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 Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu’ nda da ifade edildiği üzere dünya 
4. sanayi devrimi ile birlikte insanın gücünün yerini hızla makinelerin 
aldığı, yapay zekanın her geçen gün daha fazla insan becerilerine yakın 
yeterlilikler sergilediği bir dönemi yaşamaktayız.  

 Teknoloji alanındaki yenilikler hayatımızın her alanında olduğu gibi 
eğitim alanında da farklı yaklaşımlar sergilememizi zorunlu kılmıştır. Bu 
durumlar eğitim süreçlerini ve öğrencilerin kazanmaları gereken becerileri 
yeniden değerlendirmemize sebep olmuştur. Ancak Bakanlığımız 2023 
Eğitim Vizyonu’ nda da ifade edildiği üzere günümüz koşullarının 
oluşturduğu tüketim ihtiyacının insanın kendisine yabancılaşma sürecini 
tetiklemesi eğitim süreçlerimizde önlem almak istediğimiz bir başka bir 
husus olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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 Bu gerçeklerden hareketle öğrencilerimize çağın gerektirdiği 
becerileri kazandırmakla birlikte, çağımızın tüketim alışkanlıklarının 
çocuklarımız üzerinde olabilecek olumsuz etkilerini en aza 
indirmek mutlu, sağlıklı ve özgüvenli nesiller yetiştirebilmek 
mefkuresine katsı sunmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
tarafından çok yönlü çalışmalarımız devam etmektedir. 
 
 Yenileşme ve hayatın her alanında yer alan Araştırma-Geliştirme 
çalışmaları, eğitim ve öğretimin de vazgeçilmez unsurlarındandır. Kurum 
paydaşları tarafından kabul edilmiş, kurum çalışanları tarafından destek 
bulan araştırma geliştirme faaliyetleri kurumun gelişmesini, toplumsal 
ihtiyaçların karşılanmasını ve her alanda kaliteye ulaşmasını sağlamak 
hususunda son derece önemli bir etmendir. ARGE çalışmalarında 
gönüllü bir ekip ile kurumlarda farklılık oluşturulması ve kuruma özgü 
yenilikçi projeler üretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim kurumlarımızın 
kendilerinden beklenen işlevi yerine getirebilmesi; iyi bir ekip, gerçekçi bir 
planlama ve hem ulusal hem de uluslararası çapta planlanan faaliyetlerin 
etkin bir şekilde uygulanması ve sürdürebilmesi ile mümkündür. 
 
 Bu  minvalde,   Sayın  Valimiz  Ziya  POLAT’ın   himayelerinde    ve 
başkanlığımızda;  ilimiz  genelinde  başlatılan “Eğitim Stratejisinde Etkin 
Roller (ESER)”  projemiz   hayata   geçirilmiş   alt   projeleri  ile başarı ile 
uygulanmaktadır.  
 
 ESER, e-Twinning, Erasmus+, Bozok Maarif e-dergimiz, 81 Çalıkuşu 
YOZGAT e-dergimiz, Ar-Ge Birimimizin yürüttüğü çalışmalar  ve ESER 
Alt Proje çalışmalarının yer aldığı Temmuz 2022 AR-GE Bülteninde  emeği 
geçen    tüm     çalışanlarımızı     tebrik    eder,    başarı    ve   gayretlerinin 
devamını dilerim.   

Yusuf YAZICI
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
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YOZGAT 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJELERİ
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Oku-YOZ 
 Genel olarak ülkemizde özelde ise şehrimizde kitap okuma konusunda nicelik 
ve nitelik olarak katkı sağlamak amacıyla ESER projesi kapsamında okuma etkinlikleri 
üzerinde durulmuştur. ESER projesi kapsamındaki Oku-YOZ çalışmaları ile okuma 
alışkanlığı kazandırmak hedeflenmektedir. 
 Oku-YOZ projemiz kapsamında her gün, her tür ve her kademeden olmak 
üzere ilimizdeki bütün sınıflarımızda ilk dersin ilk 20 dakikasını okuma saati olarak 
belirlenmiştir. 
 2021-2022 eğitim öğretim yılı II.döneminde gerçekleştirilen Oku-YOZ projesi 
etkinliklerine ilimiz genelinde toplam 66.829 öğrencimiz, 4.173 öğretmenimiz katılmıştır. 
 Gerçekleştirilen etkinliklerde her bir öğrencimiz günde ortalama 9,1 saayfa kitap 
okumuş olup etkinliklere katılan öğrenci ve öğretmenlerimiz toplam 605.858 sayfa kitap 
okumuştur.
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Mentör
Öğretmenlik

 Eğitim Mentörluk Sistemi, eğitim ortamında bir 
mentör ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini 
destekleme amaçlı bir güç birliğidir. Mentörluk öğrencinin; 
kendini tanımasını, kendisinde geliştirebileceği alanlarla 
ilgili hedefler belirlemesini, öğrenme becerilerini 
kazanmasını, amaçlamaktadır. Bu bağlamda Mentör 
Öğretmenlik çalışmalarının aktif olarak yapılmasının 
sağlanması hedeflenmektedir.

 Mentör Öğretmenlik projesi kapsamında 2021-2022 eğtiim 
öğretim yılı II. döneminde de sınava girecek 8. ve 12. sınıf 
öğrencilerimize ve velilerine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 
 
 Projemiz kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerinde 
8.924 öğrenci, 8.924 veli olmak üzere toplam 17.848 katılımcıya 
ulaşılmıştır. 
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 Faaliyetin ana teması; kültürler arası kaynaşma olup bu kaynaşmayı 
gerçekleştirmenin en keyifli ve etkili yolunun ise sokak oyunlarımız, 
bölgesel gelenek ve göreneklerimiz, en önemlisi de halk oyunlarımız  
olduğuna inandık. 
 Bu kapsamda faaliyetimiz; ülkemizin her bölgesinden gençlerimizin, 
oyun yoluyla kaynaşmalarını sağlamak, zihinlerinde birbirlerine karşı 
oluşmuş olan varsa önyargılarını giderip merak duygularını tatmin 
etmek, ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş kültürel ve doğal varlıklarının 
değerini bilen, bu varlıkları koruma ve yaşatma sorumluluğuna sahip 
bilinçli kuşaklar yetiştirmek, yakın ilgi ve sıcaklığımız ile onlara doğru 
model olmak ve farklı bölgelerin kültürleri hakkında pozitif düşünceler 
geliştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 
 

7 Bölge 
7 Renk
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 Ayrıca katılımcı gençlerimizin, kendi bölgelerinin dışındaki; 
kültürel zenginliklerimizin de farkına varmaları ve bu farkındalığın 
verdiği hazzı tatmalarını sağlamak planlanmıştır. 
 Projemiz kapsamındaki yöresel yemekler, yöresel kıyafetler, 
bölgelerin gelenekleri ve görenekleri, bölgelerimizde oynanan 
sokak oyunları vb. faaliyetleri e’twinning projelerimiz ile desteledik. 
Ayrıca halk eğitimi merkezi kursları ile devam ettirdiğimiz halk 
oyunları faaliyetlerini ise İlimiz merkezinde ‘‘Halk Oyunları 
Şenliği’’ düzenleyerek tamamladık.

7 Bölge 
7 Renk



AR-GE BÜLTENİ
Temmuz 2022 11

66 Genç Yazar
66 Genç Şair

  Projelerimizdeki amacımız, öğrencilerimizin yeteneklerini 
keşfetmeleri ve bu yeteneklerini geliştirmeleridir. Bu kapsamda 
66 Genç Yazar projemiz kapsamında Yozgat il geneli tüm 
kademlerdeki öğrencilerin masal, hikâye, deneme vb. yazılı 
eserlerinden; 66 Genç Şair projemiz kapsamında ise yine Yozgat 
il geneli tüm kademelerdeki öğrencilerin şiir örneklerinden 
seçki birer eser derlenmiştir. 
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Kitaplara
Göz Değsin

 Milli Eğitim Bakanımız 
Sayın Mahmut ÖZER’ in 
duyurduğu ‘’Kütüphanesiz 
Okul Kalmayacak’’ Projesi 
kapsamında ilimizde ‘’Kitaplara 
Göz Değsin’’ kampanyası 
başlatılmıştır. 
 Kampanya kapsamında 
evlerde bulunan ihtiyaç 
fazlası kitapların okurlarla 
buluşturulması için okul 
kütüphanelerine bağışlanması, 
kütüphanesiz okullara 
kütüphane yapılması için 
hayırseverlerin teşvik edilmesi, 

eksik kütüphane materyallerinin tamamlanması için çeşitli 
kampanyalar yürütüldü.
 Proje çalışmalarından önce 215 olan kütüphane sayısımız 
proje kapsamında 314’ e yükselirken Kitaplara Göz 
değsin kampanyamız ile 408.367 kitap toplanmasıyla bu 
kütüphanelerimizde bulunan kitap sayımız 95.986’ dan 
504.353’ e yükselmiştir.
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Meslek Liseleri 
Sahnede

 ESER projemiz kapsamında meslek liselerimizin görünürlüğünü 
daha da artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Mesleki Eğitim 
Haftası" etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda  Atatürk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Zübeyde 
Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz 
senaryosunu kendi yazdıkları tiyatro oyunlarını, İlimizde bulunan 8. 
sınıf öğrencilerimiz için sahneledi. Böylelikle meslek liselerimiz ve bu 
liselerimizde bulunan alanlar bu sene tercih yapacak öğrencilerimize 
tanıtılmış oldu.
 İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’ nda gerçekleştirilen 
programımız, iki gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere  
iki seans şeklinde yapıldı.      
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Değerlerimiz
Özümüzdür

 Çocuklarımızın kişiliğinin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri 
kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerimizi 
toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı hayat felsefesi haline 
getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını 
sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme 
konusunda öğrencilere yardımcı olmak amacıyla “Değerlerimiz Özümüzdür Projesi” tüm 
okullarımızda başlatılmıştı.
  ‘’Değerler Özümüzdür’’ projesi kapsamında okullarımızda her ay için belirlenen 
değerleri öğrencilerimize kazandırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim-öğretim 
yılı içinde ‘’sevgi, saygı, merhamet, şefkat, vefa, diğerkâmlık, paylaşma, yardımlaşma, 
dayanışma, sorumluluk, adil olma, sözünde durma, hayvanları koruma, özür dileme, 
teşekkür etme, selamlaşma, nezaket, doğruluk ve dürüstlük’’ gibi pek çok değerlerimiz 
üzerinde durulmuştur.
 Değerlerimizi öğrencilerimize kazandırmak amacıyla şiir, kompozisyon ve öykü 
yarışmaları düzenlendi; sınıf ve okul panoları hazırlanacak, drama etkinlikleri yapıldı; 
münazara ve konferanslar düzenlendi, proje çalışmaları yürütüldü; kısa filmler izletildi; 
hazırlanan, ayın değerini konu edinen hikâyeler okundu; değerlerle ilgili kitap tanıtımları 
yapıldı. 
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 Değerlerimiz Özümüzdür projemiz kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılı 
II.döneminde ana okulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere her tür ve kademedeki 
sınıflarımızda bahsi geçen etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 
 Projemiz kapsamında gerçekleştirilen drama etkinliklerine 1.468; tiyatro 
etkinliklerine 232, yardım kampanyası etkinliklerine 327, pano çalışmalarına 4.669, 
seminer etkinliklerine 787, konferans etkinliklerine 204, sinevizyon etkinliklerine 1.158, 
yarışmalara ise 230 öğrencimiz katılmıştır.

 Değerlerimiz Özümüzdür projemiz kapsamında 325 yöneticimiz, 802 
öğretmenimiz ve 2.008 öğrencimiz; şehit ailelerimize 268 ziyaret gerçekleştirmiştir. 
Ayrıca 201 yöneticimiz, 389 öğretmenimiz ve 1.326 öğrencimiz gazilerimize 152 ziyaret 
gerçekleştirmiştir. 
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81 Çalıkuşu 
YOZGAT

 Öğrenci, veli, öğretmen, dijital medya 
kullanan ve yerel eğitim ve kültür haberlerini 
takip etmek isteyen her bireyin ulaşması için 
Milli Eğitim Bakanlığımızca planlanan, iki ayda 
bir çıkarılan ‘‘81 Çalıkuşu YOZGAT’’ e-dergimiz 
yayınlanmaya devam ediyor.
 İlimiz Merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen 
etkinliklere, çalışmalara ve  projelere yer 
verdiğimiz eğitim ve kültür içerikli dergimizin 
4. sayısı Temmuz 2022’ de yayınlanmıştır.
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Bozok Maarif

 ‘’Yozgat’ın Eğitim ve Kültür Dergisi’’ sloganıyla yola çıktığımız; öğren-
cilerimizi yazmaya, çizmeye, okumaya teşvik etmek amacıyla ve aylık olarak 
yayınladığımız ‘’Bozok Maarif ’’ dergisi, genç yazar, şair ve ressamlarımızın 
eserlerinden oluşturulmaktadır.
 Her ay belirlenen tema okullara bildirilmekte ve bu çerçevede eserler 
toplanmaktadır. 
 Bozok Maarif dergimizin 17. sayısı Haziran 2022’ de ‘‘Milli Bayramlar’’ 
teması ile yayınlanmıştır.
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AVRUPA BİRLİĞİ
PROJELERİ
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Erasmus+
Projeleri
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 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 2021-2027 yıllarını 
kapsayan dönem için alınan akreditasyonlarımız dahilinde 
‘‘Erasmus+ Okul Eğitimi’’ alanında 19 okulumuz konsorsiyum 
üyesi kabul edilmiş olup 4 okulumuz 2022 yılı Haziran ayı 
içerisinde faaliyetlerini tamamlamışlardır. Diğer okullarımızın 
ise hareketlilikleri planlanmış olup süreç devam etmektedir.

Erasmus+ 
Projeleri
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Çekya’ nın başkenti Prag’ a giden Yerköy İdris Aydoğdu Fen Lisesi’ 
den  6 öğrenci ve 2 öğretmenimiz, Slovanske Gymnasium da faaliyete 
katılmışlardır. 

 Merkez  Erdoğan Akdağ Ortaokulu’muzdan 2 öğretmenimiz 
General Periny okulunda yine Yerköy Fatih sultan Mehmet İmamhatip 
Ortaokulu’ muzdan 3 öğretmenimiz EducaNet okulunda işbaşı gözlem 
faaliyetinde bulunmuşlardır. 

 Şefaatli Şehit Osman Belkaya İmam-Hatip Lisesi ise İspanya 
nın Valencia şehrinde 6 öğrenci 2 öğretmenle birlikte faaliyette 
bulunmuşlardır.

Erasmus+
Projeleri
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Erasmus+
Projeleri
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 Mesleki eğitim akreditasyonu kapsamında 10 okulumuz 
konsorsiyum üyesi olup Yerköy Şehit Sedat Nezih Özok MTAL den 4 
öğrenci 2 öğretmenle birlikte Portekizin Braga şehrinde Çocuk gelişimi 
alanında staj faaliyetinde bulunmuşlardır.

Erasmus+
Projeleri
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Erasmus+
Projeleri
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eTwinning
Projeleri
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eTwinning
Projeleri

 Avrupa’nın en büyük okul ağı olan eTwinning faaliyetleri kapsamında 
Yozgat’ta 2022 yılında da mesleki gelişimi destekleyen bilgilendirme 
toplantıları, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirildi. 
 2022 Yılında ilimizde 44 öğretmenimiz tarafından  40 Avrupa, 28 
Ulusal olmak üzere 68 proje yürütüldü. Bu projelerden bir kısmı eTwinning 
Yozgat 2022 isminde bir e-dergi ile yayımlandı. 
 Ulusal ve uluslararası işbirliği ağını eTwinning ile artıran 
öğretmenlerimiz aynı zamanda müdürlüğümüz tarafından organize edilen 
ve mesleki gelişimi destekleyen seminerlere katılma imkanı buldular.  
 eTwinning Projelerinin TEKNOFEST’e Entegrasyonu, eTwinning 
Projelerinde Web 2.0 Araçları, eTwinning Projelerinin ERASMUS’a 
Entegrasyonu, Canva Eğitim Sürümü, Kalite Etiketi Başvuru Eğitimleri 
ilimiz öğretmenlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
 2021 yılında yapılan projelerin Kalite Etiketi ve Okul Levhaları ise 
Eylül ayında yapılması planlanan takdim töreni ile sahiplerine ulaşmayı 
bekliyor.
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eTwinning
Projeleri
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eTwinning
Projeleri
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HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VE
SEMİNERLER
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Sınai Mülkiyet 
Hakları Eğitimi

 Türk Patent ve Marka Kurumu ile Millî Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Eğitim İş Birliği 
Protokolü” kapsamında İlimiz Merkez ve ilçelerindeki Mesleki ve 
Teknik Aandolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımızın müdür yardımcılarına 
‘‘Sınai Mülkiyet Hakları’’ hizmet içi eğitimi verilmiştir. 
 Verilen eğitimler ile öğretmen ve öğrencilerimizde farkındalık 
oluşturmak ve patent, marka, faydalı model başvurularının 
artırılması amaçlanmaktadır.
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Proje Döngüsü 
Eğitimi

 Öğretmenlerimize talepleri doğrultusunda arge birimi 
olarak hizmet içi eğitimi ile proje döngüsü eğitimi verilmeye 
başlanmıştır.  
 İkinci dönem planlamamiz da yer alan Akdağmadeni ilcemizde 
35 öğretmenimize Merkez ilcemizde 40 öğretmenimize eğitim 
verilmiştir.
 Diğer ilçe öğretmenlerimiz için de önümüzdeki dönem eğitimlere 
devam edilip toplam 176 öğretmenimize proje döngüsü verilmesi 
planlanmıştır.
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HİSAR
Eğitimleri

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün HİSAR (Imam hatip inovasyon, STEM, 
Atölye, Robotik) projesi, imam hatip ortaokul ve liselerinde bilişim okuryazarlığını 
artırmayı hedeflemektedir.
 Okullarımızdan eğitime katılan öğretmenlerimiz ile HİSAR eğitimlerimiz 
devam etmektedir.
 Eğitimler HİSAR projesi il koordinatörü Nurullah KORKMAN ve Eğitmen 
Murat DAĞ tarafından gerçekleştirilmektedir.
 Tamamlanan 10. eğitimimiz ile ilimiz Merkez ve ilçelerinde 150 
öğretmenimize robotik kodlama ve ardunio kodlama eğitimleri verilmiştir.
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