu yana size ulaşan 

soruları derleyebilir veya 

kuruluşunuzla ilgili olarak sık sorulan 

genel soruları özetleyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin 

adlarından ve unvanlarından oluşan 

bir liste, bülteninize özel bir hava 

vermek için iyi bir yöntemdir. 

Kuruluşunuz küçükse, tüm 

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

Y a v u z  S u l t a n  S e l i m  
O r t a o k u l u m u z u n  T A N A P  P r o j e s i  

H a y a t a  G e ç t i .  

    Bozüyük Ġlçemiz Yavuz Sultan Selim Ortaokulu´nun, "TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım 
Programları" kapsamında gerçekleĢtirmiĢ olduğu proje sayesinde okula donanım desteği sağlandı.  

   Proje desteği olarak okulun kapalı spor salonunda bulunan soyunma odaları yenilendi, spor 
salonumuza yeni malzemeler alındı. Konferans salonu sahnesi yenilendi.  60 adet ergonomik yeni 
tip sıra takımı okula kazandırıldı. Ayrıca alınan kondisyon malzemeleriyle spor salonunda öğrenci, 
veli ve öğretmenlerin kullanımı için jimnastik salonu oluĢturuldu. 
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çalışanların adlarını listelemek 

isteyebilirsiniz. 

Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya 

ekleyebilirsiniz. Okuyucularınıza, 

kuruluşunuzda oluşturduğunuz diğer 

iletişim biçimlerinden bahsetmek 

isteyebilirsiniz. 

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 

işaretlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik 

eklenebilir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla 

gönderiliyorsa, bu yazı arkada 

görünecektir. Bunun için, yazıyı bir 

bakışta kolayca okunacak şekilde 

hazırlamak iyi bir fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde 

düzenlemek okuyucuların dikkatini 

hemen çekmek için etkili bir yoldur. 

Son basımdan bu yana size ulaşan 

soruları derleyebilir veya 

kuruluşunuzla ilgili olarak sık sorulan 

genel soruları özetleyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin 

adlarından ve unvanlarından oluşan 

bir liste, bülteninize özel bir hava 

vermek için iyi bir yöntemdir. 

Kuruluşunuz küçükse, tüm 

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

M e h m e t  A k i f  E r s o y  
O r t a o k u l u m u z u n  T A N A P  P r o j e s i  

H a y a t a  G e ç t i .  

   Bozüyük ilçemiz Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu´nun, "TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım 
Programları" kapsamında gerçekleĢtirmiĢ olduğu "Okulumuzu Yeniliyoruz" projesi kapsamında okula 
donanım desteği sağlandı.  

   Bu proje kapsamında 272 adet  öğrenci sıra takımı, 5 adet öğretmen masa ve sandalyesi, 5 adet sınıf 
dolabı ve bir adet zemin yıkama makinesi okula kazandırıldı.  
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çalışanların adlarını listelemek 

isteyebilirsiniz. 

Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya 

ekleyebilirsiniz. Okuyucularınıza, 

kuruluşunuzda oluşturduğunuz diğer 

iletişim biçimlerinden bahsetmek 

isteyebilirsiniz. 

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 

işaretlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik 

eklenebilir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla 

gönderiliyorsa, bu yazı arkada 

görünecektir. Bunun için, yazıyı bir 

bakışta kolayca okunacak şekilde 

hazırlamak iyi bir fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde 

düzenlemek okuyucuların dikkatini 

hemen çekmek için etkili bir yoldur. 

Son basımdan bu yana size ulaşan 

soruları derleyebilir veya 

kuruluşunuzla ilgili olarak sık sorulan 

genel soruları özetleyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin 

adlarından ve unvanlarından oluşan 

bir liste, bülteninize özel bir hava 

vermek için iyi bir yöntemdir. 

Kuruluşunuz küçükse, tüm 

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

H a y a l i m i  G e r ç e k l e Ģ t i r  P r o j e s i  

        
 Minik Gamzeler Derneği Hayalimi GerçekleĢtir Projesi kapsamında Bilecik Merkez 
Koyunköy ġehit Er Münir Kopuk ilk ve ortaokulumuza ziyarette bulundular. Misafirlerimiz okul 
müdürümüz Ercan YaĢaroğlu rehberliğinde tüm öğrencilerimizle buluĢtular. Öğrencilerimizin 
yaĢantılarında olmasını istedikleri hayallerinin resimlerini kağıtlara çizmelerini  istediler.  

Öğrencilerimiz büyük bir mutluluk ve samimiyetle çizdikleri resimler ve yazdıkları 
notlarıyla hayallerini gelen misafirlerimize ilettiler. Bir daha ki ziyarette hayallerinin 
gerçekleĢeceğini duyan öğrencilerimiz misafirlerimizi sevinçle uğurladı. 
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çalışanların adlarını listelemek 

isteyebilirsiniz. 

Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya 

ekleyebilirsiniz. Okuyucularınıza, 

kuruluşunuzda oluşturduğunuz diğer 

iletişim biçimlerinden bahsetmek 

isteyebilirsiniz. 

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 

işaretlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik 

eklenebilir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla 

gönderiliyorsa, bu yazı arkada 

görünecektir. Bunun için, yazıyı bir 

bakışta kolayca okunacak şekilde 

hazırlamak iyi bir fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde 

düzenlemek okuyucuların dikkatini 

hemen çekmek için etkili bir yoldur. 

Son basımdan bu yana size ulaşan 

soruları derleyebilir veya 

kuruluşunuzla ilgili olarak sık sorulan 

genel soruları özetleyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin 

adlarından ve unvanlarından oluşan 

bir liste, bülteninize özel bir hava 

vermek için iyi bir yöntemdir. 

Kuruluşunuz küçükse, tüm 

 
Öğretmenlerimizle 2023´e Projesi 

 
 

Öğretmenlerimizle 2023´e  Bakanlık Projesi  kapsamında birimimiz tarafından Eylül ayında 
planlanan ve  branĢlarında formatör öğretmenlerimiz tarafından alan branĢındaki  öğretmenlere 
uygulamalı eğitimler  gerçekleĢtirildi.  
 
 

http://bilecik.meb.gov.tr/ 
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çalışanların adlarını listelemek 

isteyebilirsiniz. 

Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya 

ekleyebilirsiniz. Okuyucularınıza, 

kuruluşunuzda oluşturduğunuz diğer 

iletişim biçimlerinden bahsetmek 

isteyebilirsiniz. 

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 

işaretlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik 

eklenebilir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla 

gönderiliyorsa, bu yazı arkada 

görünecektir. Bunun için, yazıyı bir 

bakışta kolayca okunacak şekilde 

hazırlamak iyi bir fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde 

düzenlemek okuyucuların dikkatini 

hemen çekmek için etkili bir yoldur. 

Son basımdan bu yana size ulaşan 

soruları derleyebilir veya 

kuruluşunuzla ilgili olarak sık sorulan 

genel soruları özetleyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin 

adlarından ve unvanlarından oluşan 

bir liste, bülteninize özel bir hava 

vermek için iyi bir yöntemdir. 

Kuruluşunuz küçükse, tüm 

                                 

        FATĠH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi  

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

 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara ATO Congresium’da 5 panel, 25 çağrılı konuĢma, 40 
oturum ve 64 atölye çalıĢmasının gerçekleĢtirileceği FATĠH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesine 
Arge birimi olarak katılım sağladık. 
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çalışanların adlarını listelemek 

isteyebilirsiniz. 

Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız 

varsa, onların listesini de buraya 

ekleyebilirsiniz. Okuyucularınıza, 

kuruluşunuzda oluşturduğunuz diğer 

iletişim biçimlerinden bahsetmek 

isteyebilirsiniz. 

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 

işaretlemelerini anımsatmak için de 

kullanabilirsiniz. 

Yeterli alan varsa, buraya küçük bir 

resim veya başka bir grafik 

eklenebilir. 

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. 

Bülteniniz katlanıp postayla 

gönderiliyorsa, bu yazı arkada 

görünecektir. Bunun için, yazıyı bir 

bakışta kolayca okunacak şekilde 

hazırlamak iyi bir fikir olabilir. 

Yazıyı soru ve yanıt şeklinde 

düzenlemek okuyucuların dikkatini 

hemen çekmek için etkili bir yoldur. 

Son basımdan bu yana size ulaşan 

soruları derleyebilir veya 

kuruluşunuzla ilgili olarak sık sorulan 

genel soruları özetleyebilirsiniz. 

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin 

adlarından ve unvanlarından oluşan 

bir liste, bülteninize özel bir hava 

vermek için iyi bir yöntemdir. 

Kuruluşunuz küçükse, tüm 

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