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Giriş 
  Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi olarak İlimize ait bültenin altıncı 

sayısını çıkarmış bulunuyoruz. 

  Daha önceki bültenlerimizde olduğu gibi 

bu bültenimizde de eğitimle ilgili İlimizdeki 

proje, faaliyet ve iyi örneklere yer verdik.  

  Söz konusu faaliyetlerde göstermiş 

oldukları gayretli çalışmalarından ötürü 

idarecilerimize, öğretmenlerimize, 

öğrencilerimize ve bizlerden desteklerini 

esirgemeyen velilerimize bu vesileyle 

teşekkür ediyoruz. 
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KARABÜK 
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

Erasmus+ Projesi 
    Avrupa Birliği Eğitim Projeleri kapsamında değişik alanlarda 
proje deneyimleri olan Müdürlüğümüzün, 2015 Erasmus+ Okul 
Eğitimi Personel Hareketliliği başvuruları kapsamında hazırlamış 
olduğu proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek 2015- 
2016 Eğitim öğretim döneminde başarıyla uygulandı. 
    “Okul Öncesi Eğitimde Montessori Yöntemi” isimli ve 2015-1-
TR01-KA101-018075 sözleşme numaralı Projenin toplam bütçesi 
65.790 € olup, proje kapsamında ilimizde bulunan 3 anaokulu ve 
bünyesinde anasınıfı bulunduran 4 ilkokul proje ortaklığı içinde yer 
alarak proje çalışmalarına katıldılar. 

    Proje Çalışmaları 
kapsamında Proje 
ortaklığında yer alan 
okulların idarecileri ve 
öğretmenleri ile Proje 
Bilgilendirme toplantıları 
ve çalıştaylar düzenlendi. 
Proje hazırlık ve 
bilgilendirme çalışmaları 
tamamlandıktan sonra 
“Okul Öncesi Eğitimde 
Montessori Yöntemi” 
konusunda eğitim almak 
üzere toplam 30 öğretmen 
ve idareci 25 Ocak -02 
Şubat 2016 tarihleri 
arasında İtalya’nın Milano 
şehrinde düzenlenen 
eğitime katıldılar. 9 gün 
süren eğitim faaliyetlerinin 
yanında grup aynı 
zamanda 2 tane 
Montessori Eğitimi 
uygulayan okul öncesi 
kurumunu ziyaret ederek 
uygulamaları yerinde 
görme imkanı buldu. 
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75. YIL ANADOLU LİSESİ 
ERASMUS+ İLE AVRUPA’DA... 

    İlimizin seçkin liselerinden 75.Yıl Karabük Anadolu Lisesi Avrupa Birliği Proje Hazırlama 
Ekibi’nin Erasmus +KA1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında hazırlayıp Ulusal 
Ajansa sunmuş olduğu ‘’Okulumuz Bilgi ve İletişim Teknolojisinde Avrupa Yolunda’’ başlıklı 
proje 2015 yılında T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir. 

    Proje kapsamında Almanya / Berlin’de bulunan “DTZ Bildung” ve İtalya / Napoli’de bulunan 
“Flacco Lisesi” ile ortaklık yapılmış, 2016 Mayıs ayında proje hareketlilikleri bu iki ülkeye 
başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Projede yer alan toplam 16 katılımcıdan şu 
yetkinlikleri kazanmaları /geliştirmeleri 
beklenmiştir: 
a. Katılımcılarımızın alanlarıyla ilgili Bilgi ve 
İletişim Teknolojilerini tanımaları, etkili 
kullanmaları, geliştirmeleri ve sürdürülebilir 
hale getirmeleri, 
b. Katılımcıların mesleki kariyerlerini 
yükseltmeleri, 
c. Uluslararası yeni projeler üretmeleri, 
d. Avrupalılık bilinci kazanmaları, 
e. Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan eğitim 
kurumlarıyla işbirlikleri kurma yetkinliği 
kazanmaları, 
f. Okul idarecilerinin okul yönetimi konusunda 
yenilikçi olmaları, 
g. Eğitim personelimizin mevcut bilgi ve 
donanımlarını Avrupa Birliği standartlarına 
yükseltmesi, 
h. Yenilikçi metodolojileri ve farklı materyalleri 
ders ortamında kullanmaları, 
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ı. Yeni pratik müfredat programı şekillerini 
yakından takip etmeleri, iş başında 
incelemeler, karşılaştırmalar yapmaları ve 
uygun gördüklerini kendi eğitim sistemimize 
uyarlamaları ve uygulamaya koymaları, 
i. Katılımcılarımızın yabancı dil yeterliliklerini 
geliştirmesi ve bu konuda farkındalık 
yaratması, 
j. Avrupa müfredatlarının ortaklaştırılmasına, 
birlik içindeki eğitim kalitesini araştırma, 
iyileştirme ve bilgi transferi çalışmalarına 
katılarak okulumuzun uluslararası bir boyut 
kazanmasını sağlaması, 
k. Öğretmenlerimizdeki aidiyet duygusunun, 
kurum 
kültürünün ve takım ruhunun güçlenmesi, 
l. Katılımcılarımızın özgüvenlerinin gelişmesi, 
yeni bir vizyon kazanmaları ve çalışma 
performanslarının artması. 
2017 Haziran ayında sona erecek olan projenin 
yaygınlaştırma faaliyetleri devam etmektedir. 
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YEREL PROJELER  
VE  

DİĞER 
KURUMLARLA 

YAPILAN 
PROTOKOLLER 
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Sağlıklı Beslen Hareket Et 

Projenin Amacı 

        Öğrenci ve velilerimize dengeli beslenme ve 
fiziksel aktivite alışkanlığını kazandırmak ve obezite 
riskini azaltmak. Öğrenci ve velilerimizin sağlıklı bir 
hayat sürmeleri konusunda bilinçlendirmek. Obezite 
hakkında farkındalık oluşturmak. 

 

Proje Ortakları 

- Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü, 

- Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, 

- Bizim Radyo ve Televizyon, 

- Kardemir Karabükspor, 

- Karabük Belediyesi 
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Okuyarak Yaşıyorum 

     Projenin Amacı 

     -Okullardan başlayan bir 
okuma hamlesi ile okuma 
alışkanlığının tüm topluma 
yayılması, 

     -Okul kütüphanelerinin 
etkin bir şekilde kullanılması 
ile öğrencilere kitap okuma 
alışkanlığı kazandırılırken, 
diğer yandan kütüphanesi 
olmayan okullarımıza 
kütüphane kazandırılması, 
kütüphanesi olan okulların ise 
mevcut durumlarının 
geliştirilmesi. 

 

Proje Ortağı  

   İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
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Proje Kapsamında Yürütülen 
Faaliyetler 

 

Arkadaşımın Tavsiyesiyle 
Okuyorum 

  Valiliğimiz tarafından dağıtılan 
kitapların öğrenciler tarafından 
okunması ve en çok sevdikleri 
kitapları arkadaşlarına tavsiye 
etmeleri. Tavsiye ettikleri 
kitaplar en çok  okunan 
öğrencilerin ödüllendirilmesi. 

 

Kütüphaneye Üyeyim  

 Bu etkinlik, öğrencinin 
velisiyle veya öğretmeniyle 
kütüphaneleri ziyaret ederek, 
orada istediği kitabı seçip 
okuması ve kütüphaneye üye 
olup, seçtiği kitabı belli süreler 
için alıp okuması şeklinde 
uygulanır. 

 

Kitapçıları Geziyorum 

 Öğrencilerin, velileriyle 
birlikte serbest zamanlarında 
kitapçılara giderek velilerinden 
aldığı harçlıkla veya 
kumbaralarında biriktirdikleri 
paralarla, kendi seçecekleri 
kitapları almaları. 
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Ayın Kitabı Tanıtımı ve 
Sergisi 

 Öğrencilerin okudukları 
kitaplar arasından seçim 
yapılarak seçilen kitabın okul 
panosunda sergilenmesi. 

 

Yayınevleri Günleri 

 Yayınevlerinin davet edilerek 
okullarda veya eğitim 
bölgelerinde kitap sergileri 
açılması. Yazarların davet 
edilerek imza günleri ve kitap 
söyleşileri düzenlenmesi. 
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Cengiz Aytmatov’u Anma ve Türk Dünyası 
Kültürü Programı Gerçekleştirildi 

    Büyük edebiyatçı ve şahsiyetlerinin tanıtımı ve okullar kültür etkinlikleri kapsamında Cengiz 
Aytmatov’u Anma Ve Türk Dünyası Kültürü Programı Karabük Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 

    Müdürlüğümüz koordinasyonu ile Aydınlıkevler İlkokulu, Aydınlıkevler Ortaokulu ve 
Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklâl 
Marşımızın okunması ve Aydınlıkevler Ortaokulu Müdürü Adnan CANSIZ’ ın açılış konuşmasıyla 
başladı. 
    Adnan CANSIZ’ ın konuşmasının akabinde Cengiz Aytmatov’ un tanıtım filmi izlettirildi. Filmin 
ardından Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Cıldız İSMAİLOVA “Türk Dünyasında Cengiz AYTMATOV’un Yeri ve 
Önemi” konusunda açıklamalarda bulundu.  
    Konuşmalardan sonra programa Şube Müdürlerimiz Muhammet Nuri ATASEVEN ve Nevzat 
AKBAŞ tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam edildi. 
Ödül töreninin ardından program Kırgız öğrencileri tarafından hazırlanan dans gösterileri, manas 
okunması  ve kopuz eşliğinde seslendirilen şarkılar ve toplu fotoğraf çekimi ile sona buldu.               
Ayrıca Aytmatov Kitap Sergisi gezildi. 
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Değerimiz Değerlerimiz 
 Projenin Amacı 
  Günümüzde baş döndürücü bir 

şekilde ilerleyen teknoloji ve 
günlük yaşam,  toplum olarak bizi 
biz yapan bazı değerlerimize hak 
ettikleri önemin verilmemesine 
sebep olmaktadır. Bu değerler 
bizim toplumumuzu bir arada 
tutan, bizi birbirimize bağlayan 
temel taşlardır. Şüphesiz ki bu 
taşların zayıflaması ve yerlerinden 
oynaması bizi birbirimize 
bağlayan iplerin kopmasına ve 
toplum yapımızın çökmesine 
sebep olacaktır. Eğitimci olarak 
topluma yön veren bizlerin bu 
duruma seyirci kalmamız 
düşünülemez. Amacımız bu proje 
yardımıyla bu temel taşlarını 
geliştirmek ve yerlerini 
sağlamlaştırmaktır.   

 

Proje Ortakları 
  Karabük İl Müftülüğü, Karabük 

Üniversitesi,                Ensar 
Vakfı, KAİMDER, İlim Yayma 
Cemiyeti 
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Değerlerle bağlantı kurulacak 
belirli gün ve haftaların 
planlanması.  

Okul köşelerinin 
hazırlanması.(değerler ağacı, 
pano vb)  

İşlenen değerler ile ilgili 
dönütlerin toplanması ve 
değerlendirilmesi.  

Değerlere yönelik grup 
rehberliği etkinliklerinin 
uygulanması.  

Okul öğrenci temsilcisinin 
bayrak törenlerinde ayın değeri 
ile ilgili bilgilendirme yapmasının 
sağlanması.  

Değerlerimiz konularında 
münazara, panel, konferans, 
çalıştay ve benzeri çalışmalar 
düzenlenmesi.  

Öğrenciler arasında resim, şiir, 
kompozisyon, öykü vb yarışmalar 
düzenlenmesi.  

Değerlerimizin gelişimine 
hizmet etmiş şahsiyetlerin 
araştırılmasının ve sınıf 
ortamında paylaşılmasının 
sağlanması.  

Okul ve okul çevresinde 
öğrencilerin değerlerle ilgili saha 
araştırmaları yapmalarının 
sağlanması.  
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Okulun dikkatleri konu üzerinde 

yoğunlaştıracak afiş vb. görsel 

malzemelerle donatılması.  

Öğrencilere değerleri konu alan 

kısa filmler seyrettirilmesi.  

Duvar gazeteleri, broşürler ve 

benzeri basılı materyaller 

hazırlanması. 

Çocukların özdeşim 

kurabilecekleri canlı biyografilerin 

okulda konuk edilmesi. 

Karabük ve İlçelerinde 

geçmişten günümüze değerler 

(soyut miraslar) konusunda çeşitli 

sanatsal faaliyetler (resim, tiyatro 

vb.) gerçekleştirilmesi. 

Örnek kişiliklerin tanıtılması ve 

bu kişilerden yaşanmış hikâyelerin 

paylaşılması.  

Değerlerle ilgili kitap 

tanıtımlarının yapılması.  

Okul ve sınıf panolarına güzel 

sözler asılması.  

Geliri okul içi ve dışında ihtiyaç 

sahiplerine verilmek üzere kermes, 

yardım organizasyonları 

düzenlenmesi. 
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Bilinçli İnternet Güvenli Gelecek 
Projenin Amacı 

          Ülkemizde sosyal hayatı etkileyen İnternet ve sosyal medyanın başta 
çocuklar ve gençler olmak üzere nüfusun büyük çoğunluğunu etkisi altına 
aldığı görülmektedir. Bu nedenle ailelerin, genç ve çocukların daha iyi 
yetişmesi adına etkili İnternet ve sosyal medya  kullanımının desteklenmesi 
ve olası zararlı etkilerinden korunması amaçlanmıştır. 

Proje Ortakları  

            Karabük Emniyet Müdürlüğü, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü. 

 

 

 

Proje Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

           Proje kapsamında İlimiz genelinde 715 ortaöğretim öğrencisine anket 

uygulanmış okullarda seminerler verilmiştir. 
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Bilinçli İnternet Güvenli Gelecek Projesi 
Etkinlikleri Başladı 

    21. yüzyılda teknoloji ve iletişimde 
meydana gelen hızlı gelişmeler, bilgiye 
ulaşma ve onu en etkin şekilde 
kullanma ihtiyacını insan için 
vazgeçemeyeceği bir gereksinim ve 
gündelik yaşamının kaçınılmaz bir 
parçası haline getirmiştir. 
    Sosyal medya günümüzde en önemli 
iletişim araçlarından birisi olma yolunda 
hızla ilerleyen internetin en gözde 
uygulamaları arasında yer almaktadır. 
İnternetin kullanılma sıklığı artarken, bu 
sıklık içinde de sosyal medyaya girilme 
oranı yükselmektedir. Buradan 
hareketle gençlerin, çocukların ve 
ailelerin bilinçlendirilmesi, sosyal 
medyanın zararlı etkilerinden korumak 
için Müdürlüğümüz ile İl Emniyet 
Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü 
işbirliğinde Bilinçli İnternet Güvenli 
Gelecek Projesi hayata geçirilmiştir. 
    Proje kapsamında 2016-2017 eğitim 
öğretim yılında öğrencilerimizde 
farkındalık oluşturabilmek amacıyla 
gerçekleştirilecek etkinliklerin ilki 
Karabük Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesinde okul idareci, öğretmen ve 
öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Etkinlikte Müdürlüğümüz Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü 
Hasan GÜMÜŞ tarafından okul öğrenci 
ve öğretmenlerine “Sosyal Medya ve 
Gençlik” konulu seminer 
düzenlenmiştir. 
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Tut Elimden Anla Beni 

Projenin Amacı 

           “Tut Elimden, Anla Beni”  projesi  zorunlu göç mağduru, 
muhacir, şehit, gazi, doğal afetlerden etkilenen, parçalanmış aile 
ve fakir aile çocukları ile yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri 
durumda olan öğrenciler ile diğer yardıma ihtiyaç duyan 
öğrencileri tespit etmek ve bunlara yönelik psikolojik, sosyal, 
kültürel ve ekonomik destek vermek ve yardımları koordine 
etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Proje Ortakları  

• İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

• Karabük İl Sağlık Müdürlüğü 

• Karabük İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 

• Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

• Karabük Valiliği SYDV 

• Karabük İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

• Okul Müdürlükleri ve Okul Aile Birliği Başkanlıkları 

• Karabük İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanlığı 

• Eğitimimiz, Geleceğimiz Derneği Başkanlığı 
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Karabük Üniversitesi ile Hizmetiçi 
Eğitim İşbirliği-Öğretmen Eğitimi 

Protokolü İmzalandı 

    İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü 
arasında “Hizmetiçi Eğitim İşbirliği Öğretmen Eğitimi Programına 
İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı. 
    Yaşam boyu öğrenme kapsamında eğitimdeki gelişmeler, yeni 
uygulamalar ve bilimsel çalışmalar hakkında Mesleki ve Teknik 
Anadolu Liselerinde ve Çok Programlı Anadolu Liselerinde görev 
yapan atölye ve labaratuvar öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimi 
verilmesinin amaçlandığı protokol, 13.07.2016 tarihinde Karabük 
Üniversitesi Rektörlüğünde İl Müdürümüz Ali KÖSE ve Karabük 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik POLAT tarafından imzalandı. 
    Söz konusu protokol gereği Karabük Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesinin koordinasyonu ile Mühendislik Fakültesi, Teknoloji 
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu, Safranbolu 
Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Adalet 
Meslek Yüksek Okulu tarafından hizmetiçi seminer işbirliğine dayalı 
öğretmen yetiştirme programları gerçekleştirilecektir. 
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Karabük Üniversitesi ile Eğitimde 
İşbirliği Protokolü İmzalandı 

    Karabük Üniversitesi ile Müdürlüğümüz 
arasında, Fen ve Sosyal Bilimler Programı 
uygulanan İlimiz Şehit Murat Akdemir 
Anadolu İmam Hatip Lisesine Yönelik 
Eğitimde İş Birliği Protokolü imzalandı.  
    09.11.2016 tarihinde Karabük 
Üniversitesi Rektörlüğünde İl Müdürümüz 
Ali KÖSE ve Karabük Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Refik POLAT tarafından imzalanan 
ve Müdürlüğümüz Din Öğretimi Şube 
Müdürü Nevzat AKBAŞ ile Okul Müdürü 

Recep GÜNEY´ in de hazır bulunduğu protokol ile: Fen ve sosyal bilimler programı uygulanan Şehit 
Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde uygulanan programın amaçları doğrultusunda, okul 
öğrencilerinin; belirli bir program çerçevesinde, üniversite kampüs ve kütüphanelerinden 
yararlanmaları, belirlenen derslere katılabilmeleri, üniversitenin uygun gördüğü öğretim üyeleri ile 

irtibata geçebilmeleri, kariyer merkezlerinin 
hizmetlerinden yararlanabilmeleri ve ihtiyaç 
duyulan alanlarda toplantılar ve hizmet içi 
eğitimler düzenlenmesi, okulun öğretmen ve 
öğrencilerine akademik destek sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

21 



Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü   Ar-Ge Bülteni – Ocak 2017 – Sayı:6 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 
İle İşbirliği Protokolü İmzalandı 

    Müdürlüğümüz ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı İş 
Birliğinde açılacak kurslara İlişkin protokol imzalandı.  
    29.11.2016 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında İl Millî 
Eğitim Müdür Vekili Turgut ACARLI ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Tuncay ÖZCAN tarafından imzalanan ve Müdürlüğümüz Hayat Boyu 
Öğrenme Hizmetleri Şube Müdürü Hasan GÜMÜŞ, Halk Eğitim Merkezi 
ve ASO Müdürü Dursun YEŞİLOĞLU, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü 
Taner TÜNAY ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyelerinin de 
hazır bulunduğu protokol ile: Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına kayıtlı 
bulunan; gıda üretim ve perakende iş yerleri, insanî tüketim amaçlı sular 
ile doğal mineralli suları üreten iş yerleri, temizlik hizmetlerinin verildiği iş 
yerleri, inşaat ve yol yapım işi ile uğraşan iş yerleri ve tehlikeli ve çok 
tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanlar ile iş yeri sahipleri ve işletenlere 
yönelik düzenlenecek olan hijyen kursları ve mesleki eğitim kursları ve iş 
makineleri operatörlüğü kurslarında verilecek olan mesleki eğitimlere 
ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır. 
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Karabük İl Müftülüğü ile Eğitimde 
İşbirliği Protokolü İmzalandı 

    İl Müftülüğünde 12.12.2016 tarihinde  İl Müdürümüz Ali KÖSE ve İl Müftüsü Halil BEKTAŞ 
tarafından imzalanan protokol ile; örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki din eğitim ve öğretimi 
faaliyetlerinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü-İl Müftülüğü iş birliği çerçevesinde; temel eğitim ve 
ortaöğretim çağındaki öğrencilerimize millî, manevi, ahlâki, insanî ve kültürel değerlerimizin 
benimsetilmesi, mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil gibi alanlarda 
yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerin 
kazandırılması, öğretmenlerin ve din görevlilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. 
    Protokol imza töreninde Müdürlüğümüz Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Nevzat AKBAŞ 
da hazır bulundu. 
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12 Farklı Kurum/Kuruluş ile 
MTOYK İşbirliği Protokolü 

İmzalandı 

    Müdürlüğümüz ile Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karabük 
Defterdarlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kardemir A.Ş. Genel Müdürlüğü, Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı ve Karabük 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında İşbirliği protokolü imzalandı. 
    İl Müdürümüz Ali KÖSE ile 12 farklı başkanlık/kurum/kuruluş müdürü/başkanı tarafından 
imzalanan protokol ile; mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmalarında taraflarla 
yapılacak iş birliğinin usul ve esasları ile tarafların görev ve yükümlülükleri belirlenmiştir. 

    Protokol ile Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK)  çalışmaları kapsamında; 
a) İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu müdürlükleri, sektör ve 
meslek kuruluşları, yerel yönetim ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği, 
yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitim ile ilgili konuların ve sorunların ele alınarak 
çözüm önerilerinin geliştirildiği bir platformun oluşmasını sağlamak, 
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b)Mesleki ve teknik eğitim alanında taraflar 
arasındaki iş birliğini artırmak ve sürekli hale 
getirmek, 
c)Mesleki ve teknik öğretim programlarının, ilgili 
sektörün ve iş piyasası aktörlerinin beklentileri 
doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlamak, 
d)İl/İlçe genelindeki mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarında açılacak veya kapatılacak meslek alanı 
ve dallarının yerel iş piyasası ihtiyaçları 
doğrultusunda, sektörle işbirliği yapılarak 
belirlenmesini  sağlamak, 
e)Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim 
ortamlarının nitelikli bir mesleki ve teknik eğitim 
yapılabilecek şekilde iyileştirilmesinde, bina yapım 
ve onarımında, atölye ve laboratuvar ihtiyaçları ile 
eğitim araç-gereci, makine-teçhizat ve diğer donatım 
malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasında tarafların 
katkısını sağlamak, 
f)Atölye/laboratuvar ve yeterli donanımı 
bulunmayan meslek alan ve dal eğitimlerinin 
sektörle işbirliği yapılarak, işletmelerin eğitim 
birimlerinde yapılmasını sağlamak,                             
g)Öğrencilerin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 
gereğince yapmak zorunda olduğu işletmede 
mesleki eğitim (beceri eğitimi) ve staj imkânlarının 
artırılmasını ve iyileştirilmesini sağlamak,                    
h)Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu 
mezunlarının eğitim aldıkları meslek alanında 
istihdam edilmeleri için sektör desteğini sağlamak,   
i) Ortaokul öğrencilerine ve mesleki ve teknik eğitim 
kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik 
mesleki rehberlik çalışmalarına tarafların destek 
olmasını sağlamak,  
j)Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin sosyal, 
bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ile 
mesleki ve teknik eğitim alanında düzenlenecek 
yarışmaları desteklemek,  
k)Yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki 
ve teknik eğitimde kalite ve verimliliği artırmaya 
yönelik projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını 
sağlamak, 
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l) Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin meslek ahlakı ve ahilik değerlerine sahip 
olarak yetiştirilmelerinde tarafların desteğini almak, bu doğrultuda taraflar ile iş birliği 
yapılarak meslek alanlarına göre ahilik kültürümüze uygun mezuniyet programları 
düzenlemek, 

m) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere 
düzenlenecek hizmetiçi eğitimlerin sektörle iş birliği yapılarak işletmelerde işbaşı eğitim 
şeklinde yapılmasını desteklemek, 

n) İşletme/kurum/kuruluş çalışanlarının mesleki ve teknik eğitim alanında ihtiyaç 
duydukları eğitimlerin, eğitim-öğretimi aksatmayacak  şekilde mesleki ve teknik eğitim 
kurumları ile işbirliği yapılarak düzenlenmesini sağlamak, 

o) Yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler, veliler ve kamuoyu 
nezdinde basılı, görsel ve işitsel materyaller ile tanıtımı için sektörün ve yerel yönetimlerin 
desteğini almak, 

p) Sektörle etkili işbirliği yapan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu yöneticileri ve 
öğretmenleri ile başarılı öğrencileri  teşvik edici faaliyetlerde bulunmak;  

konularında iş birliği yapılacaktır. 

26 



Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü   Ar-Ge Bülteni – Ocak 2017 – Sayı:6 

DİĞER 
FAALİYETLER 
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Demokrasi Şehidi Metin Arslan´ın 
Annesi Şaziye ARSLAN Hastanede 

Ziyaret Edildi 
    15 Temmuz 2016 gecesi 
FETÖ/PDY mensubu askerlerin 
gerçekleştirdiği darbe girişimi 
sırasında, demokrasiye ve millî 
iradeye sahip çıkmak için 
meydanlara ve sokaklara çıkan 
vatandaşlarımıza açılan ateş 
sırasında şehit düşen Metin 
ARSLAN’ın annesi Şaziye ARSLAN 
tedavi görmekte olduğu KBÜ 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
Müdürlüğümüz yöneticileri 
tarafından ziyaret edildi.   

    İl Müdürümüz Ali KÖSE 
beraberinde Müdür Yardımcımız 
Erdal ÜNGÖREN ve Şube 
Müdürümüz Nevzat AKBAŞ’ın yer 
aldığı ziyarette Şehidimizin babası 
Zeki ARSLAN ve ablasının kızı Eda 
Esra ATAMAN ile bir süre sohbet 
eden yöneticilerimiz anne Şaziye 
ARSLAN’a geçmiş olsun 
dileklerinde bulunarak hastaneden 
ayrıldılar. 
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Şehitlerimizin İsmi 
Okullarımızda Yaşatılacak 

    İlimizde PKK terör örgütü ile yaşanan çatışmalarda şehit olan polis memurlarımız 
Ercan HIRÇIN ve Alican ÖZTÜRK ile 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul ilinde şehit 
olan Barış EFE ve Metin ARSLAN’ ın isimleri okullarımızda yaşatılacak. 
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    Bu kapsamda; 2015 yılında Mardin’in  Dargeçit İlçesinde şehit olan 
Karabüklü Polis Memuru Ercan HIRÇIN’ ın ismi Merkez Çamkent 
Ortaokulunda, 2016 yılında Şırnak İlinde şehit olan Karabüklü Polis Memuru 
Alican ÖZTÜRK’ün ismi Merkez Aydınlıkevler Mahallemizde inşa edilmekte 
olan okulda, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul İlinde Demokrasi Şehitleri 
arasına katılan Karabük-Eflani doğumlu Barış EFE’nin ismi Eflani İmam Hatip 
Ortaokulunda, Demokrasi Şehitlerimizden Metin ARSLAN’ ın ismi Merkez 
Yenişehir İlkokulumuzda ve yine İstanbul Demokrasi Şehitlerinden Rize-
Kalkandere doğumlu Murat AKDEMİR’ in ismi de Safranbolu Proje Anadolu 
İmam Hatip Lisemizde (Adlandırma Millî Eğitim Bakanlığınca yapılmıştır) 
yaşatılacaktır.  

Ayrıca Safranbolu Anadolu Lisemizin ismi de “15 Temmuz Şehitleri Anadolu 
Lisesi” olarak değiştirilmiştir. 
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Şehit Murat Akdemir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Açıldı 

    667 sayılı KHK ile kapatılarak Müdürlüğümüze devredilen okul 
binasında Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün onayı ile 
34 kontenjanlı karma (kız-erkek) Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi açılmıştır. 
Safranbolu Barış Mahallesi’ndeki okul binasında Fen ve Sosyal Bilimler 
Projesi uygulanmaktadır.  
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Geleneksel Bayramlaşma 
Töreni Yapıldı 

    İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde her bayramda olduğu gibi Kurban 
Bayramında da Bayramlaşma Töreni düzenlendi.  
    İl Müdürümüz Ali KÖSE ile Müdürlüğümüz yöneticileri ve personelinin 
hazır bulunduğu bayramlaşma töreninde İl Müdürümüz “Tüm 
meslektaşlarımın Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, sağlık, huzur, barış ve 
kardeşlik içinde nice bayramlara erişmemizi diliyorum.” dedi. 
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2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı ve 
İlköğretim Haftası Açılışı Yapıldı 

    2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Açılış ve 
İlköğretim Haftası Kutlama Programı, İl 
Millî Eğitim Müdürümüz Ali KÖSE’nin 
Karabük Atatürk Ortaokulu’ndan iki 
öğrenci ile Atatürk Anıtı’na Çelenk 
sunması ve törene katılanlarla topluca 
saygı duruşunda bulunulmasının ardından 
İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. 
     Anıt Meydanı’ndaki çelenk sunma 
töreninin ardından; törene katılan Valimiz 
Sayın Mehmet AKTAŞ, İl Protokolü, 
Okul/Kurum yöneticileri, Öğretmen, 
Öğrenci ve velilerin katılımıyla “İlköğretim 
Haftası, Şehitlerimiz ve Millî İradeye  
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Saygı” yürüyüşü ile Yenişehir Kapalı Spor Salonuna 
gelindi. Spor salonunda düzenlenen programa 
Valimiz Sayın Mehmet AKTAŞ, İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Ali KÖSE, Garnizon Komutanı J. Albay 
Cihan ULUKAYA,  Defterdar Osman KOÇAŞ, İl Genel 
Meclisi Başkanı Ahmet SÖZEN, İl Sağlık Müdürü 
Ahmet SARI, Halk Sağlığı Müdürü Sezgin TİRYAKİ, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin 
ÇATAKLI, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim ŞAHİN, 
Ticaret İl Müdürü Feridun KARATAŞ, İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanı, Müdür 
Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul müdürleri, 
öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. 
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    Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasının ardından İl Müdürümüz Ali KÖSE’nin 
günün anlam ve önemine dair konuşması ile başladı. 
İl Müdürümüz konuşmasında: “Karabük İli’nde tüm 
eğitim çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla yeni bir 
ders yılını başlattığımız bu özel günde; bu tatlı 
heyecanı bizlerle paylaşan Sayın Valimiz başta 
olmak üzere törenimizi teşrif eden siz saygıdeğer 
davetlilerimizi, misafirlerimizi, yöneticisinden 
hizmetlisine burada bulunan tüm mesai 
arkadaşlarımı, değerli velilerimizi ve sevgili 
öğrencilerimizi Karabük eğitim camiamız adına 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
    Çalkantılı bir yaz tatilinden sonra bugün nihayet 
öğrencilerimiz öğretmenleri ile buluşuyor. Bu yaz 
tatili öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için aynı 
zamanda bir uygulamalı eğitim dönemi oldu. 
Çocuklarımız, gençlerimiz “darbe’yi”,  “millî irade’yi” 
ve ona sahip çıkmayı öğrendiler. “Hâkimiyetin niçin 
kayıtsız şartsız milletin olduğunu” daha iyi anladılar. 
Tarihe tanıklık edercesine meydanlarda yanımızda 
oldular.     Demokrasi nöbeti tuttular. 
    Tebrikler sevgili çocuklar. Tebrikler sevgili 
öğretmenler. 
    Bu vesileyle 15 Temmuz Darbe girişiminde can 
veren demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyor; bu hain teşebbüsün, ülkemizi işgal projesinin 
sahibi dış mihrakları, işbirlikçilerini ve bunların 
figüranlığını yapan satılmış beyinleri nefretle kınıyor 
ve lanetliyorum. 

    Sayın Valim, Sayın Vekilim, Değerli Davetliler, 
Sevgili Öğrenciler,   
    Bugün Ülkemizin her yerinde; yaz tatilinden sonra 
okullarına dönen öğrencilerimizin, 
öğretmenlerimizin, bu yıl ilkokullu, ortaokullu, liseli 
olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, okulları ile 
buluşan yeni öğretmenlerimizin apayrı duyguları, 
heyecanları var. Okullar; öğrencileri, öğretmenleri 
ile güzel ve anlamlı. 
    Yuvanıza hoş geldiniz sevgili çocuklar, hoş geldiniz 
değerli öğretmenlerimiz. 
    Sayın Valim, Değerli davetliler, 
    Bilginin yaşayışa dönüşmesi olarak 
özetleyebileceğimiz eğitim; olayların 
yorumlanabilmesi, davranışların geliştirilmesi, 
değişikliğin yaşanılması, gelişimin sağlanması, 
farklılıkların okunması, inceliklerin kuşanılması, 
insanların anlaşılması, fikirlerin yoğrulması, samimi 
duyguların ifadesi, insani özelliklerin ruh ve 
bedende dokunması, hayatın derinliklerinin 
sorgulanması, düşüncelerin anlaşılması ve 
öğretilerin anlam kazanması olarak da açılabilir. 
    Son 20 yılda yapılan araştırmalar, insanın öğrenen 
bir varlık olduğunu, öğrenmediği zaman 
kireçlenmeye başladığını ortaya koymuştur. Beynin 
yaşlanmasını engellemek, sürekli öğrenmeye ve 
öğrenme çevrelerinde bulunmaya bağlıdır. Adeta 
peygamberimiz (s.a.v.)’in bir mucizevi beyanı, bu 
asırda daha iyi anlaşılıyor. “Ya öğrenen ya öğreten 
ya da öğrenmeyi destekleyen ol. Yoksa helak 
olursun.” Bu düşünceden hareketle, İnsanın beyin 
fakültelerini daha etkin kullanmak için; ‘öğrenen 
fert’, ‘Öğrenen kurumlar’ ve ‘öğrenen sistemler’ 
kavramları ortaya atıldı. 
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    Adale gücü ile zihin gücünün yer değiştirdiği günümüz dünyasında geçerli akçe: bilgiyi kullanma ve 
ondan yeni bilgiler üretme kapasitesine sahip olmaktır. Bunu başaran ülkeler günümüz dünyasında 
daha fazla söz sahibi konumdadır. 
    Tarih, eğitim önemsendiğinde toplumların nasıl şaha kalktığının, ihmal edildiğinde, 
önemsenmediğinde de nasıl geri kaldığının örnekleri ile doludur. 

    Sayın Valim, 
    Karabük eğitim camiası olarak maiyetinizde; Bakanlığımızın,  Milletvekillerimizin ve diğer 
siyasilerimizin, mahalli idarelerimizin,  Kardemir İşletmesinin, İlgili Kurumların, 
hayırseverlerimizin, velilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin de desteği ile eğitim altyapısı ve 
akademik eğitim başarısı alanlarında ülke ve bölge sathında dikkat çeken başarılı 
çalışmalarımızın daha da artırılması için çalışılmaktadır. 
    Okullarımızın yeni ders yılına hazırlanması için bu yaz sezonunda 77 okulumuzda planlanan 
onarım ve çevre düzenlemesi inşaatlarının 11 tanesi tamamlanmış, 46’sı devam etmekte, 20 
tanesi de ihale aşamasındadır. Devam eden onarım inşaatlarımızın eğitim öğretim etkinliklerinin 
gerçekleştirildiği kısımları tamamlanmış olup kalan işler de eğitim öğretim saatleri dışında 
gerekli önlemler alınarak yapılacaktır. 
    Bu hususta desteğini esirgemeyen Zatı âliniz ve Milletvekillerimiz başta olmak üzere Çevre ve 
Şehircilik Bakan yardımcımıza, İl Özel İdaremize, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze, İl ve İlçe 
Belediye Başkanlıklarımıza, Okul yöneticilerimize, Okul-Aile Birliklerimize, Gönüllü velilerimize 
ve İlimiz medyasına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
    Sayın Valim, 
    Karabük İli, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ders kesiminden sonra yeni hizmete açtığımız 1 
Anaokulu, 1 özel İlkokul, 1 Özel Ortaokul, 3 müstakil İmam Hatip Ortaokulu, 1 Yatılı Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, Gelecek ders yılında Proje okulu hüviyetinde olacak 1 karma Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, 1  Bilim ve Sanat Merkezi de dahil olmak üzere 202 Eğitim Öğretim kurumunda 
3060 öğretmen ve yöneticisi, 37000 Civarında öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine hazırdır. 
    İl genelinde taşımalı eğitim ve yemek ihalelerimiz gerçekleşmiş olup bugün itibarıyla hizmete 
başlanmıştır. 9. Sınıf ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin taşıma ihaleleri yerleştirme ve 
nakil işlemlerinin akabinde gerçekleştirilecektir. 
    FETÖ PDY kapsamında görevden ihraç edilenlerle oluşan öğretmen açığı Valiliğimiz onayları ile 
görevlendirilen 184 kadrolu ve 100 civarında ücretli öğretmen ile karşılanmıştır.  
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    2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında il olarak uyguladığımız “Okuyarak Yaşıyorum”, “Bilinçli 
İnternet, Güvenli Gelecek”, “Değerimiz Değerlerimiz”, “Sağlıklı Beslen Hareket Et”, “Tut Elimden 
Anla Beni” adlı projeleri bu ders yılında da çeşitli etkinliklerle sürdürmeyi, İl olarak yüksek 
akademik başarımızın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ve toplum 
hizmeti çalışmalarına daha fazla katılımlarını sağlamayı, öğretmen zümre çalışmalarını etkin 
kılmayı, okulda demokrasi eğitimi çalışmalarını artırarak sürdürmeyi, Öğrencileri eğitim-öğretim 
ve yönetim faaliyetlerine daha fazla dâhil etmeyi düşünüyoruz. 

    Değerli anne babalar, Değerli  veliler, 
    Her fırsatta söylediğimiz gibi Karabük İli eğitim başarısının temel faktörlerinden biri de aile 
duyarlılığıdır. Öncelikle Karabük’teki anne babaları, aile bireylerini bu hassasiyetlerinden dolayı tekrar 
tebrik ediyorum. 
    Her aile bir okuldur. Çocuğa ilk eğitim aile okulunda verilir. Anne babalar, diğer aile bireyleri bu okulun 
hem öğretmenleri ve hem de öğrencileridir. Her anne baba çocuklarının başarılı olmasını ister ve bu 
konuda çaba harcar. Ne var ki bu süreçte doğru olduğunu düşünerek sergilediğiniz bazı davranışlar, 
fayda yerine zarar verebilir, kişilik oluşumunda telâfisi imkânsız sonuçlar doğurabilir. Birkaç basit örnek 
vermek gerekirse: “Artık çocuk değilsin, çocukluktan kurtul.” gibi sözlerle okul kaygısını hafife almayın, 
“Seni öğretmenine şikâyet ederim” gibi sözlerle çocuğunuzu öğretmeninden soğutmayın. Çocuğunuzun 
ödevlerini yaparak, ayakkabısını giydirerek.. onu hazırcılığa alıştırmayın. Yıkıcı sonuçlarla karşılaşmamak, 
çocuğunuzu bilinçli yetiştirmek için Halk Eğitimi Merkezlerimizce düzenlenen anne-baba eğitimlerine 
mutlaka katılmalısınız.  Çocuklarınıza tepki göstermeden önce empati kurmalı, anlayışlı ve duyarlı 
olmalısınız. Onlara kendilerini ifade etme hakkı tanımalı, kontrol etmeli ama baskı kurmamalısınız. Yine 
çocuklarınızı iyi örnek alabilecekleri ortamlara, okuldaki sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile toplum 
hizmeti çalışmalarına katılmaları konusunda teşvik ediniz. Sorumluluklar yükleyerek cesaretlendiriniz, 
fikirlerini alınız, kendilerine güvendiğinizi hissettiriniz. Bu davranış ve yaklaşımları bilinçli ve kararlı bir 
şekilde sürdürdüğünüz takdirde çocuğunuzdaki mükemmel değişimi izleyeceksiniz. 
    Karabük Eğitim Başarısının Mimarları, Sevgili öğretmenler, 
    Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk “En önemli ve feyizli görevlerimiz, 
millî eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu 
ancak bu suretle olur.” Sözleri ile gösterdiği strateji ve önceliğin gereği olarak son on, on dört yıldan beri 
devletimizin eğitim alanındaki büyük yatırımları, plan, proje ve arayışları hepinizce malumdur. 
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    Millî Eğitim işlerinin de en önemlisi sizin yaptığınız iştir. Çocuğun, gencin kalbine dokunanın, 
onu şekillendirenin yaptığı iştir. Eğitim-öğretim işidir. 
    İl olarak sizlerin, ilgili yöneticilerimizin ve velilerimizin gayretleri ile oluşturduğumuz standart 
ve bulunduğumuz basamaktan geri adım atmadan daha üst basamaklara çıkmak zorundayız. 
Bu azmi, bu dinamizmi sizlerde görüyoruz. Bu asli sorumluluğun gereği olarak;  büyük 
fedakârlıklarla sürdürdüğünüz eğitim-öğretim faaliyetlerinde eğittiğiniz çocuklara, 
öğrencilerinize alan bilginizin ve bilimsel düşünce yaklaşımının yanı sıra sevginizi, insani 
değerleri, millî manevi değerlerimizi, bunların yanı sıra da sevme, sevilme, değer verme, değer 
görme, paylaşma gibi temel gelişim ihtiyaçlarını olabildiğince artırarak dâhil etmeniz, 
doğrularında da yanlışlarında da çocuklarımızın yanında olmanız ve onlarla yüzleşmeniz bizi 
sür’atle “Geleceğin lider ülkesine, müreffeh Türkiye’sine” taşıyacaktır. 
 Bu vizyonu gerçekleştirdiğimizde eminim ki en mesut olanlar Atatürk’ün dediği gibi 
“hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlar” olacak, 
yani öğretmenlerimiz olacaktır. 
    Bu duygularla 2016-2017 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, 
velilerimize, İlimize ve Ülkemize hayırlar getirmesini diler saygılar sunarım. .” dedi.  
Programın devamında Şehit Metin Arslan İlkokulu öğrencisi Sadıkcan BOSTANBAŞI’nın “Yeni 
Ders Yılı” adlı şiirini okumasının ardından Şehit Metin Arslan İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerinin 
“Kınalı Ali” adlı  gösterisi sunuldu. Karabük Atatürk Ortaokulu öğrencisi Derya BÜYÜKTEPE  
“Eğitim Gelir Aklıma” adlı şiirini okudu. Şehit Metin Arslan İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinin 1. Sınıf 
öğrencilerine okula  hoş geldiniz çiçeği takdiminin ardından Valimiz Sayın Mehmet AKTAŞ 
konuşmalarını yapmak üzere davet edildi. Valimiz konuşmasında: “Kişisel gelişimin, toplumsal 
huzurun, kalkınmanın, refahın temelinde eğitim yatar. Bunun için hem devlet olarak, hem de 
millet olarak insanlarımızı, gençlerimizi daha iyi yarınlara hazırlamak için var gücümüzle 
mücadele ediyoruz. Kaynaklarımızın büyük çoğunluğunu eğitime harcıyoruz. Allaha şükür 
Karabük’te eğitimde çok iyi noktadayız. Bu başarıyı yakalamamızda öğretmenlerimizin gayreti 
var, öğrencilerimizin azmi var. Ayrıca siz değerli Karabüklülerin yani velilerin gayreti ve katkısı 
var.” dedi.  Valimizin hitabının ardından Sayın Valimiz ve   İl Milli Eğitim Müdürümüzün 2016- 
2017  ders yılının ilk zilini çalmaları ve Merkez Fazlı Yeşilyurt Ortaokulu halk oyunları ekibince  
sunulan Halk Oyunu Gösterisi ile program son buldu. 
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    Programın ardından Valimiz beraberinde İl protokolü ile Anıt Meydanında yapılan 
Gaziler Günü çelenk sunma törenine iştirak edildi. Bu törenin ardından Kardemir AŞ. 
Tarafından tadilat ve onarımı gerçekleştirilen Hoca Ahmet Yesevî İmam Hatip 
Ortaokulunda düzenlenen törenle okulun açılışı yapıldı, okul gezilerek davetlilere ikramda 
bulunuldu. Valimiz ve İl Müdürümüz bu törenden sonra ilimiz demokrasi Şehitlerinden 
Metin Arslan’ın adı verilen “Şehit Metin Arslan İlkokulu” nu ziyaret ederek okulda 
incelemelerde bulundu. Valimiz ve İl Müdürümüz okul yönetici ve öğretmenlerine başarı 
dileğinde bulunarak okuldan ayrıldı. Gün içerisinde ayrıca ;  
    Öğlebeli Şehit Nazif Topsakal İlkokulundan üç kişilik bir öğrenci grubu Okul Müdürü 
Vedat ÖZTÜRK ve öğretmen Dilşen ŞİŞLİ beraberinde İl Müdürümüzü makamında ziyaret 
ederek günün anısına çiçek sundu. İl Müdürümüz öğrencilerimize kitap hediye ederek 
okuma alışkanlığı kazanmaları tavsiyesinde bulundu. İl Müdürümüz daha sonra Şehit 
Metin Arslan ilkokulu Müdürü İlyas YILDIZ ve Okul sınıf Öğretmenlerinden Şeyda GÜRCAN 
ve üç öğrenci ile Valimizi makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Valimizin çocuklar 
ve ziyarette bulunanlar ile sohbetinin ardından öğrencilere kitap hediye etmesi ve fotoğraf 
çektirmesi ile ziyaret son buldu.  
    İl Müdürümüz Merkez ve İlçelerdeki okul ziyaretlerini hafta boyunca sürdürdü. 
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Hoca Ahmet Yesevi İmam 
Hatip Ortaokulu Eğitime 

Açıldı 
    Mülkiyeti Kardemir Karabük Demir Çelik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş´ ye kullanım hakkı Millî 
Eğitim Bakanlığı’na verilen ve daha önceki 
yıllarda Anadolu İmam Hatip Lisesi ek binası 
olarak kullanılan Yenişehir Mahallesi 
Göktürkler Caddesi üzerindeki Yenişehir 
Eğitim Merkezi binasında Kardemir A.Ş 
tarafından yaptırılan tadilat ve onarım 
sonrasında eğitim öğretime hazır hale 
getirilen Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip 
Ortaokulu’nun açılışı yapıldı. 

    2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren 60 öğrenci ile eğitime başlayacak olan Hoca 
Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’nun açılış programına Valimiz Sayın Mehmet AKTAŞ, J. 
Albay Cihan ULUKAYA, İl Emniyet Müdürü Serhat TEZSEVER, Kardemir A.Ş Genel Müdürü 
Mesut Uğur YILMAZ, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali KÖSE, Defterdar Osman KOCAŞ, İl 
Müftüsü Halil BEKTAŞ, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler katıldı. 
    Açılışta konuşan İl Müdürümüz İlimizin en büyük sanayi teşekkülü olan KARDEMİR’in 
Karabük eğitimine verdiği maddi ve manevi desteği çok değerli bulduğunu belirterek 
katkılarından dolayı KARDEMİR A.Ş yönetimine teşekkür etti. 
    Kardemir A.Ş Genel Müdürü Mesut Uğur YILMAZ konuşmasında Türkiye´nin 2023 
hedeflerine ulaşması için en büyük görevin eğitime düştüğünü belirterek, "Kardemir Yönetim 
Kurulu olarak bu bilinçle hareket ederek Millî Eğitim Müdürlüğü’nün alt yapı ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu´nun tadilatını 
gerçekleştirdik." dedi. 
    Valimiz Sayın Mehmet AKTAŞ yaptığı konuşmada ise "Kardemir Yönetim Kurulunun bütün 
üyelerine, Genel Müdürümüze ve tabi ki Kardemir çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. 
Bu okulumuzun Karabük´e ve burada eğitim görecek öğrencilerimize ve velilerimize de hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum" dedi. 
    Konuşmaların akabinde İl Müftüsünce yapılan duadan sonra Valimiz ve beraberindekilerle 
kurdele kesilerek okul hizmete açıldı.  
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Prof. Dr. Musa YILDIZ              
Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip 

Ortaokulunu Ziyaret Etti 

    Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa 
YILDIZ, İlimiz Merkez Yenişehir Mahallesi’nde 2016-2017 eğitim öğretim yılından 
itibaren eğitime başlayan Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti.  
    İl Müdürümüz Ali KÖSE ile Şube Müdürlerimiz Nevzat AKBAŞ ve Muhammet Nuri 
ATASEVEN´ in de bulunduğu ziyarette Prof. Dr. Musa YILDIZ ile birlikte okul binası 
gezildi ve ziyaret anısına Prof. Dr. Sayın Musa YILDIZ tarafından okulumuza Hoca 
Ahmet Yesevi Kitaplığı hediye edildi.  
    Sayın YILDIZ’ a Müdürlüğümüz ve Karabük Eğitim Camiamız adına teşekkür 
ediyoruz. 
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Cumhuriyetimizin 93. Yılı 
Törenlerle Kutlandı 

    Cumhuriyet´in 93. yıldönümü kutlamaları 28 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen Tören 
Yürüyüşü ve Çelenk Sunum Töreni ile başladı. 
 Karabük Kent meydanından başlayan yürüyüşe, Vali Mehmet AKTAŞ ile birlikte protokol 
üyeleri, Askeri Personel, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve 
üyeleri, KARDEMİR işçileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Belediye Bandosu eşliğinde 
gerçekleştirilen yürüyüş Atatürk Anıtı’nda son buldu. 
    Vali Mehmet AKTAŞ ve Karabük Belediye Başkanı Rafet VERGİLİ tarafından Atatürk 
Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile tören 
sona erdi. 
     29 Ekim 2016 tarihinde ise program Valilik Makamı’nda Vali Mehmet AKTAŞ, Karabük 
Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN ve Karabük Belediye Başkanı Rafet VERGİLİ tarafından 
tebriklerin kabulü ile başladı ve Karabük Kent Meydanı’nda düzenlenen törenle devam 
etti. 
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    Vali Mehmet AKTAŞ, Karabük Milletvekili 
Mehmet Ali ŞAHİN, Karabük Belediye Başkanı 
Rafet VERGİLİ, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan 
İbrahim ÇELİK, İl Jandarma Komutanı J. K. Albay 
Cihan ULUKAYA, İl Emniyet Müdürü Dr. Serhat 
TEZSEVER, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet 
SÖZEN, protokol üyeleri, kurum müdürleri, 
gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi 
parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler,  

KARDEMİR işçileri, askeri personel ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Vali Mehmet 
AKTAŞ ve Karabük Belediye Başkanı Rafet VERGİLİ, tören alanında bulunan öğrencilerin ve 
vatandaşların bayramını kutladı. 

    Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından tören Vali Mehmet AKTAŞ’ın 
konuşmasıyla devam etti. Vali Mehmet AKTAŞ konuşmasında; 
     "Türkiye Cumhuriyeti, köklü, büyük, güçlü, demokratik bir sosyal hukuk devleti. Pek çok ülke 
için örnek ve model bir ülke. Gücünü milletimizin ortak iradesinden alan Cumhuriyet, 
milletimizin büyük bir iman gücüyle ve azimle gerçekleştirdiği Çanakkale Zaferi ve daha sonra 
Kurtuluş Savaşı mücadelesinin eseridir. Dünyanın parlayan yıldızı haline gelen Türkiye 
Cumhuriyeti içinde barındırdığı farklı değerleri, ileri demokrasisi, köklü tarihi geçmişi, zengin 
kültürü ve jeopolitik konumuyla geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve 
kararlılığı içindedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sözü dinlenen ve başarılarıyla örnek gösterilen 
bir ülkedir.” dedi. 
     Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu törende, bin 
metreden tören alanına paraşüt ile inen milli paraşütçü Mustafa KAVAK, Vali Mehmet AKTAŞ ve 
Karabük Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN’e Türk Bayrağı´nı teslim etti. 
     Tören Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren Anayasa 
İlkokulu öğrencisi Sümeyye IŞIK, Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep İrem 
EKEN, 75.Yıl Karabük Anadolu Lisesi öğrencisi Eylül AYKUT´un şiirlerini okumaları ile devam etti. 
     Karabük Üniversitesi halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından şiir, kompozisyon, resim 
ve spor dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.  
     Tören resmi geçit ile sona erdi. 
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İhtiyaç Sahibi Öğrencilere 
Kıyafet Yardımı Yapıldı 

     Karabük Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanlığı tarafından 
İlimiz Merkez ve İlçelerinde 
bulunan ilk/ortaokullarda 
eğitim gören fakir öğrencilere 
mont ve ayakkabı dağıtımı 
gerçekleştirildi.  
    Karabük Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde 
gerçekleştirilen törene İl 
Müdürümüz Ali KÖSE, Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay ÖZCAN ile öğrencileri 
yardım kapsamına giren 
Merkez İlçe ilk/ortaokul  
müdürleri katıldı.  

    Törende  Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay ÖZCAN yaptığı konuşmada 
Başkanı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasının bu etkinliği geleneksel hale getirdiğini ifade 
ederek; "Muhtaç 600 öğrencimize yaptığımız bu giysi yardımı için esnaflarımıza, yönetim 
kurulumuza ve bu projede ortağımız İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bizlere çocuklarımıza 
yardım etme fırsatı verdikleri için teşekkür ediyor, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." 
dedi. 
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    İl Müdürümüz Ali KÖSE konuşmasında: bu sosyal yardım projesinden duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek bu organizasyonu finanse eden Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanına, Yönetim kuruluna ve çalışanlarına Karabük Eğitim Camiası adına teşekkür etti. 
Müdürümüz konuşmasında ayrıca; "Bizi diğer ülkelerden ülke olarak; insanımızı da 
vatandaş olarak farklı kılan yönümüz, hasletimiz kendi yaramızı sarmamız, her şeyi 
devletten beklemememizdir. Ülke ekonomilerinin kırılgan olduğu bu son yıllarda 
ekonomik istikrarımızın sebeplerinden biri de kurumlarımızın ve insanımızın bu yönlü 
yapısı, yaklaşımı ve duyarlılığıdır. Bu ruh bizde oldukça geleceğimiz hep güvende olacaktır. 
Yapılan yardımların çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. " dedi. 
     

    Törende yapılan konuşmaların ardından Karabük Merkez İlçe ile Eskipazar, Ovacık ve  
Yenice ilçelerinde bulunan  ilk/ortaokullarında öğrenim gören 600 öğrenci için, içerisinde 
ayakkabı ve mont bulunan ve her okul için ayrı ayrı hazırlanan koliler belirlenen 
öğrencilere dağıtılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi. 
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Karabük Bilim ve Sanat 
Merkezi Eğitime Başladı 

    İlimiz Merkez Beşbinevler Mahallesindeki binası yapılıncaya kadar Merkez 75. Yıl Anadolu 
Lisesi binasının 4.katında açılan Bilim ve Sanat Merkezi eğitim faaliyetlerine başladı. 
    32 öğrenci ile eğitime başlayan Karabük Bilim ve Sanat Merkezi’nin 08 Kasım 2016 
tarihinde yapılan eğitim yılı açılışı programına İl Müdürümüz Ali KÖSE, Müdür Yardımcımız 
Erdal ÜNGÖREN, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürümüz Hasan GÜMÜŞ, 75.Yıl 
Karabük Anadolu Lisesi ve Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Şaban ÖZKAN ile Merkez 
öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.  
    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin 
bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde 
kullanmalarını sağlama amacıyla Bilim ve Sanat Merkezleri akademik ve sanat alanlarında 
eğitim vermektedir. Ders yılı açılışında bir konuşma yapan İl Müdürümüz: “Bugün 
faaliyetlerini başlattığımız Bilim-Sanat Merkezimiz 29’ u bilim, 2’ si resim ve 1’ i de müzik 
alanında olmak üzere 32 öğrenci ile eğitim yılına başlıyor. Merkezimiz İlimizdeki çok büyük 
bir boşluğu doldurmuş olacaktır. Yeniden ihale sürecinde olan 16 derslikli binamız 
tamamlandığında Bilim Sanat Merkezimiz çok daha modern bir alt yapı ile İlimizin binde 
birlerine eğitim hizmeti sunacak. Bugün en büyük güç beyin gücü, en çok kazandıran o. Kendi 
beyin gücümüzü kazanmayı ve ülkemize kazandırmayı başarabilirsek 2023, 2071 hedefleri 
gurur günlerimiz olacak. Burada bulunan anne-babaları ve çeşitli tanılamalardan geçerek 
Merkezimize kayıt hakkı kazanan çocuklarımızı kutluyorum. Ayrıca Merkezimizin açılışına 
öncülük eden Sayın Valimiz, 23. Dönem Meclis Başkanımız ve Milletvekilimiz Mehmet Ali 
ŞAHİN ve Milletvekilimiz Prof. Dr. Burhanettin UYSAL Bey’ ler başta olmak üzere emeği geçen 
ve katkısı olan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah Merkezimizin hizmete 
açılış töreninde de birlikte olacağız. Merkezimizin İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. ” dedi. 
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Büyük Önder Atatürk Ebediyete 
İntikalinin 78. Yıl Dönümünde 

Düzenlenen Tören ve Etkinliklerle Anıldı 
    Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve 
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk 
ebediyete intikalinin 78. yıl dönümünde 
düzenlenen programlarla anıldı.  
    Program Atatürk Anıtına Çelenk Sunum 
Töreni ile başladı.  Törene Valimiz Sayın 
Mehmet AKTAŞ ve Belediye Başkanı Sayın 
Rafet VERGİLİ ile diğer il protokolü, askeri 
personel, KARDEMİR işçileri, vatandaşlar, okul 
müdürleri, görevli öğretmen ve öğrenciler 

katıldılar. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla çelenk sunma töreni son buldu. 
    Anma Programı Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonu’nda Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 
programla devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan program Jandarma 
Üsteğmen Altuğ ASLAN’ ın “Atatürk’ün askeri yönü” konulu konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın 
ardından Atatürk konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında 1. seçilen öğrenciler şiir ve 
kompozisyonlarını okudu. Atatürk’ ün son anları ile ilgili video gösterisinin ardından İlimiz Merkez 
Şehit Metin Arslan İlkokulundan bir grup öğrenci dünya liderlerinin Atatürk ile ilgili görüşlerini sundu.  
İlimiz Merkez Mehmet Vergili Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Cengiz ERTAŞ’ın konuşmasıyla devam eden 
program Merkez Karabük Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin, Atatürk’ün sevdiği türkülerin de içinde yer 
aldığı Atatürk oratoryosunun sunumu ve akabinde Atatürk konulu yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.  
    Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78. Yıldönümü anma programları ve çeşitli etkinlikler 
tüm okul ve kurumlarımızda hafta süresince devam etmiştir. 
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İl Öğrenci Meclis Başkanlığı 
Seçimleri Gerçekleştirildi 

     Cumhuriyetimizin demokrasi ile 
güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik 
bir demokrasi kültürünün oluşturulması, 
hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin 
geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, 
millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel 
değerleri benimseyen nesillerin 
yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme 
ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; 
katılımcı olma, iletişim kurabilme,  

demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması 
amacıyla hazırlanan Demokrasi Eğitim ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında İl Öğrenci Meclis 
Başkanlığı Seçimleri gerçekleştirildi. 
    Karabük Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde ilçe temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
seçim İl Millî Eğitim Şube Müdürü Muhammet Nuri ATASEVEN´in açılış konuşmasıyla başladı. Şube 
Müdürü Muhammet Nuri ATASEVEN’ in konuşmasının ardından İl Öğrenci Meclis Başkanı olmak 
isteyen adaylar belirlendi.     
    Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Meclis Başkanı Sedat ÇATAL, Safranbolu Fatih 
Anadolu Lisesi Öğrenci Meclis Başkanı Zehra Nur GÜRBÜZER ve Mehmet Vergili Fen Lisesi Öğrenci 
Meclis Başkanı Ömer Faruk YAMAN İl Öğrenci Meclisi Başkanı olmak üzere başvuruda bulundu. 
Adaylara konuşmalarını yapmak üzere 5´er dakika süre verildi ve konuşmaların ardından oy verme 
işlemine geçildi. 
   Oy verme işlemi tamamlanmasının ardından sayıma geçildi, en fazla oyu alan Karabük Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sedat ÇATAL İl Öğrenci Meclis Başkanı olurken Başkanlık Divanı aşağıda 
belirtildiği şekilde oluşturuldu.  

KARABÜK İL ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 

Ünvanı Adı Soyadı Okulu 

Başkan Sedat ÇATAL Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Başkan Vekili Berkant ONAT Yenice Anadolu Lisesi 
Kâtip Erdican ÖZDEMİR Ovacık Spor Lisesi 

Kâtip Tolgahan SEVENER Eskipazar Seyhan Cengiz Turhan A. L. 
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Öğretmenler Günü Törenlerle 
Kutlandı 

   2016 yılı Öğretmenler Günü kutlama 
etkinlikleri kapsamında Karabük Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Öğretmenleri Mahmut 
ÖZTÜRK, Sefa Güler DORUK ve 75.Yıl 
Karabük Anadolu Lisesi Öğretmeni Yalçın 
AKSOY Müdürlüğümüz Şube Müdürü 
Nevzat AKBAŞ beraberinde İl Müdürümüz 
Ali KÖSE’yi makamında ziyaret ederek 
öğretmenler gününü kutladı. 
    Bu ziyareti müteakip İl Müdürümüz 
aynı heyetle Valimiz Sayın Mehmet 
AKTAŞ´ı 

makamında ziyaret etti. Ziyarette bulunan öğretmenlerin çalışmaları ile ilgili bilgi sunularak eğitim 
ve öğretmen konulu sohbette bulunuldu. Valiliğimizin hediye takdiminin ardından heyet makamdan 
uğurlandı.  
    Öğretmenler Günü Kutlama Programı Karabük Üniversitesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
tüm öğretmenler adına Atatürk Anıtında gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı ve 100. Yıl 
Kültür Merkezi Salonu’nda devam etti.  
    Kutlama Programına, Vali Yardımcımız Abdullah ACAR, Garnizon Komutanı J.K.Albay Cihan 
ULUKAYA, Rektör Yardımcısı Mustafa YAŞAR, İl Müdürümüz Ali KÖSE, daire amirleri, okul müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.  

48 



Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü   Ar-Ge Bülteni – Ocak 2017 – Sayı:6 

                  Saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunmasıyla başlanan törende kutlama 
mesajları okundu. Göreve yeni başlayan ve emekli olan öğretmenler adına yapılan 
konuşmaların ardından İl Müdürümüz Ali KÖSE günün anlam ve önemini belirten konuşmasını 
yaptı. İl Müdürümüz konuşmasında: 
                “Karabük eğitim camiası olarak, ülke genelinde tescilli akademik başarımızın yanı sıra 
aynı başarıyı kültürel alanda da göstermeyi, Âkif’in deyimiyle “hem marifetli hem faziletli” 
insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu insan modeli hem Başöğretmenimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “muasır medeniyetler seviyesi” hedefinin ve hem de ülkemizin 2023, 2071 
hedeflerinin garantisi olacaktır. Bu insan modelini yetiştirmek, ülke olarak Yunus’un diliyle 
“her dem yeniden doğmaktır”. 
                İnsani değerlerin katledildiği, zihni sömürgeciliğin giderek yaygınlaştığı, ahlaksızlığın 
en büyük tehdit olduğu günümüzde geleceğin lider ülkesi olma iddiasında olan Türkiye’mizin 
tüm ilgilileri ve vatandaşları gibi özellikle öğretmenlerine büyük iş ve sorumluluk düşüyor. 
Lider ülke olma iddiasıyla geleceğimizi şekillendirmeye talip öğretmenlerimiz: Kendi 
medeniyet kodlarımıza dayalı, kökü mazide gözü atide, değerlerimiz ile bezenmiş, önce güzel 
ahlak ve iyi insan olma iddia ve hedefinde olan, insan zihnine ve gönlüne birlikte hitap eden 
bir anlayış; entelektüel düşünce, bilimsel yaklaşım ve yüksek ahlak ile mürekkep, ilkeli çalışma 
ve yaşama tarzı; medeniyet iddiası ve insanlığın müzmin dertlerine deva olma vizyonu ile 
çalışacaktır. Bu hedef; öğretmenlerimizin gönül vizyonu, tarihi yükümlülüğüdür. 
                Artık biliyoruz ki ödünç akılla, başkalarının kavramlarıyla, kalıplarıyla kendi dünyamızı 
kurmak bir yana, var olan değerlerimizi de tanınmaz hale getiriyoruz. Yeniden keşfedilmeyi 
bekleyen; fikir, sanat ve kültürde insanlığın önünü açacak, insanlığı yitirdiği hakikatlerle 
buluşturacak kutlu ve kadim medeniyetimizin inşa ve ihyası da yine merhum Topçu’nun 
deyimiyle; Yaşama zevkini bir kenara bırakıp yaşatma aşkına gönül veren öğretmenlerle 
mümkündür. Ne mutlu çağ aşacak, çağ açacak öncü kuşaklarımızı yetiştirecek “yaşatma 
aşkına gönül veren” koca yürekli öğretmenlere. 
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Sayın Valim, değerli davetliler, 
                Toplumun tüm kesimlerinin hemfikir olduğu bir gerçeği de yinelemek gerekirse 
“öğretmen ne ise toplum odur. Gelecek odur. Kalkınma odur. En köklü, en kalıcı, en güçlü 
çözüm öğretmen ile başlatılandır.” Yine bilinmelidir ki eğitim sistemi içinde hiçbir şey 
öğretmenden daha üstün ve değerli değildir. Ve yine inanıyoruz ki öğretmenlik mesleği 
yüceltilmeden, öğretmenin toplumdaki yeri ve değeri layık olduğu düzeye ulaştırılmadan, 
sadece eğitimde değil, hiçbir alanda sağlıklı ve ileri atılım yapılamaz.” dedi. 
   İl Müdürümüzün konuşmasının ardından tören şiir okuma yarışmasında birinci olan 
öğrencilerin şiirlerinin okunması ve kompozisyon yarışmasında birinci olan eserin okunması ile 
devam etti. 

    Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin Yemin Töreni ile 
devam edilen törende emekli olan öğretmenlerimize Vali 
Yardımcımız Sayın Abdullah ACAR tarafından Hizmet Şeref 
Belgeleri ve plaketleri takdim edildi. 
    Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin 
Garnizon Komutanı J.K.Albay Cihan ULUKAYA, Defterdar 
Osman KOCAŞ, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim ŞAHİN ve İl 
Müdürümüz tarafından verilmesinin ardından program Fevzi 
Çakmak Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde, Alparslan Gazi 
Anadolu Lisesi ve Aydınlıkevler Ortaokulu öğrencilerinin 
hazırladığı tiyatro gösterisi ile son buldu. 
    Anma ve kutlama etkinlikleri kapsamında şehit 
öğretmenlerimiz ile diğer ebediyete intikal eden öğretmenler 
için Esentepe Yeşil Camii’nde Mevlid Programı düzenlendi. 
    Ayrıca İl Müdürümüz beraberinde, Şube Müdürü Nevzat 
AKBAŞ ve Öğretmenevi ve ASO Müdürü Ali YAŞAR, emekli 
öğretim görevlisi Prof. Dr. Saime İNAL SAVİ, emekli öğretmen 

Abbas UYANIK ve görevi başında iken vefat eden Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi 
öğretmeni Barış PARTI’ nın eşi Karabük Atatürk Ortaokulu öğretmeni Nilufer AKSOY PARTI´ yı 
evlerinde ziyaret etti.   
    Ziyaretlerde duygusal anlar yaşayan öğretmenlerimiz gösterilen ilgi ve evlerinde ziyaretten 
duydukları memnuniyeti ifade ettiler. 
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Müdürlüğümüz İle Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezi İşbirliğinde Gerçekleştirilen El 

Sanatları Sergisi Açıldı 
    İlimiz Merkez Halk Eğitim Merkezi 
Usta Öğreticileri eşliğinde Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi tarafından takip ve 
tedavileri yapılan hastalar tarafından 
yapılan ürünlerin sergilendiği el 
sanatları sergisi açıldı. 
    Sergi açılışına Vali Mehmet AKTAŞ, 
Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreteri İsmail KARA, İl Sağlık Müdürü 
Dr. Ahmet SARI, İl Millî Eğitim Müdür 
Vekilimiz Turgut ACARLI, Şube 
Müdürlerimiz Hasan GÜMÜŞ ve Nevzat 
AKBAŞ, Halk Eğitim Merkezi ve ASO 
Müdürü Dursun YEŞİLOĞLU, İl Sağlık 
Müdürlüğü yöneticileri, Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi hasta ve yakınları 
katıldı.. 
    Serginin açılışında konuşan Valimiz 
Sayın Mehmet AKTAŞ "Kamu Hastaneler 
Birliği bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezi ile İl Millî Eğitim 
Müdürlüğümüzün işbirliği içerisinde 
düzenlediği ve bu merkezimize gelen 
vatandaşlarımızın el emeği, göz nuru 
eserlerden oluşan sergisinin açılışını 
yapıyoruz. Bu serginin açılmasında 
emeği geçen, katkısı olan bütün kurum 
ve kuruluşlar ile buraya emek veren 
vatandaşlarımızı yürekten tebrik 
ediyorum. Ellerine, yüreklerine sağlık, 
hayırlı ve uğurlu olsun.“ dedi.  
    Ahşap takı gereçleri, el işi faaliyetleri 
ve resim çalışmalarından oluşan sergi  
üç gün boyunca açık kalmıştır. 
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Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu 
Okul Sertifikaları Dağıtımı 

Gerçekleştirildi 
    Millî Eğitim Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında eğitim öğretim kurumlarının temizlik ve 
hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla 
imzalanan “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” ile yine eğitim öğretim kurumlarının sağlıklı beslenme 
ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların 
desteklenmesi, okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla 
imzalanan “Beslenme Dostu Okullar Programı İşbirliği Protokolü” doğrultusunda Beyaz Bayrak 
Sertifikası ile Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya hak kazanan 16 okulumuza Beyaz Bayrakları 
ve Beslenme Dostu Okul Sertifikaları Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde düzenlenen törenle 
dağıtıldı. 

    Törene Valimiz Sayın Mehmet AKTAŞ, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali KÖSE, İl Halk Sağılığı Müdürü 
Dr. Sezgin TİRYAKİ, İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Muhammet Nuri ATASEVEN, İl Halk Sağlığı Şube 
Müdürleri Nuri SEKİ ve Arzu ALAK, Denetim Komisyonu Üyeleri ve Beyaz Bayrak ile Beslenme Dostu 
Okul Sertifikası almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı. 
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    Tören Şube Müdürümüz Muhammet Nuri ATASEVEN ile İl Halk Sağlığı Müdürü Sezgin TİRYAKİ’ 
nin konuşmalarıyla başladı. İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sezgin TİRYAKİ’ nin ardından konuşan İl 
Müdürümüz konuşmasında “Öncelikle saygıdeğer Valimize konuya ilişkin duyarlılıklarından dolayı 
şükranlarımı arz ediyorum. Sınırlı sayıda hizmetli ile çalışan okullarımızın beyaz bayrak 
standartlarını oluşturması gurur verici. Beyaz bayrak ve beslenme dostu okul sertifikası bir eğitim 
seviyesi göstergesidir. Gelişmişlik göstergesidir. İl Halk Sağlığı Müdürümüz Sayın Sezgin TİRYAKİ 
Bey’in bu konulara yönelik gayret ve hassasiyetleri takdire şayandır. Kendilerine huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Bu süreçte katkısı olan hizmetlilerimizden okul yöneticilerimize ve Millî 
Eğitim çalışanlarımıza kadar tüm personelimizi tebrik ediyorum.” dedi. 
    İl Müdürümüzün akabinde konuşmasını yapmak ve okullara beyaz bayrak ve sertifikalarını 
vermek üzere Valimiz Sayın Mehmet AKTAŞ kürsüye davet edildi. Valimiz konuşmasında projenin 
önemine değinerek “Tüm okullarımızı beyaz bayrak ve beslenme dostu okul kriterlerine göre 
değerlendirelim, eksikliklerini belirleyelim. Okul-Aile Birlikleri yeterli imkâna sahip olmayan 
okullarımız öncelikli olmak üzere okulları hami kurum veya kişi, firma, tesis veya işletmelerle 
eşleştirelim. 
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    Okul-Aile Birlikleri konuya ilişkin 
kampanyalar düzenleyebilirler; bu 
çalışmaların akabinde bir araya gelelim 
ve durumu değerlendirelim.” ifade ve 
talimatlarında bulundu.  
    Konuşmaların ardından tören Valimiz 
Sayın Mehmet AKTAŞ’ ın okullarımıza 
Beyaz Bayrak ve  Sertifikalarını 
dağıtmasıyla sona erdi. 
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Sarıkamış Şehitleri Anıldı 

    102 yıl önce Allahuekber dağlarında donarak can veren Sarıkamış Şehitlerimiz Vali Nafiz 
Kayalı Gençlik Merkezinde düzenlenen programla anıldı. 
    Müdürlüğümüz koordinasyonunda Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 
hazırlanan programa Vali Yardımcımız Murat BULACAK, İl Müdürümüz Ali KÖSE, İl Gençlik ve 
Spor Müdürü Abdulkadir ÇETİN, İl Ticaret Müdürü Ferudun KARATAŞ, Şube Müdürlerimiz 
Muhammet Nuri ATASEVEN ve Hasan GÜMÜŞ ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. 
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    Program saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunması ve Tarih Öğretmeni Cavit KIRBAŞ’ ın günün 
anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Konuşmanın akabinde Sarıkamış Belgeseli 
izlettirildi. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Barış TONBULOĞLU’ nun “Sarıkamış 
Dağları” isimli şiiri okumasının ardından okul öğrencileri tarafından hazırlanan “Karlar Kefenimdir” 
adlı oyun sergilendi.  
    Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İbrahim PEHLİVAN’ ın “Hayalden Hüsrana Sarıkamış Harekâtı” 
adlı konuşması ve öğrenci Uğur YÜCEL’ in “Sarıkamış Ağıtı”nı söylemesinin ardından program son 
buldu. 
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Seminer Konferans 
vb. Çalışmalar 
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Sene Başı Müdürler Toplantısı 
Yapıldı 

    06.09.2016 tarihinde Karabük Öğretmenevi ve ASO toplantı salonunda İl Müdürümüz Ali 
KÖSE, Maarif Müfettişleri Başkanı Mustafa ŞAHİN, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Erdal 
ÜNGÖREN ve Turgut ACARLI, Şube Müdürleri Nevzat AKBAŞ, Hasan Gümüş, Fuat ÜNLÜ ve 
Muhammet Nuri ATASEVEN’in katılımıyla başlayan toplantı; İl Müdürümüzün genel 
değerlendirme, bildirim ve talimatları, Maarif Müfettişleri Başkanı, Müdür yardımcıları ve 
Şube Müdürlerinin bölümleri ve sorumluluk alanlarındaki konulara ilişkin duyuru ve 
açıklamalarının akabinde yöneltilen soruların cevaplandırılması formatında gerçekleşti. 
Toplantının son oturumunda toplantıyı Valimiz Sayın Mehmet AKTAŞ da teşrif etti. Toplantı 
saat 13.00’te son buldu. 
    İl Müdürümüz Ali KÖSE, toplantıyı, toplantıya katılan İl/İlçe Millî Eğitim yöneticileri ile 
okul /kurum yöneticilerini selamlayıp; okullarımız, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olması 
dileğiyle açtı. İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin Merkez İlçe yöneticileri toplantısına dâhil 
edilme sebebini açıklayarak: “Amaç değinilen konuların ilçeye yönelik hususlarla daha da 
zenginleştirilerek İl’in her noktasına, her okulumuza taşınmasıdır.” dedi. 

    İl Müdürümüz:  İsviçreli yazar Hermann Hesse’in şiirinden iki mısra okuyarak: “15 Temmuz 
darbe girişimi Ülkemiz için bir yeni başlangıçtır. 15 Temmuz badiresinin içinde saklı büyü 
insanımıza kol kanat gerdi.  Yeni bir azim, dinamizm, ufuk getirdi. İradesine sahip çıktığını ve 
çıkmaya devam edeceğini gösterdi. 15 Temmuz, yeni bir dönemi, yepyeni anlayışları ve 
tecrübeleri de beraberinde getirdi. Kalplerin yeniden yazılması fırsatını sundu. Darbe girişimi ile 
elimiz ayağımız bağlanmak istenirken ayağımızdaki prangalardan kurtulduk. Hepinize teşekkür 
ediyorum. Karabük’te millî iradeyi bayraklaştıran gösterilerde, demokrasi nöbetlerinde hep 
birlikteydik. Allah milletimizi devletimizi böyle imtihanlardan beri eylesin.” Sözleri ile 15 
Temmuz olayına değindi. 

57 



Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü   Ar-Ge Bülteni – Ocak 2017 – Sayı:6 

    İl Müdürümüz sözlerine devamla 15 Temmuz 
sonrası yaşanan gelişmelerin hepimizi 
etkilediğini, Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yaz 
dönemi gündemini ve programlarını aksattığını 
ve tüm eğitim yöneticilerine ilâve sorumluluklar 
yüklediğini söyledi. Bu görev ve ilâve 
sorumluluklara örnekler veren Müdürümüz “Her 
şey normalleşene kadar bu konuları okul/kurum 
müdürleri olarak özel takibimizde 
bulundurmamız gerekiyor. Bu süreç okul 
müdürlerimizin, başyardımcı ve 
yardımcılarımızın, nöbetçi öğretmenlerimizin 
çok fedakârlık göstermesini gerektiriyor. Bu 
geçiş döneminde irtifa kaydetmemek ve ders 
yılına iyi bir başlangıç yapabilmek için önce 
kendimiz vites yükseltmemiz, daha yoğun gayret 
sarf etmemiz gerekiyor.” Dedi. Bu konuya 
yönelik olarak neler yapılabileceğine dair 
örnekler verdi. Müdürümüz sözlerine devamla: 
“Millete, devlete hizmet etme fırsatını bizlere 
bahşettiği için Yüce Allah’a şükretmemiz lazım. 
Bunun karşılığı olarak: Zamanı iyi yönetmemiz,  
pozitif değerlendirmemiz ve il için, ülke için bize 
güvenerek sorumluluk yükleyenlere ahde 
vefanın en güzel örneklerini sunmamız lazım. 
Görevimiz süresince âdil davranalım. Yanlış 
kararların adil uygulanması adalet sayılmaz. 
Doğru kararları adaletle uygulamamız lazım.Hiç 
kimseyi ötekileştirmeden herkesi şevkle, azimle 
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çalıştırmayı amaçlamamız ve kendimize prensip 
edinmemiz icap eder. Okuldaki görevimiz bizim en 
önemli, en öncelikli asli işimizdir. 
    Diğer meşguliyetlerimize asli işimizden sonra 
kendi vaktimizden feragat ederek zaman 
ayırmalıyız. Devletin zamanı devletin mumudur.” 
İl Müdürümüz belli konulara birkaç toplantıda 
ısrarla değinildiğini söyleyerek: “Keşke her 
toplantıda hep farklı konulara değinebilse idik. Ne 
yazık ki söylenenlerin geri dönütleri ve sahadaki 
yansımaları tatmin edici olmayınca bir süre aynı 
konuları yeniden dile getirmek gerekiyor. Lütfen 
her söyleneni kendi durumunuzla değerlendirin.” 
Diyerek “Okulundaki kursa katılmayan branşında 
başarılı öğretmenlerin kursa mutlaka katılmalarını 
sağlayalım. Kurs faaliyetlerinin, kulüp 
çalışmalarının, sınıf rehber öğretmenliği 
çalışmalarının, ders dışı eğitim çalışmalarının 
takipçisi olalım. Senelerin kopyası göstermelik 
toplantı ve kararları kabul etmeyelim. Yeniden 
yaptıralım. Eğitimde en büyük sıkıntılarımızdan 
biri de doğrularını gerçek doğru sanan ve kendini 
geliştirmek için hiçbir gayret göstermeyen sürekli 
kendini tekrar eden öğretmenlerdir. Kendini 
tekrar ne öğretmenlik mesleği ile bağdaşır ne de 
insan olma onuruyla. Çözüm, kendini geliştiren 
öğretmenleri çoğaltmaktır. Kendini geliştiren 
öğretmen bilir ki, dünkü bilgi birikimi ile bugünün 
öğrencisi yarının dünyasına hazırlanamaz. 
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edelim ve  giderelim, çatı akarlarının bakımını 
yaptıralım. İş güvenliği önlemlerini zamanında 
alalım. Öğrencileri teneffüslerde ve öğle 
aralarında okul bahçesinde kontrol edelim. 
Taşımalı araçlarını, okul öğrenci servislerini ve 
öğrenci yemeklerini kontrol edelim. 
Görüntüleyelim, rapor tutalım, dosyalayalım. 
Gerektiğinde MEM’ e bilgi verelim. İlkokul 1. Sınıf 
öğretmenleri okuma yazma telâşına girmesinler, 
daha okula alışmamış, okulu benimsememiş 
çocuğun onlarca çizgi çizmesini istemesinler. Anne 
babaların çocuk adına ödev,  iş yapmasına izin 
vermesinler; çocukları hırsızlığa, hazırcılığa, 
kolaycılığa..  alıştırmasınlar. Kişiliklerinde onarımı 
imkânsız tahribatlar yapmasınlar. Temel davranış 
eğitimine daha çok önem versinler. Oturma, 
kalkma, söz isteme, teşekkür etme, çevreyi 
koruma, yalın ve doğru sözlü olma, çevreyi ve 
varlıkları tanıma…” Hizmete açılacak yeni Millî 
Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında açılması 
düşünülen Eğitim Tarihi ve Teknoloji müzesi ile 
ilgili açıklamada bulunan Müdürümüz, İlköğretim 
Haftası Programına Merkez’deki tüm okul ve 
kurum yöneticilerinin katılmasını istediğini 
hatırlatarak, yeni ders yılının hayırlı olmasını 
dileğiyle sözlerini tamamladı.  Sorusu olan 
yönetici olmayınca Maarif Müfettişleri Başkanı, 
müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin 
bölümleri ve sorumluluk alanlarındaki konulara 
ilişkin duyuru ve açıklamaları ve yöneltilen 
soruların cevaplandırılması ile toplantı son buldu. 
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 İl olarak eğitimde yenilikçilik ödülleri ve TÜBİTAK 
Bilim Fuarları yarışmalarında il, bölge ve ülke 
genelinde yeterli katılım  olmadığını,  
üniversitelerle daha fazla iş birliği protokolü 
gerektiğini de söyleyerek kurul, zümre ve öğretim 
programlarına değinerek: “Kurul ve zümre 
toplantılarına dikkat edelim. öğretim 
programlarının ve mevzuatın zümrelere ve 
kurullara yansıtılmasına dikkat edelim. 
Programları incelemeyi ve sık sık programlardan 
söz etmeyi ihmal etmeyelim. Meslektaşlarımız 
"Müdür programla kafayı bozdu" desinler. İşin püf 
noktası programlara hâkim olmaktır. Programdan 
haberdar olmayanın öğretmenliği adressiz 
mektubun sahibini aramak gibidir.” dedi. Tavsiye 
ve talimatları ile sözlerini sürdüren Müdürümüz 
“Başta da söylediğim gibi yönetici olarak 
yerimizde oturmayalım. Görevimize vaktinden 
önce gelelim. Öğretmenlerimizi, personelimizi 
kapıda karşılayalım. Öğretmenlerimizin moralini 
yükseltelim. İşlerini şevkle yapmalarına katkı 
sağlayalım. Ders programlarını inceleyelim; günün 
ilk ve son saatlerine, haftanın günlerine göre 
dersleri değerlendirelim. Okul öğrenci temsilciler 
kurulunu çalıştıralım. Kurulla haftalık, aylık 
toplantılar yapalım. Çalışkan, gayretli, verimli, 
fedâkar öğretmenleri takip edelim. Kültürel 
etkinliklerle daha çok öğrenciye ulaşalım diye bu 
yıl etkinlik yelpazesini genişlettik.” diyerek 
hazırlanan program hakkında bilgi verdi. 
Müdürümüz devamla: “Her gün okul binası ve 
çevresi gezelim. Kırık çıkığa anında müdahale 
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İl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi 
Planlama ve İş Birliği Komisyonu 

Toplantısı Yapıldı 
    İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi 
Planlama ve İş Birliği Komisyonu toplantısı 
30.09.2016 tarihinde Karabük Öğretmenevi 
ve ASO Müdürlüğü’nde Karabük Üniversitesi, 
İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet 
Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı, İnşaat Mühendisleri Odası 
Karabük Şubesi, Muhtarlar Derneği Karabük Şubesi temsilcileri ve okul müdürlerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.  

    İl Millî Eğitim Müdürü Ali KÖSE’nin açılışını yaptığı toplantıda konuya ve gündeme ilişkin 
açıklamalarda bulunup bilgi veren Hayat Boyu Öğrenme bölümü sorumlu Şube Müdürü Hasan 
GÜMÜŞ, Aile Eğitimi Programı (0-18 yaş) uygulamalarının daha etkili tanıtılması ve kurslara katılımının 
artırılması, Hayat Boyu Öğrenme konusunda farkındalıkların artırılması ve öğrenme fırsatlarının 
arttırılması, Hayat Boyu öğrenme faaliyetlerinde görev yapan yönetici, öğretmen ve usta öğreticilerin 
çeşitli illerde ve Avrupa’daki Hayat Boyu faaliyetlerini yerinde izlenmesi ve incelemesi maksadıyla 
etkinlikler planlanması, bu etkinliklerin kurumlar ve dernekler tarafından desteklenmesi ve Yaygın ve 
serbest öğrenmelerle kazanılan bilgi ve deneyimlerin istihdama yönelik kullanılması için faaliyet 
alanlarının oluşturulması konularına değindi. 
    Daha sonra komisyondaki kurum/kuruluş temsilcilerine sırayla söz verildi. Kurum/kuruluş 
temsilcileri Hayat Boyu öğrenme etkinliklerine her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler.   
    Kurum temsilcilerinin görüşlerini ifade etmesinden sonra söz alan İl Müdürümüz hayat boyu 
öğrenmenin önemine değinerek “Her şey olduğu gibi kalsa, değişim olmasaydı, hayat boyu 
öğrenmenin de bir önemi olmazdı. Yaşadığımız yüzyıldaki süratli değişim sıradan insanın bile kendini 
yenilemesini zorunlu kılmaktadır, 2. 3. diplomayı ve 2. 3. mesleği gerektirmektedir. Böyle olunca da 
her yaşta, her yerde eğitim gerçeği ile yüzleşiyoruz. Fert, kurum ve toplum olarak bu konuda 
sorumluluklarımız var. Karabük ili Kamu kurumları ve STÖ’ler olarak bu konuda işbirliğinin güzel 
örneklerini sunuyoruz. Bunu daha da geliştirmemiz lazım. Bu iş birliği yapan tüm kurumlara ve 
STÖ’lere kurumum adına teşekkür ediyorum. İş birliğinin daha da artırılarak sürdürülmesini 
diliyorum." dedi. 
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2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı İlk 
Rehber Öğretmenler Toplantısı 

Gerçekleştirildi 

    2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk rehber öğretmenler toplantısı İl Müdürümüz Ali KÖSE, Maarif 
Müfettişleri Başkanı Mustafa ŞAHİN ve Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Hasan GÜMÜŞ’ ün 
katılımıyla 07.10.2016 tarihinde Merkez Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. 
    Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Erdem DURMUŞ’ un açılışıyla başlayan toplantı Maarif 
Müfettişleri Başkanı Mustafa ŞAHİN’ in öğretmenlik mesleğinin değeri, fedakârlık ve samimiyet 
temalı konuşması ve sunumuyla devam etti. 
    Mustafa ŞAHİN’ in konuşmasının akabinde davet edilen İl Müdürümüz Rehber Öğretmenlerden il 
olarak beklentilerinin büyüklüğüne ve rehber öğretmenlerin görevinin önemine değinerek; rehber 
öğretmenlerin okulların çimentosu, taşıyıcı kolonları olduklarını söyledi. İl Müdürümüz Rehber 
öğretmenlerden asli görevlerinin yanında öğrencilerimizin yarışmalara katılımları konusunda teşvik 
edici olmalarını; öğrencilerle birebir ilgilenerek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel ve 
sportif yarışmalar ile ders dışı eğitim çalışmalarına katılımlarının sağlayacağı yarar ve olumlu 
sonuçları öğrenci ve öğretmenler ile paylaşmalarını istedi. İl Müdürümüz ayrıca “Bu sene TÜBİTAK 
Olimpiyatlarına daha çok okul ve öğrenci ile iştirak edilmesini, yenilikçi yaklaşımlar konusunda daha 
üretken olunmasını bekliyor, rehber öğretmenlerimizden Millî Eğitim Dergimize yazı göndermelerini 
istiyorum” dedi. Müdürümüz konuşmanın sonunda “Arkadaşlar ‘Biz bugün ne isek yarının Türkiye’si 
de O´ dur!’ unutmayalım ve fedakârlık içerisinde çalışmalarımızı sürdürelim. Hepinize şimdiden 
başarılar diliyorum." dedi.   
    İl Müdürümüzün ardından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Hasan GÜMÜŞ 
2015-2016 eğitim öğretim yılı rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerini değerlendirerek, yeni 
eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.  
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Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 
Ödülleri Bilgilendirme Toplantıları 

Yapıldı 

    Bakanlığımız Strateji Geliştirme 
Başkanlığının 29.03.2016 tarihli 
2016/6 sayılı genelgesi doğrultusunda 
Merkez ilçe ile Eflani, Eskipazar, 
Ovacık, Safranbolu ve Yenice 
ilçelerindeki okulların okul 
müdürlerine ve ilçe zümre 
başkanlarına 25.10.2016 ile 
15.11.2016 tarihleri arasında; “Eğitim 
ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” 
formatı hakkında bilgilendirme 
toplantıları yapıldı. Yapılan 
toplantılara 255 kişi katıldı. Yeni 
formatta proje hazırlanması, 
değerlendirilmesi ve başvuru 
aşamaları hakkında detaylı bilgiler 
verildi. Bu toplantıların sonunda bir 
çok okul/kurumumuzda proje 
çalışmaları başlamış, okul ve kurum 
ziyaretleriyle bilgilendirme çalışmaları 
devam etmektedir. 
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Fikir Atölyesi Çalıştayı 
Gerçekleştirildi 

    İlimizde eğitim-öğretim alanında 
yaşanan sorunlara yönelik çözümler 
geliştirmek, yürütülmekte olan projelere 
ne şekilde katkı sağlanabileceği ile ilgili 
çalışmalar yapmak ve öğrencilerimizin 
gelişimine yönelik ne tür yeni projelerin 
uygulanabileceği ile ilgili fikir 
alışverişinde bulunmak amacıyla 
Müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından 
“Fikir Atölyesi Çalıştayı” düzenlenmiştir. 
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    İlimiz Merkez İlçe’de gerçekleştirilen 
çalıştayın açılışına katılan İl Müdürümüz 
konuşmasında “İlimizde eğitimi çok 
yönlü değerlendirmek üzere sizlerle fikir 
alışverişinde bulunmak için bu 
çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Sizler 
okullarınızda, sınıflarınızda eğitimde 
sorunlarla karşılaşan ve bu sorunların 
çözüm yollarının belirlenmesinde en 
önemli rolü üstlenen kişilersiniz. 
Düzenlenecek fikir atölyeleri ile 
İlimizdeki mevcut akademik başarıyı 
arttırmayı, eğitimin sosyal boyutunu 
daha da güçlendirilmeyi, öğrencilerimizi 
vatanını seven, sosyal ve kültürel 
yönden gelişmiş, başarılı birer birey 
olarak topluma kazandırmayı 
hedefliyoruz. Fikir Atölyeleri çalışmaları 
sonunda hazırlanacak raporların eğitim 
yöneticileri ve paydaşlarımızla 
değerlendirilerek gelecek için yapılacak 
çalışmalarda bize rehberlik etmesini 
planlıyoruz. Siz değerli öğretmenlerimize 
bu çalışmalara sağladığınız katkılardan 
dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.   
    Merkez İlçede 2 grup halinde ayrıca 
Safranbolu ile Yenice İlçelerinde 
gerçekleştirilen  çalıştaylarda 
öğretmenlerimizin beyin fırtınası yoluyla 
yaptıkları çalışmalar AR-GE Birimimiz 
tarafından raporlaştırılmıştır. Çalıştay 
sonucu hazırlanan raporun eğitim 
alanında yapılacak çalışmalara ışık 
tutması amaçlanmıştır. 
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Anaokulu Müdürleri Dönem 
Sonu İstişare Toplantısı Yapıldı 

    İlimiz Anaokulu Müdürleri ile 04 Ocak 2017 tarihinde Merkez 100. Yıl Anaokulunda 2016-
2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. Kanaat Dönemi sonu istişare toplantısı yapıldı. 
    İl Müdürümüz Ali KÖSE’nin beraberinde Temel Eğitim Şube Müdürü Muhammet Nuri 
ATASEVEN’in ve İlimiz merkez ve ilçelerindeki anaokulu müdürlerinin katıldığı toplantıda, 
toplantı açılışından sonra kendisine söz verilen Temel Eğitim Şube Müdürü Muhammet Nuri 
ATASEVEN, okul öncesi eğitime ilişkin yönetmelik maddeleri ve bakanlık emirleri ile ilgili 
açıklamalar yaptı. Şube Müdürümüzün açıklamalarından sonra okul öncesi eğitimin önemine 
ve amaçlarına değinen İl Müdürümüz Ali KÖSE; “Ne kadar geniş olursa olsun sınıflarımızda 
oluşturacağımız öğrenme merkezleri (ilgi köşeleri) sınırlı olacaktır. Anaokullarımız okul 
çevresinde var olan park, bahçe, orman, cami, tarihi eser, müze, sanat atölyesi, fabrika, üst 
geçit, yürüyen merdiven, kütüphane, okul, market, radyo, TV, askeri birlik, polis merkezi, 
resmi daire gibi yerleri bütünü ile birer öğrenme merkezi olarak değerlendirmelidir. Alan 
gezileri şeklinde yararlanılacak bu öğrenme merkezlerine çiftlikler, hayvansal ve tarımsal 
üretim yerleri gibi yerler de dâhil edilmeli, çocuklarımız sütü sağılan ineği görüp 
dokunabilmelidir. Ormanda vakit geçirmeli, çevreyi niçin temiz tutması gerektiğini yerinde 
görmeli, düşündürülüp konuşturulmalıdır. Okul öncesi eğitim sadece boyama, kesme, 
yapıştırma yeri değildir. Çocuklarımızın hafızasına israf değil tasarruf fikri kazınmalıdır. 
Düşünerek geliştirmesi, sorması beklenmeli, hazıra mahkûm edilmemelidir” dedi. 
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    İl Müdürümüz toplantıda ayrıca anaokullarında ve anasınıflarında “öğrenci” ibaresinin 
kullanılmaması,  okul yöneticilerinin “Anaokulu Programı” nı mutlaka okuyup incelemesi 
gerektiğini belirterek “programın ruhunu kavrayamayan kişiden anaokuluna ne öğretmen ne de 
yönetici olur, program konusu bu işin merkezidir” dedi. İl Müdürümüz ayrıca: Velilerle sürtüşme, 
çatışma yaşanmaması için önlem alınması, son çocuk teslim alınmadan odaya girilmemesi, okul 
web sayfalarının takip edilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi, gayretli, verimli, idealist 
öğretmenlerin takip edilmesi, okul yöneticilerinin kendilerini yenilemesi, planlı olması, çok 
çalışması ve rutine esir olmaması, okul aile birliği toplantılarına okul çevresindeki muhtar, emekli 
bürokrat, sanatçı, akademisyen, bilge insanların davet edilmesi, okula katkılarının sağlanması, okul 
servislerinin ve çocukların yemeklerinin kontrol edilmesi, gerektiğinde MEM’ e bilgi verilmesi, 
çocuk kulüpleri (varsa) çalışmalarının takip edilmesi, karlı, riskli günlerde okula personelden de 
önce gelinmesi, yöneticilerin kendini ve maiyetini yetiştirme gayreti içinde olması, takip etmesi, 
teşvik etmesi, okulların İl’e ve Ülke’ye güzel örnek teşkil edecek çalışmalar yapması, projeler 
geliştirmesi, personelin üzüntü ve sevinçlerine ortak olunması, kurum kimliği oluşturma gayreti 
içinde olunması, kurul toplantılarına dikkat edilmesi, rutinin tekrarı tuzağına düşülmemesi 
konularına değinerek örnekler gösterdi açıklamalar yaptı. İl Müdürümüz sözünü bitirirken 
“Öğretmenlerimizin moralini yükseltelim. İşlerini şevkle yapmalarına katkı sağlayalım. Özel 
günlerinde jestler yapalım. Kim ne derse desin eğitimde okul, ilçe, il bize göre şekillenir. Bozulma, 
yozlaşma, tembellik, duyarsızlık, neme lazımcılık veya bunların zıttı bizimle başlar, bizimle devam 
eder, işe kendimizden başlamalıyız. Hepinize güveniyorum, hepinize başarılar diliyorum” dedi. 
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Ortaokul Müdürleri Dönem 
Sonu İstişare Toplantısı Yapıldı 

    İlimiz Merkez İlçe Ortaokul Müdürleri ile 05 
Ocak 2017 tarihinde Merkez Öğretmen Evi ve 
ASO salonunda 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 1. 
Kanaat dönemi sonu istişare toplantısı yapıldı. 
    32 Ortaokul müdürünün katıldığı toplantıya İl 
Müdürümüz Ali KÖSE, beraberinde Müdür 
Yardımcısı Erdal ÜNGÖREN, Şube Müdürleri 
Muhammet Nuri ATASEVEN, Nevzat AKBAŞ ve 

Hasan GÜMÜŞ ile birlikte katıldı. İl Müdürümüz toplantı açılışını yapıp Valimiz Sayın Mehmet 
AKTAŞ’ın selam ve başarı dileklerini ilettikten sonra sorumluluklarında sürdürülen İl Millî Eğitim 
projelerine yönelik bilgilendirme ve okul etkinlikleri ile ilgili açıklamalarda bulunmak üzere Müdür 
Yardımcısı ve Şube Müdürlerine söz verdi. İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal ÜNGÖREN “Tut 
Elimden Anla Beni” adlı proje, Şube Müdürü Hasan Gümüş “Bilinçli İnternet, Güvenli Gelecek” adlı 
proje, Şube Müdürü Nevzat AKBAŞ “Değerimiz Değerlerimiz” adlı proje ve Şube Müdürü Muhammet 
Nuri ATASEVEN “Okuyarak Yaşıyorum” adlı proje ile ilgili açıklamalarda bulunarak okulların belirlediği 
proje etkinlikleri, amaca uygun etkinlik örnekleri ve yöntemleri ile ilgili açıklamalarda bulundular. Bu 
açıklamalar sonrasında toplantıya ara verildi. 
    Toplantının ikinci oturumunda Temel Eğitim ve Din Öğretimi Şube Müdürleri Muhammet Nuri 
ATASEVEN’e ve  Nevzat AKBAŞ’a söz verildi. Şube Müdürleri MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi” ile ilgili maddeleri, Bakanlık 
emirleri ve okullara yönelik duyuruları ile ilgili açıklamalarda bulundular. Okul müdürlerinin soruları 
cevaplandırıldı.  

     İl Müdürümüz konuşmasında: Karabük’teki 
öğrenci-öğretmen merkezli eğitim uygulamalarına 
değinerek “öğretmenlerimizi ve gözbebeğimiz 
öğrencilerimizi sabırla dinleyelim. Anlayalım, acele 
karar vermeyelim. Okulda Demokrasi eğitimi 
çalışmalarını bizzat takip edelim. Okul öğrenci 
temsilcilerini haftalık aylık periyotlarla toplayalım. 
Onlarla okulu, eğitim- öğretim faaliyetlerini 
konuşalım, onlara değer verelim, adam yerine 
koyalım. Girişimlerinde önlerini açalım, 
cesaretlendirelim.  
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    Hz. Peygamberimizin ‘İnsanlar babalarından 
ziyade zamanlarına benzerler’ hadisi ile de 
vurgulandığı gibi onları zamanlarına, 
ortamlarına göre değerlendirelim, anlamaya 
çalışalım. Anlayamazsak aynı dilden konuşup 
ikna edemeyiz.  Öğretmenlerimizle her fırsatta 
bir araya gelelim. Okulu, çalışmalarını ve okul 
etkinliklerini  istişare edelim. Öğretmenler 
kurullarını önemseyelim. Okulla ilgili kararlarda 

 tüm öğretmenlerin fikrini alalım ve değerlendirelim. Gayretli, verimli, idealist öğretmenleri 
görelim. Kendilerini takip ettiğimizi hissettirelim.” dedi. 
   İl Müdürümüz sözlerine devamla: Öğretim programlarının okul yöneticileri tarafından 
mutlaka incelenmesi, sınav sorularının kazanımlara göre analiz edilerek program ile bağ 
kurulması, zümre ve şube öğretmenler kurulu toplantılarına azami özen gösterilmesi, branş 
zümrelerinde analiz edilen program aksaklıkları ile ilgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 
önerilerde bulunulması, öğrenciye hayallerini gerçekleştirme fırsatı veren, okulu sevdiren, 
manevra alanı tanıyan bir mevzuat olan ‘MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal 
Etkinlikler Yönetmeliği’ nin aktif olarak kullanılması, yarışma duyurularının titizlikle yapılması, 
öğretmenlerimizin öğrencileri yarışmalara teşvik etmesi, ‘15 Temmuz ruhu’ nu düşündürmeye 
yönelik olarak düzenlenen ve yarışma şartnameleri gönderilen ‘Karabük Meydanında Bir 
Temmuz Gecesi’ ve ‘Şehitler Tepesi’ne Mektup’ konulu yarışmalara azami katılım sağlanması, 
okullarımızda gerçekleştirilen anma ve kutlama faaliyetlerinin MEM yöneticileri ve maarif 
müfettişlerimizce takip edildiği, öğretim yılının ilk gününden son gününe kadar eğitim öğretim 
faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ilkesinin özellikle takip edildiği,  ‘ilk hafta, son hafta ders 
yapılmaz’ anlayışının kökünün kazınması gerektiği konularına değindi. 
    İl Müdürümüz okullarımızın  2016-2017 eğitim öğretim yılı 1. yarıyıl değerlendirme 
toplantılarında : Dersler, sınıflar ve şubeler bazında akademik başarı değerlendirmeleri, 
(okulun kanaat dönemindeki kendi sınavları –yazılı sonuçları- ile ), TEOG Değerlendirmeleri 
(Dersler, sınıflar, şubeler bazında çok yönlü –Emsal okullar, yıllar ve dönemler itibarıyla çıkış- 
inişler sebepleri, dönemler itibarıyla zümre ve okul  hedefleri), Spor faaliyetleri (Katılım ve 
başarı yönünden),  anma ve kutlama faaliyetleri, sosyal, kültürel, sportif etkinlikler, toplum 
hizmeti çalışmaları yönünden değerlendirme (Öğrenci kulüp etkinliklerinin sorgulanması-Kaç 
toplum hizmeti çalışması yapıldı.), öğrenci davranışları konularının özellikle irdelenmesini 
istedi.  Okul Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının takibi, etkileşimli tahta ve EBA kullanımı 
konusunun okul müdürlerince okul bazında takibi, karnelere sınıf öğretmenlerince yazılan 
yorum ve tavsiyelerin okul müdürlerince takip edilmesi, okul servisi ve taşımalı eğitim 
araçlarının ve taşımalı öğrenci yemeklerinin, okul kantinlerinin takibi, araçların kontrolü, bu 
vasıtalarla gelen öğrencilerden dinletilen müzikler, sürücü davranışları gibi konularda bilgi 
alınması ve takip edilmesi, okul spor müsabakalarında görevlendirilecek öğretmenlerin özenle 
seçilmesi, öğrenci devamsızlıklarının saatlik olarak velilere bildirilmesi, yazışmaların gününde 
yapılması, okulun görsel dilinin kullanılması konularına değindi.  

68 



Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü   Ar-Ge Bülteni – Ocak 2017 – Sayı:6 

    İl Müdürümüz ayrıca: Velilerle sürtüşme, çatışma yaşanmaması için önlem alınması, 
okul web sayfalarının takip edilmesi ve belirlenip bildirilen eksikliklerinin giderilmesi, Okul 
yöneticilerinin kendilerini yenilemesi, planlı olması, çok çalışması ve rutine esir olmaması, 
okul aile birliği toplantılarına okul çevresindeki muhtar, emekli bürokrat, sanatçı, 
akademisyen ve bilge insanların davet edilmesi, okula katkılarının sağlanması, karlı, riskli 
günlerde okula personelden de önce gelinmesi, yöneticilerin kendini ve maiyetini 
yetiştirme gayreti içinde olması, takip etmesi, teşvik etmesi, okulların İl’e ve Ülke’ye güzel 
örnek teşkil edecek çalışmalar yapması, projeler geliştirmesi, personelin üzüntü ve 
sevinçlerine ortak olunması, kurum kimliği oluşturma gayreti içinde olunması, kurul 
toplantılarına dikkat edilmesi, rutin tekrarı tuzağına düşülmemesi konularına değinerek 
örnekler gösterdi açıklamalar yaptı. İl Müdürümüz sözünü bitirirken “Öğretmenlerimizin 
moralini yükseltelim. İşlerini şevkle yapmalarına katkı sağlayalım. Özel günlerinde jestler 
yapalım. Kim ne derse desin okul, ilçe, il biz yöneticilere göre şekillenir. Bozulma, 
yozlaşma, tembellik, duyarsızlık, neme lazımcılık veya bunların zıttı mükemmel tablo 
bizimle başlar, bizimle devam eder” işe kendimizden başlamalıyız.  Hepinize güveniyor, 
başarılar diliyorum” dedi. 
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İlkokul Müdürleri Dönem Sonu 
İstişare Toplantısı Yapıldı 

    İlimiz Merkez İlçe İlkokul Müdürleri ile 06 Ocak 2017 tarihinde Merkez Öğretmen Evi ve ASO’da 
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. Kanaat Dönemi sonu istişare toplantısı yapıldı. 
    28 ilkokul müdürünün katıldığı toplantıya İl Müdürümüz Ali KÖSE, beraberinde Müdür 
Yardımcısı Erdal ÜNGÖREN, Şube Müdürleri Muhammet Nuri ATASEVEN, Nevzat AKBAŞ ve Hasan 
GÜMÜŞ’ün katıldığı toplantıda toplantı açılışını yapıp Valimiz Sayın Mehmet Aktaş’ın selam ve 
başarı dileklerini ilettikten sonra sorumluluklarında sürdürülen İl Millî Eğitim projelerine yönelik 
bilgilendirme ve okul etkinlikleri ile ilgili açıklamalarda bulunmak üzere Müdür Yardımcısı ve Şube 
Müdürlerine söz verdi. Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal ÜNGÖREN “Tut Elimden Anla Beni” 
adlı proje, Şube Müdürü Hasan Gümüş “Bilinçli İnternet, Güvenli Gelecek” adlı proje, Şube 
Müdürü Nevzat AKBAŞ “Değerimiz Değerlerimiz” adlı proje ve Şube Müdürü Muhammet Nuri 
ATASEVEN “Okuyarak Yaşıyorum” adlı proje ile ilgili açıklamalarda bulunarak okulların belirlediği 
proje etkinlikleri, amaca uygun etkinlik örnekleri ve yöntemleri ile ilgili açıklamalarda bulundular. 
Bu açıklamalar sonrasında toplantıya Temel Eğitim Şube Müdürü  Muhammet Nuri ATASEVEN ile 
devam edildi. Şube Müdürü Muhammet Nuri ATASEVEN,  MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilkokullara yönelik maddeleri, bakanlık emirleri ve bölümünün okullara 
duyuruları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Okul müdürlerinin açıklamalarına yönelik sorularını 
cevaplandırdı.           
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    Toplantıda İl Müdürümüz okul yöneticilerine:     
“Bir benzetme yapmak gerekirse biz burada 
bulunanlar sahibi millet olan, devlet olan; 
geleceğimizi inşa eden büyük bir firmanın taşra 
sorumlularındanız. Bu firmada hata yapma, zarar 
etme, müşteri memnuniyetsizliğine sebep olma 
lüksümüz yok. Bu firmanın defolu ürünü insan, 
sebebi olduğumuz  her defolu imalat millete, 
devlete yük ve potansiyel tehlike. Bu hassas 

görevin vebalini, sorumluluğunu varın siz düşünün. Siz bu imalatın en kritik bölümündesiniz. Siz 
temelsiniz, adı üzerinde “temel eğitim”, verimsiz, eksik bir ilkokul eğitimi devamı eğitimleri de 
olumsuz yönde etkiler. En evvela ilkokullarımızla iddialı olmamız lazım. Sizinle iddialı olamazsak 
ortaokullarımızla, liselerimizle de iddialı olamayız. Karabük olarak eğitimdeki başarımızı 
koruyamayız.” sözleri ile konuşmasına başladı. 

    İl Müdürümüz konuşmasının devamında: Karabük’teki öğrenci-öğretmen merkezli eğitim 
uygulamalarına değinerek “Temel ilkemiz öğrenci merkezli, öğretmen merkezli eğitimdir. 
Öğretmenlerimizi ve gözbebeğimiz öğrencilerimizi sabırla dinleyelim. Anlayalım, acele karar 
vermeyelim. Okulda Demokrasi eğitimi çalışmalarını bizzat takip edelim. Okul öğrenci temsilcilerini 
haftalık aylık periyotlarla toplayalım. Onlarla okulu, eğitim- öğretim faaliyetlerini konuşalım, onlara 
değer verelim. Girişimlerinde önlerini açalım cesaretlendirelim. Hz. Peygamberimizin ‘İnsanlar 
babalarından ziyade zamanlarına benzer’ mübarek sözleri ile de vurgulandığı gibi onları 
zamanlarına, ortamlarına göre değerlendirelim, anlamaya çalışalım. Anlayamazsak onlara faydalı 
olamayız.  Öğretmenlerimizle her fırsatta bir araya gelelim, okulu, çalışmalarını ve etkinliklerini  
istişare edelim. Öğretmenler kurullarını önemseyelim. Okulla ilgili kararlarda tüm öğretmenlerin 
fikrini alalım ve değerlendirelim. Gayretli, verimli, idealist öğretmenleri görelim. Kendilerini takip 
ettiğimizi hissettirelim.” İl Müdürümüz sözlerine devamla: Öğretim programlarının okul yöneticileri 
tarafından mutlaka incelenmesi, öğrenciye hayallerini gerçekleştirme fırsatı veren, okulu sevdiren, 
manevra alanı tanıyan bir mevzuat olan ‘MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği’nin aktif olarak kullanılması, Yarışma duyurularının titizlikle yapılması, sınıf 
öğretmenlerimizin öğrencileri yarışmalara teşvik etmesi, ‘15 Temmuz ruhu’ nu düşündürmeye 
yönelik olarak düzenlenen ve yarışma şartnameleri gönderilen ‘Karabük Meydanında bir Temmuz 
Gecesi’ konulu yarışmaya ilkokullarımızdan da azami katılım sağlanması konularına değindi. 
     İl Müdürümüz okullarımızın  2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl değerlendirme 
toplantılarında: Eğitim öğretim faaliyetlerinin seyri,  anma ve kutlama faaliyetleri, sosyal, kültürel, 
etkinlikler, toplum hizmeti çalışmaları yönünden değerlendirme konularının özellikle irdelenmesini 
istedi. Karnelere sınıf öğretmenlerince yazılan  yorum ve tavsiyelerin okul müdürlerince  takip 
edilmesi, okul servisi ve taşımalı eğitim araçlarının, karlı günlerde okul girişlerinin, öğrenci 
yemeklerinin, okul kantininin takibi, öğrenci devamsızlıklarının saatlik olarak velilere bildirilmesi, 
yazışmalarının gününde yapılması, okulun görsel dilinin kullanılması konularına değindi.  
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    İl Müdürümüz ayrıca: Velilerle sürtüşme, çatışma yaşanmaması için önlem alınması, 
okul web sayfalarının takip edilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi (eksiği olan okullar 
belirlenerek bildirildi). Okul yöneticilerin planlı olması, çok çalışması ve rutine esir 
olmaması, Okul aile birliği toplantılarına okul çevresindeki muhtar, emekli bürokrat, 
sanatçı, akademisyen ve bilge insanın davet edilmesi, okula katkılarının sağlanması, karlı, 
riskli günlerde okula personelden de önce gelerek gerekli kontrolleri yapması, yöneticilerin 
kendini ve maiyetini yetiştirme gayreti içinde olması, takip etmesi, teşvik etmesi, okulların 
İl’e ve Ülke’ye güzel örnek teşkil edecek çalışmalar yapması, projeler geliştirmesi, 
personelin üzüntü ve sevinçlerine ortak olunması, kurum kimliği oluşturma gayreti içinde 
olunması, kurul toplantılarına dikkat edilmesi, rutin tekrarı tuzağına düşülmemesi 
konularına değinerek örnekler gösterdi, açıklamalar yaptı. İl Müdürümüz sözünü bitirirken 
“Şunu da vurgulamam lazım 1. sınıf öğretmenlerimiz çocuklarımızı bir ay iki ay önce okur 
yazar yapma derdine düşmesinler. Bu, kendi mecrasında çocukları hırpalamadan, sıkboğaz 
etmeden de gerçekleşecektir. Öğretmenlerimiz, farkında olmadan çocuklarımızın okuldan 
soğumasına, okul isteksizliğine sebep olmuş olabilirler. İlkokullarda tasamız değer 
kazandırma, pekiştirme yönünde olmalıdır. Öğretmenlerimiz bu yönlü başarıları ile ve 
gerçekleşen güzel davranış örnekleri ile övünmelidir. Öğretmenlerimizin moralini 
yükseltelim. İşlerini şevkle yapmalarına katkı sağlayalım. Özel günlerinde jestler yapalım. 
Ortaokul Müdürlerimize de söylediğim gibi ‘kim ne derse desin okul, ilçe, il biz yöneticilere 
göre şekillenir. Bozulma, yozlaşma, tembellik, duyarsızlık, neme lazımcılık veya bunların 
zıttı mükemmel tablo bizimle başlar, bizimle devam eder, işe kendimizden başlamalıyız.’  
Hepinize güveniyorum, elinizden gelenin en iyisini yapmak için gayret göstereceğinize 
inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. 
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Eğitim Araştırmaları 
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Müracaat eden Kurum / Adı Soyadı Çalışmanın Konusu 

Adem KARAKAVUZ   (Kartaltepe Ortaokulu) 

MEB tarafından uygulanması planlanan 
öğretmenlerin azami çalışma sürelerine bağlı 
zorunlu yer değiştirmelerine yönelik okul 
yöneticilerinin düşünceleri 

KBÜ Genel Sekreterlik  Doç. Dr. Şehnaz 
CEYLAN 

Vieland Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğinin 
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (0-4 Yaş) 

Doç. Dr.Sefa BULUT (Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi) Bahar AKÇA Eflani ÇPL 

Okul Pisikolojik Danışmanlarının (Rehber Öğretmen) 
Kullandıkları Mizah Tarzlarına göre duygu yönetimi 
becerilerinin ve pisikolojik iyi oluşlarının 
incelenmesi 

KBÜ Genel Sekreterlik Yrd.Doç. Dr Fatma 
BETÜL KURNAZ  

Karabükte yaşayan 6-14 yaş sığınmacı çocukların 
sorunlarının sosyal dışlanma bağlamında 
incelenmesi 

KBÜ İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç.Dr. Zeynep 
ÖZCAN 

Sosyal Etkileşimin Hayat Memnuniyeti üzerine etkisi 

Murat TÜLÜMEN Yahya Kemal Beyatlı Mes.ve 
Tek. ADL 

Lise öğrencilerinin Coğrafya dersine yönelik kaygı ve 
tutumlarının çeşitli değişkenler açısından 
incelenmesi 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rabia Uğur 
UlUSOY 

Taşımalı ve Taşımalı olmayan Okul Öncesi Dönem 
Çocuklarının Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi 

KBÜ Genel Sekreterlik  Hülya YILMAZ Lise Gençliğinde Kuşak Çatışması Karabük Örneği 

KBÜ Genel Sekreterlik Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK 
Güne Spor Aktiviteleri ile Başlamanın Çocuklar 
Üzerindeki etkisinin incelenmesi 

KBÜ Genel Sekreterlik Neslihan EVİRGEN 
GENİŞ 

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Bağlanma ve 
Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Adli Tıp Şube Müdürlüğü Çocuk İstismarı ve Çocuk İzlem Merkezleri 

Hatice TÜRKÖZ Rol Tekniğinin İşbirlikli öğrenme  yöntemine etkisi 

KBÜ Genel Sekreterlik Derya ATALAY 
Anne- Baba Tutum Algısı ve arkadaşlık ilişkilerinin 
ergenlerin duygu düzenlemeleri üzerindeki yordacı 
etkinin incelenmesi 

KBÜ Genel Sekreterlik Sevim GÜRLEYİK 
Okul öncesi Dönem Çocuklarında Zihin Kuramı ve 
Akran İlişkileri 

KBÜ Genel Sekreterlik Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK 
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Yetersizliği olan 
bireylere yönelik tutumlarının belirlenmesi 

KBÜ Genel Sekreterlik Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK-
Asya ÇETİN 

Karabük BİLSEM uygulamalarının merkeze devam 
eden çocuklar ve ailelerinin bakış açısından 
değerlendirilmesi 
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KBÜ Genel Sekreterlik Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK 
Rahime BİLİCİ-Yasemin Bilmez 

Okul Öncesi Eğitimde açık Alan Etkinliklerine yer 
verilme durumunun incelenmesi 

Adem KARAKAVUZ   (Kartaltepe Ortaokulu) 

MEB tarafından uygulanması planlanan öğretmenlerin 
azami çalışma sürelerine bağlı zorunlu yer 
değiştirmelerine yönelik okul yöneticilerinin 
düşünceleri 

KBÜ Genel Sekreterlik  Doç. Dr. Şehnaz 
CEYLAN 

Vieland Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğinin 
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (0-4 Yaş) 

Doç. Dr.Sefa BULUT (Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi) Bahar AKÇA Eflani ÇPL 

Okul Pisikolojik Danışmanlarının (Rehber Öğretmen) 
Kullandıkları Mizah Tarzlarına göre duygu yönetimi 
becerilerinin ve pisikolojik iyi oluşlarının incelenmesi 

KBÜ Genel Sekreterlik Yrd.Doç. Dr Fatma 
BETÜL KURNAZ  

Karabük’te yaşayan 6-14 yaş sığınmacı çocukların 
sorunlarının sosyal dışlanma bağlamında incelenmesi 

KBÜ İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç.Dr. Zeynep 
ÖZCAN 

Sosyal Etkileşimin Hayat Memnuniyeti üzerine etkisi 

Murat TÜLÜMEN Yahya Kemal Beyatlı Mes.ve 
Tek. ADL 

Lise öğrencilerinin Coğrafya dersine yönelik kaygı ve 
tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rabia Uğur 
UlUSOY 

Taşımalı ve Taşımalı olmayan Okul Öncesi Dönem 
Çocuklarının Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi 

KBÜ Genel Sekreterlik  Hülya YILMAZ Lise Gençliğinde Kuşak Çatışması Karabük Örneği 

KBÜ Genel Sekreterlik Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK 
Güne Spor Aktiviteleri ile Başlamanın Çocuklar 
Üzerindeki etkisinin incelenmesi 

KBÜ Genel Sekreterlik Neslihan EVİRGEN 
GENİŞ 

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Bağlanma ve Benlik 
Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Adli Tıp Şube Müdürlüğü Çocuk İstismarı ve Çocuk İzlem Merkezleri 

Hatice TÜRKÖZ Rol Tekniğinin İşbirlikli öğrenme  yöntemine etkisi 

KBÜ Genel Sekreterlik Derya ATALAY 
Anne- Baba Tutum Algısı ve arkadaşlık ilişkilerinin 
ergenlerin duygu düzenlemeleri üzerindeki yordacı 
etkinin incelenmesi 

KBÜ Genel Sekreterlik Sevim GÜRLEYİK 
Okul öncesi Dönem Çocuklarında Zihin Kuramı ve 
Akran İlişkileri 

KBÜ Genel Sekreterlik Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK 
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Yetersizliği olan 
bireylere yönelik tutumlarının belirlenmesi 

KBÜ Genel Sekreterlik Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK-
Asya ÇETİN 

Karabük BİLSEM uygulamalarının merkeze devam 
eden çocuklar ve ailelerinin bakış açısından 
değerlendirilmesi 

Hilmi ÇETİNKAYA ve Büşra BAYAR 
Bir İlköğretim okulu 2. Kademe Öğrencilerinin 
Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Görüşlerinin 
İncelenmesi 
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Gazi Üniversitesi  Hatice Hilal BATU 
Karabük İlinde Görev Yapan Meslek Lisesi 
Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemini 
Kullanma Yeterliliklerinin İncelenmesi 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yahya 
YAVAŞÇI 

The İmpact of metacognitive readıng strategy 
training on reading achievement of the 5th grade 
Turkhish EFL leaners  

KBÜ Genel Sekreterlik Yrd. Doç. Dr. N. 
Bahadır KAYIŞOĞLU 

Metaforik algı yöntemi 

KBÜ Genel Sekreterlik Doç. Dr. Arzu 
ÖZYÜREK Rahime BİLİCİ-Yasemin Bilmez 

Okul Öncesi Eğitimde açık Alan Etkinliklerine yer 
verilme durumunun incelenmesi 

Gazi Üniversitesi  Hatice Hilal BATU 
Karabük İlinde Görev Yapan Meslek Lisesi 
Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemini 
Kullanma Yeterliliklerinin İncelenmesi 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yahya 
YAVAŞÇI 

The İmpact of metacognitive readıng strategy 
training on reading achievement of the 5th grade 
Turkhish EFL leaners  

KBÜ Genel Sekreterlik Yrd. Doç. Dr. N. 
Bahadır KAYIŞOĞLU 

Metaforik algı yöntemi 

Hilmi ÇETİNKAYA ve Büşra BAYAR 
Bir İlköğretim okulu 2. Kademe Öğrencilerinin 
Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Görüşlerinin 
İncelenmesi 
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İyi Örnekler 
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JİU JİTSU ŞAMPİYONASINDA 
AVRUPA İKİNCİSİ KARABÜK’TEN 

Uluslararası Ju Jitsu  
Şampiyonasında Vakıfbank Zübeyde 
Hanım Anadolu Lisesi 11.sınıf 
Öğrencisi Bilge ÖZKAN Avrupa 2. si 
olmuştur. Sırbistan’da Yapılan 
Uluslararası Ju Jitsu 
Şampiyonasında Avrupa 2.si olan 
öğrencimizi ve ailesini tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 
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ÖMER LÜTFÜ ÖZAYTAÇ İLKOKULU 
KAN BAĞIŞI KAMPANYASI 

    Okulumuz Kızılay Kulübü öğrencileri toplum hizmeti çalışması kapsamında Kızılay Karabük şubesi 
ile işbirliği yaparak öğretmenleri nezaretinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Kızılay görevlileri 
tarafından verilen eğitimlerle öğrencilere kan vermenin hayat kurtarmadaki önemi “benim 
kahramanım ol” sloganı ile anlatıldı. Kan vererek hayat kurtarmanın kahramanlık olduğunu öğrenen 
öğrenciler anne ve babalarını kan vermeye teşvik ettiler. Öğretmenlerimiz de kan vererek 
kampanyaya katkı sağladılar. 
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İletişim Bilgileri 
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Müdür Yardımcısı 
Turgut ACARLI 
 
Şube Müdürü 
Fuat ÜNLÜ 

 

ASKE 
 
Niyazi AKTAR 
Osman YILMAZ 
 
Proje Ekibi 
 
Erol GİRGİN 
Serkan DURU 
 

İletişim Bilgileri 
 

Telefon: 0 370 412 22 80/150-151 
E Posta: arge78@meb.gov.tr 
Web Sayfası: 
http://karabuk.meb.gov.tr  
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